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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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äøåúä úëøá
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ì‡'וגֹו ּתלכּו ּב'לּקּוטי 1ּבחקתי ּומבאר , ƒְְְְִֵֵֵַָֹֹֻ

חקיקה,2ּתֹורה' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּבחקתי" ְְֲִִֶַָָֹֻ

חז"ל  כּו',3ּכלׁשֹון לכם ׁשחקקּתי חּוקֹות ְְֲִִֶֶַַָָ

ההליכה  ׁשענין הּוא, ּתלכּו" ּד"ּבחקתי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוהּפירּוׁש

ּדוקא. החקיקה אֹותּיֹות ּבבחינת ְְֲִִִִַַַָָהּוא

ׁשּבין LÈÂב) החלּוק ּבאּור ּתחלה להקּדים ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַָ

החקיקה  לאֹותּיֹות הּכתיבה ,4אֹותּיֹות ְְֲִִִִַַָָ

הּדיֹו הּנה הּקלף , על ּבדיֹו הּנכּתבֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּבאֹותּיֹות

ׁשל  ּומהּותֹו מּגּופֹו ואינֹו ּבפניֿעצמֹו, ּדבר ְְְִִֵֵֶַַָָהּוא

ונחרצֹות  ׁשּנחקקֹות אֹותּיֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקלף,

ּומהּותּה מעצמּיּותּה הן הרי טֹובה, אבן ּגּבי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

והגם  יחׁשבּו. מּמׁש ּומּגּופּה טֹובה', ה'אבן ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל

ה'אבן  ׁשהיתה לכמֹו ּדֹומה אינֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּמּכלֿמקֹום

ׁשּמתחּלה  החקיקה, קֹודם מּצדֿעצמּה, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָטֹובה'

ועלֿידי  ּכלל, אֹותּיֹות צּיּור ּבלא 'ּפׁשּוטה' ְְְְְְִִֵַָָָָֹהיתה

צּורֹות  הרי ּכן ואם אֹותּיֹות, ּבּה נֹולדּו ְְֲֲִִִֵֵַָָהחקיקה

טֹובה' ה'אבן ּומהּות עצמּות אינן אּלּו ְִֵֵֶֶַַָָָאֹותּיֹות

אֹותּיֹות  מּכלֿמק ֹום מּמׁש, צּורה מּכל ְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמּופׁשטת

טֹובה' ה'אבן ּבגּוף וחקּוקֹות חרּותֹות הן ְֲֲֵֵֶֶַָָאּלּו

(וכּמבאר  מיּנּהּֿובּה ּומהּותּה, מּגּופּה והם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹמּמׁש,

תרס"ו  ּבהמׁש ּבזה,5ּבארּוּכה הענינים ּפרטי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

אֹותּיֹות  ׁשּיׁשנן ּכׁשם והּנה, ּבּנמׁשל). ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכפי

יׁש הּגׁשמּיֹות, החקיקה ואֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָהּכתיבה

הּמדּברת  ׁשּבּנפׁש ּבאֹותּיֹות ּברּוחנּיּות ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּוגמתן

נפר  ׁשהן אֹותּיֹות יׁש ּוכמֹוׁשּבאדם. מהּנפׁש, דֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּלב  והבל קֹול מּבחינת ׁשהן הּדּבּור ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַאֹותּיֹות
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פרשתנו.1) ואילך).2)ריש ד (שם, וביאורו ואילך) א (מה, בחוקותי אם א.3)ד"ה לט, ר"פ 4)קידושין לקו"ת גם ראה

גֿד. נט, שם א). (נו, ואילך).5)חוקת תעג ע' תרס"ו (המשך תרס"ז עומדין אין וד"ה בפנים פנים ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

'B‚Â eÎÏz È˙˜Áa Ì‡1'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe מאמרי 2, ספר ƒ¿À…«≈≈¿¿…»¿ƒ≈»
 ֿ ויקראֿבמדבר החומשים של התורה לפרשיות הזקן אדמו"ר של חסידות

השירים) (ושיר ÔBLÏkדברים ,‰˜È˜Á ÔBLlÓ ‡e‰ "È˙˜Áa"L∆¿À…«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
Ï"ÊÁ3 את" הפסוק (על בגמרא ¬«

התורה  מצוות לגבי תשמרו") חוקותי

,'eÎ ÌÎÏ Èz˜˜ÁL ˙B˜eÁ∆»«¿ƒ»∆
של  באופן ניתנו התורה מצוות כלומר,

È˙˜Áa"c'חקיקה' Le¯Èt‰Â¿«≈ƒ¿À…«
‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚL ,‡e‰ "eÎÏz≈≈∆ƒ¿««¬ƒ»
(כפי  המצוות וקיום התורה בלימוד

להלן) ÈÁ·a˙שיתבאר ‡e‰ƒ¿ƒ«
,‡˜Âc ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ כפי ƒ«¬ƒ»«¿»

ומפרט. שממשיך

¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ (·¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
˜eÏÁ‰ ההבדל˙Bi˙B‡ ÔÈaL «ƒ∆≈ƒ

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Ï ‰·È˙k‰4, «¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ BÈ„a ˙B·zÎp‰ ˙Bi˙B‡aL∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«

ÛÏw‰ הקלף מעל נשארות והאותיות «¿»
הנייר), ‰BÈc(או ‰p‰ נכתבות שבו ƒ≈«¿

BÓˆÚŒÈÙa,האותיות  ¯·c ‡e‰»»ƒ¿≈«¿
ÏL B˙e‰Óe BÙebÓ BÈ‡Â¿≈ƒ«∆

ÛÏw‰ שהאותיות למרות ולכן «¿»
נפרד  דבר הן הקלף, גבי על כתובות

‡Bi˙B˙ממנו, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ
˙Bˆ¯ÁÂ ˙B˜˜ÁpL חריצים כמו ∆∆¿»¿∆¿»

‰¯Èוחריטה  ,‰·BË Ô·‡ Èab ÏÚ««≈∆∆»¬≈
Ô‰ האותיותd˙eiÓˆÚÓ ≈≈«¿ƒ»

,'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL d˙e‰Óe«»∆»∆∆»
e·LÁÈ LnÓ dÙebÓe ואחרי ƒ»«»≈»¿

הופכות  האותיות והחריטה, החקיקה

עצמה. מהאבן נפרד בלתי לחלק

ÌB˜ÓŒÏknL Ì‚‰Â,זאת בכל «¬«∆ƒ»»
נפרד  בלתי חלק הן שהאותיות למרות

עצמה  ÓBc‰מהאבן BÈ‡ מצב ≈∆
כעת  והאותיות ¿BÓÎÏƒהאבן

Œ„vÓ '‰·BË Ô·‡'‰ ‰˙È‰L∆»¿»»∆∆»ƒ«
‰˜È˜Á‰ Ì„B˜ ,dÓˆÚ של «¿»∆«¬ƒ»

עליה, לפני lÁ˙nL‰האותיות ∆ƒ¿ƒ»
אותיות  בה האבן ‰È˙‰שנחקקו »¿»

Ïa‡וחלקה 'ËeLt‰'עצמה  ¿»¿…

e„ÏB ‰˜È˜Á‰ È„ÈŒÏÚÂ ,ÏÏk ˙Bi˙B‡ ¯eiˆ נוצרוda ƒƒ¿»¿«¿≈«¬ƒ»¿»
el‡ ˙Bi˙B‡ ˙B¯eˆ È¯‰ Ôk Ì‡Â ,˙Bi˙B‡ ידי על באבן שנוצרו ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ≈

ÏkÓהחקיקה  ˙ËLÙenL '‰·BË Ô·‡'‰ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÔÈ‡≈»«¿«»∆∆»∆¿∆∆ƒ»
LnÓ ‰¯eˆ,הם שהאותיות לומר מקום היה בחקיקה גם לכאורה כן ואם »«»

מהאבן  נפרדת מציאות מסוים, במובן

באבן  הוסיפו האותיות שהרי עצמה

עצמה, מצד באבן קיימת שלא צורה

ÌB˜ÓŒÏkÓ ההתאחדות למעשה ƒ»»
שלמה  כן היא האבן עם האותיות של

‰Ôומוחלטת  el‡ ˙Bi˙B‡ƒ≈≈
Ûe‚a ˙B˜e˜ÁÂ ˙B˙e¯Á¬«¬¿

LnÓ '‰·BË Ô·‡'‰ דבר ולא »∆∆»«»
אותיות  (כמו לאבן ביחס וחיצוני נבדל

מהקלף), נפרדת מציאות שהן הכתיבה

d˙e‰Óe dÙebÓ Ì‰Â,האבן של ¿≈ƒ»«»
d·eŒdpÈÓ בתוכה ובה, ממנה ƒ»»

CLÓ‰a ‰ke¯‡a ¯‡·nÎÂ)¿«¿…»«¬»¿∆¿≈
Â"Ò¯˙5 בנושא מאמרים קבוצת

אחד  ב'המשך' שנאמרו מסוים

תרס"ו  בשנת היא ÈË¯tוהתחלתם (¿»≈
‰Êa ÌÈÈÚ‰ אותיות' בנושא »ƒ¿»ƒ»∆

החקיקה', ואותיות ÈÙk¿ƒהכתיבה'
,ÏLÓpa Ì‰L,באלוקות למעלה ∆≈«ƒ¿»

עליהם  והמצוות התורה מהות בעניין

תלכו" בחוקותי "אם ).נאמר
˙Bi˙B‡ ÔLiL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆∆¿»ƒ

‰·È˙k‰ בדיו הכתובות אותיות כמו «¿ƒ»
הקלף כמו ‰Bi˙B‡Â‰˜È˜Á˙על ¿ƒ«¬ƒ»

באבן  וחרוטות החקוקות אותיות

,˙BiÓLb‰,לעיל LÈכמבואר ««¿ƒ≈
˙Bi˙B‡a ˙eiÁe¯a Ô˙Ó‚ec¿»»¿»ƒ»ƒ

˙¯a„n‰ LÙpaL הדיבור כוח ∆«∆∆«¿«∆∆
Ì„‡aL הדיבור בכוח גם שכן, ∆»»»

בדיבור  רק ולא שבנפש, הרוחני

שממשיך  וכפי 'אותיות', יש בפועל,

האדם LÈומבאר. ‡Bi˙B˙בנפש ≈ƒ
BÓÎe ,LÙp‰Ó ˙B„¯Ù Ô‰L∆≈ƒ¿»≈«∆∆¿

‰eac¯למשל  ˙Bi˙B‡'ה'אותיות ƒ«ƒ
בדיבור  ביטוי לידי באות שהן כפי

·l‰ Ï·‰Â ÏB˜ ˙ÈÁaÓ Ô‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿∆∆«≈
,ÈÓLb‰ בו יש בפועל בפה הדיבור ««¿ƒ
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d"kyz'dו ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

מהּות  לגּבי מּמׁש זר ּדבר ּכמֹו ׁשּנחׁשב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּגׁשמי,

הּמחׁשבה, אֹותּיֹות כן ּוכמֹו הּנפׁש. ְְְְִֵֶֶַַַַָָועצמּות

עצמן, האֹותּיֹות וחֹוׁשב ּׁשּמדּבר מה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשחֹוׁשב

אףֿעלּֿפי  הּנה ּתּתאה, מחׁשבה ּבחינת ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּזהּו

 ֿ מּכל הּגׁשמי, הּקֹול מּמהּות יֹותר רּוחנּיֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהן

מהּות  מער ּכלל זה ׁשאין לציר ּבנקל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום

הּכתיבה, אֹותּיֹות ּכמֹו זה והרי הּנפׁש, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָרּוחנּיּות

ּכלל. הּקלף מּמהּות ואינֹו זר ּדבר הּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשהּדיֹו

ויׁש החקיקה, אֹותּיֹות ּדּוגמת ּגם ּבּנפׁש יׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָא

מחׁשבה  מּבחינת החל מדרגֹות. ּכּמה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבזה

האֹותּיֹות, ולא הּׂשכל ׁשחֹוׁשב ּדהינּו, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹעלאה,

(ׁשהרי  אֹותּיֹות ּבחינת יׁש זֹו ּבמחׁשבה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּגם

ּבמח  אפילּו - הּׂשכל ּגלּוי להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹאיֿאפׁשר

ׁשהאֹותּיֹות  רק אֹותּיֹות), ּבלי - עצמֹו ְְִִִֶַַָָָָהאדם

חּוץ  נפרד ּדבר ואינן מּמׁש, הּׂשכל ּבתֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּכלּולֹות

האֹותּיֹות  ׁשּיצאּו ּתּתאה ּבמחׁשבה (ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָמהּׂשכל

אחד  ּדבר  הן אּלא ֿ עצמן), ּבפני מּורּגׁשֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָלהיֹות

רק  האֹותּיֹות, ּכלל חֹוׁשב אינֹו ׁשהרי הּׂשכל, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָעם

היּו ּובֹו נמצאּו ׁשּבֹו אּלא מּמׁש, הּׂשכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשחֹוׁשב

ּכלּולֹות  ׁשהאֹותּיֹות ּכפי מּזה, ּולמעלה ְְְְִִִִֶֶַָָָהאֹותּיֹות.

מּׂשכל  (ׁשּלמעלה הּׂשכל וקדמּות הּנעלם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּׂשכל

ׁשהאֹותּיֹות  ּכפי ועד הּמׂשּכיל. ּכח ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּגלּוי),

נאמר  זה ׁשעל הּנפׁש, ּבעצם מלאה 6הן ׁשהּנפׁש ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מּמׁש הּנפׁש ועצמּות ׁשּמהּות אמת והן ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָאֹותּיֹות.

ּכי  האֹותּיֹות, צּורת מּמהּות מעלה למעלה ְְְִִִִַַַַָָָהיא
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וש"נ.6) .110 ע' תרצ"ו המאמרים ספר ב. ד, שה"ש ד. מה, פרשתנו לקו"ת
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מהלב  שמקורו גשמי והבל גשמי וההבל LÁpL·קול הקול עם הדיבור ∆∆¿»

LnÓהגשמי ¯Ê ¯·c BÓkלחלוטין שונה e‰Ó˙כמציאות Èa‚Ï ¿»»»«»¿«≈«
LÙp‰ ˙eÓˆÚÂ של והגדרה 'ציור' מכל לגמרי מופשטת מהות שהיא ¿«¿«∆∆

ומילים. ‰LÁn·‰,'אותיות' ˙Bi˙B‡ ÔÎ BÓÎe והמילים האותיות ¿≈ƒ««¿»»
חושב  האדם Ó‰שבהם ·LBÁL∆≈«

¯a„nM לפני אפילו או הדיבור בעת ∆¿«≈
ÔÓˆÚ,הדיבור ˙Bi˙B‡‰ ·LBÁÂ¿≈»ƒ«¿»

במילים מלובשת המחשבה ∆∆e‰fLגם
,‰‡zz ‰·LÁÓ ˙ÈÁa מחשבה ¿ƒ««¬»»«»»

בדרגה  עליונה מחשבה (ולא תחתונה

מופשט  באופן שהיא בנפש נעלית יותר

להלן) שיתבאר כפי ≈p‰ƒ‰מאותיות,
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡,אלו אותיות ««ƒ∆≈

המחשבה BÈ˙¯אותיות ˙BiÁe¯»ƒ≈
ÈÓLb‰ ÏBw‰ ˙e‰nÓ הבא ƒ««««¿ƒ

ÈˆÏ¯בדיבור  Ï˜a ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»¿»≈¿«≈
לעצמנו לתאר ÏÏkקל ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿»

,LÙp‰ ˙eiÁe¯ ˙e‰Ó C¯ÚÓ≈∆∆«»ƒ«∆∆
להם  אין חושב האדם שבהם והאותיות

הנעלית  עצמה הנפש למהות דמיון כל

לגמרי מאותיות Ê‰ומופשטת È¯‰Â«¬≈∆
אותיות  (וכלֿשכן המחשבה אותיות

‰È˙k·‰הדיבור) ˙Bi˙B‡ BÓk¿ƒ«¿ƒ»
קלף, על בדיו ¿»∆BÈc‰Lהכתובות

¯Ê ¯·c ‡e‰ שונה אחרת, ומציאות »»»
‰ÛÏwלחלוטין, ˙e‰nÓ BÈ‡Â¿≈ƒ««¿»
ÏÏk שני של במהות דמיון אין ¿»

מציאות  הן האותיות אלא הדברים

לחלוטין. ושונה נפרדת אחרת,

LÙpa LÈ C‡האדם Ìbשל «≈«∆∆«
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙Ó‚ec וכשם ¿«ƒ«¬ƒ»

הן  למשל, באבן, החקוקות שאותיות

אותיות  כך האבן, עם אחת מהות

עם  אחת מהות הן שבנפש החקיקה

עצמה, nk‰הנפש ‰Êa LÈÂ¿≈»∆«»
,˙B‚¯„Ó.ומפרט שממשיך ÏÚ‡‰,כפי ‰·LÁÓ ˙ÈÁaÓ ÏÁ‰ «¿≈»≈ƒ¿ƒ««¬»»ƒ»»

עליונה' 'מחשבה הנקראת האדם בנפש ופנימית עמוקה ¿»¿eÈ‰c,דרגה
ÏÎO‰ ·LBÁLעצמו הרעיון על חושב האדם שבה חושב ÏÂ‡בחינה ∆≈«≈∆¿…

BÊעל ‰·LÁÓa ÌbL ,˙Bi˙B‡‰ עסוק האדם של השכל כוח בה »ƒ∆«¿«¿»»
עצמו ‡LÙ‡ŒÈ¯ברעיון È¯‰L) ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa LÈיכול BÈ‰Ï˙לא ≈¿ƒ«ƒ∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿
ÏÎO‰ ÈeÏbכלשהו שכלי רעיון של ‰‡„Ìהתגלות ÁÓa eÏÈÙ‡ - ƒ«≈∆¬ƒ¿…«»»»

BÓˆÚלזולת התגלות כל ללא ‡Bi˙B˙גם ÈÏa 'מתלבש'- שבהם «¿¿ƒƒ
Bi˙B‡‰L˙הרעיון  ˜¯ עילאה'), 'מחשבה של זו BÏeÏk˙בדרגה «∆»ƒ¿

ÏÎO‰Ó ıeÁ „¯Ù ¯·c ÔÈ‡Â ,LnÓ ÏÎO‰ CB˙a זו בדרגה ¿«≈∆«»¿≈»»»ƒ¿»≈«≈∆
עצמו  השכלי מהרעיון נפרד בלתי חלק הן 'מלובש' הרעיון שבהם המילים

נפרדת אחרת, מציאות e‡ˆiLולא ‰‡zz ‰·LÁÓa BÓk)¿¿«¿»»«»»∆»¿
˙Bi˙B‡‰עצמו מהרעיון ÔÓˆÚŒÈÙaונפרדו ˙BLb¯eÓ ˙BÈ‰Ï »ƒƒ¿¿»ƒ¿≈«¿»

ונפרדת  אחרת ‰Ôכמציאות ‡l‡ ,(∆»≈
‡Á„המילים ¯·c אחת מציאות »»∆»

,ÏÎO‰ ÌÚ,עצמו È¯‰Lהרעיון ƒ«≈∆∆¬≈
ברעיון  בעיון עסוק האדם כאשר

כזו, ÏÏkבדרגה ·LBÁ BÈ‡≈≈¿»
,˙Bi˙B‡‰ כלל מודע לא האדם »ƒ

'מלובש' הרעיון שבהם ̄»˜למילים
,LnÓ ÏÎO‰ ·LBÁL הרעיון ∆≈«≈∆«»

BaLעצמו, ‡l‡ עצמו בשכל ∆»∆
.˙Bi˙B‡‰ eÈ‰ B·e e‡ˆÓƒ¿¿»»ƒ

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יש האדם  בנפש ¿«¿»ƒ∆
בה  יותר עוד ופנימית עמוקה בחינה

במידה  עצמו בשכל כלולות האותיות

יותר, Bi˙B‡‰L˙עמוקה ÈÙk¿ƒ∆»ƒ
ÌÏÚp‰ ÏÎOa ˙BÏeÏk בתוך ¿«≈∆«∆¿»

‰ÏÎOהנפש ˙eÓ„˜Â הדרגה ¿«¿«≈∆
השכל  של ביותר והקדומה הראשונית

עצמה  מהנפש «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰שמתגלית
,ÈeÏb‰ ÏÎOÓ כבר הרעיון כאשר ƒ≈∆«»

ומוגדרת  ברורה בצורה והתגלה ),ירד
ÏÈkNn‰ Ák e‰fL הנפש כוח ∆∆…«««¿ƒ

שכליים  רעיונות ולהשיג להשכיל

לגבי  ומופשט נעלה עניין הוא והכוח

מוגדר  שכלי ברעיון והעיון המחשבה

עוד  מציאות נחשבות לא האותיות ובו

(ובודאי  עליונה' ב'מחשבה מאשר יותר

ב'מחשבה  מאשר יותר הרבה

תחתונה').

יותר  עוד דרגה יש מזה, ולמעלה

האדם  בנפש פנימית יותר ועוד עמוקה

חלק  יותר עוד הן האותיות שבה

ומפרט. שממשיך כפי ונפרדת, זרה מציאות ולא עצמה הנפש ממהות

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,LÙp‰ ÌˆÚa Ô‰ ˙Bi˙B‡‰L ÈÙk „ÚÂ6 ¿«¿ƒ∆»ƒ≈¿∆∆«∆∆∆«∆∆¡«
‡Bi˙B˙עצמה LÙp‰Lבחסידות  ‰‡ÏÓ כפי אבל ביטוי, כאמצעי ∆«∆∆¿≈»ƒ

מהנפש  וזרה נפרדת מציאות האותיות שאין ודאי הנפש בעצם הן שהאותיות

אחת  מהות אלא הנפש.עצמה עם eÓˆÚÂ˙ממש ˙e‰nL ˙Ó‡ Ô‰Â¿≈¡∆∆«¿«¿
,˙Bi˙B‡‰ ˙¯eˆ ˙e‰nÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ LnÓ LÙp‰ גם «∆∆«»ƒ¿«¿»«¿»ƒ««»ƒ

מציאות  הן האותיות שבה המידה לגבי בחינות, כמה יש עצמה הנפש בעצם

האותיות  צורת של המושג מכל מאד נעלית הנפש ופנימיות ועומק עצמה בפני
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ז 'ebe eklz izewega m`

א ׁשּבּה, אחרֹונה ּבחינה רק הן ְֲִִֵֶַַַָָָָהאֹותּיֹות

אחרֹונה  ּבחינה היא עלּֿכלּֿפנים ְֲִִִִַַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

מהּות  ּתֹוספת  ולא מּמׁש, ועצמּותּה ְְְְֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבמהּותּה

ּב'אבן  החקּוקֹות אֹותּיֹות ּכמׁשל זה והרי ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאחרת.

'ּפׁשּוטה' עצמּה מּצד טֹובה' ׁשה'אבן ְְִֶֶֶַַָָָָָטֹובה',

ּוכׁשחֹוקקים  אֹותּיֹות, מּתמּונת ּולמעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַָּבתכלית

אמנם  הּפׁשּוט, העצם קצת נחׁש אֹותּיֹות ְְְִֶֶֶַָָָָָָָּבּה

כּו'. אחרת מהּות ּכאן אין ִֵֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום

ÈtŒÏÚÂ ר אינּון,7ז"ל מאמר קׁשרין ּתלת ¿«ƒְְֲִִַַַַָָ

ויׂשראל, ואֹוריתא ְְְְְְִִֵַָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּכׁשם  הרי וכּו', ּבאֹוריתא מתקׁשראן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָויׂשראל

הּכתיבה  ּדאֹותּיֹות הּבחינֹות ׁשּתי יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּבּתֹורה

ּתֹורהֿׁשּבכתב  ענין ׁשהּוא החקיקה, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָואֹותּיֹות

הּקלף, על ּבדיֹו הּכתב ּבאֹותּיֹות ְְְְְְִִִֶַַַַָָָׁשּנתלּבׁשה

על  חרּות אלקים, (מכּתב ׁשּבּלּוחֹות ְְֱִִִֶַַַָָֹוהאֹותּיֹות

ּדאֹותּיֹות 8הּלּוחֹות  הּבחינֹות ׁשּתי יׁש כן ּכמֹו ,( ְְְְִִֵֵֵַַ

אלקית, נפׁש ּבכל החקיקה ואֹותּיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹהּכתיבה

אֹותּיֹות  ּבחינת ּדהּנה, ּבזה, והענין למעלה. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוגם

ּבטהירּו ּגליפּו ּגליף ענין הּוא למעלה ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָהחקיקה

מּלׁשֹון 9עלאה  הּוא עלאה' 'טהירּו ּפרּוׁש: . ְְִִִִֵָָָָ

לטהר" הּׁשמים התּגּלּות 10"ּכעצם ּבחינת ּדהינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּבחינת  והתהּוּות ּברּוֿהּוא , מאיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֶַַָָָהארה

'עּתיק  ּובחינת אנּפין' ארי' (ּבחינת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַהּכתר

ׁשהּוא  ּגליפּו", "ּגליף נקרא זֹו, מהארה ְִִִִֵֶֶָָָָָיֹומין')

מתאחדת  הּכתר ׁשּבחינת להֹורֹות החקיקה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָענין

לחקיקה, נמׁשל ולכן ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּבתכלית

זּולת  ּכלל, נֹוסף ּדבר ׁשּום ּכאן אין ּכאלּו ְְִִֵֶַָָָָָׁשהיא

לפי  והינּו החקיקה, קֹודם ׁשהיתה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָהּמהּות

 ֿ האין עֹולמֹות מּכלל עדין היא הּכתר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבחינת

ספירֹות  עׂשר התהּוּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַסֹוף.
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א.7) עג, זח"ג טז.8)ראה לב, תשא א.9)ע"פ טו, י.10)זח"א כד, משפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'פשוטה' מהות היא הנפש עצם ואילו והגדרה, ציור של מושג היא צורה (כי

הגדרה), מכל ‰‡Bi˙B˙נעלית Èk הנפש ÈÁa‰שבעצם ˜¯ Ô‰ ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
daL ‰B¯Á‡ מציאות כלל אין הנפש בעצם נעלות היותר בבחינות ואילו «¬»∆»

אותיות, ÌÈtŒÏkŒÏÚשל ,ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡ הזו הבחינה אופן בכל «ƒ»»«»»ƒ
האותיות  נמצאות ÈÁa‰שבה ‡È‰ƒ¿ƒ»

d˙eÓˆÚÂ d˙e‰ÓaL ‰B¯Á‡«¬»∆¿«»¿«¿»
עצמה  הנפש ÏÂ‡של ,LnÓ«»¿…

˙¯Á‡ ˙e‰Ó ˙ÙÒBz הנפרדת ∆∆««∆∆
עצמה. Ê‰מהנפש È¯‰Â אופן «¬≈∆

עצם  עם האותיות של ההתאחדות

עצמה  ‡Bi˙B˙הנפש ÏLÓkƒ¿«ƒ
Ô·‡'aגשמיות  ˙B˜e˜Á‰«¬»∆∆
'‰·BË,גשמית'‰·BË Ô·‡'‰L »∆»∆∆»

'‰ËeLt' dÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»
˙ÈÏÎ˙a הגדרה בשום מוגדרת לא ¿«¿ƒ

eÓzÓ˙כלל, ‰ÏÚÓÏe של צורה ¿«¿»ƒ¿«
da ÌÈ˜˜BÁLÎe ,˙Bi˙B‡ באבן ƒ¿∆¿ƒ»

˜ˆ˙הטובה  CLÁ ˙Bi˙B‡ƒ∆¿»¿»
ËeLt‰ ÌˆÚ‰ צורה מקבל והוא »∆∆«»

ומאיר  פשוט עצם אינו וכבר מסוימת

בו  שנחקקו לפני שהיה מידה באותה

‡ÔÈאותיות, ÌB˜ÓŒÏkÓ ÌÓ‡»¿»ƒ»»≈
'eÎ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó Ô‡k ולמרות »««∆∆

באבן, מסוים שינוי פעלה שהחקיקה

האבן  עם ממש אחת מהות הן האותיות

נפרדת. מציאות ולא עצמה,

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚÂ7 בספר ¿«ƒ«¬«««
˜L¯הזוהר  ˙Ïz,ÔeÈ‡ ÔÈ ¿»¿»ƒƒ

‡˙È¯B‡Â ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿«¿»
Ô‡¯L˜˙Ó Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»

,'eÎÂ ‡˙È¯B‡a קשרים שלושה ¿«¿»¿
והתורה  הקדושֿברוךֿהוא הם,

בתורה, מתקשרים וישראל וישראל,

ÈzL LÈ ‰¯BzaL ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆«»≈¿≈
˙BÈÁa‰ האמורות˙Bi˙B‡c «¿ƒ¿ƒ

,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰«¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»
·˙ÎaLŒ‰¯Bz ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»∆ƒ¿»
·˙k‰ ˙Bi˙B‡a ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»¿ƒ«¿»

,ÛÏw‰ ÏÚ BÈ„a באותיות ƒ¿««¿»
BÁelaL˙הכתיבה, ˙Bi˙B‡‰Â¿»ƒ∆«

ÏÚ ˙e¯Á ,ÌÈ˜Ï‡ ·zÎÓ)ƒ¿«¡…ƒ»«
˙BÁel‰8,(,החקיקה ‰BÈÁa˙באותיות ÈzL LÈ ÔÎ BÓk «¿≈≈¿≈«¿ƒ

Ì‚Â ,˙È˜Ï‡ LÙ ÏÎa ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡c¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»¿»∆∆¡…ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ.ומפרט שממשיך כפי עצמו, באלוקות ¿«¿»

‰ÏÚÓÏ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â באלוקות ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ»¿«¿»
ÔÈÚ ‡e‰ להאציל העליון הרצון התעוררות תחילת לגבי בזוהר הנזכר ƒ¿«

עולמות  ולברוא ÏÚ‡‰ספירות e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb9 חקיקה חקק »ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»»
העליון. (האור) ÏÚ‡‰'בטוהר e¯È‰Ë' :Le¯t האור על בזוהר האמור ≈¿ƒƒ»»

"ÌˆÚkהאלוקי  ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿¿∆∆
"¯‰ËÏ ÌÈÓM‰10, אור לשון «»«ƒ»…«

‰˙elb˙וגילוי  ˙ÈÁa ,eÈ‰c¿«¿¿ƒ«ƒ¿«
,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Ó ‰¯‡‰∆»»≈≈»
הלא  האינסופי האור של התגלות

‰k˙¯מוגבל, ˙ÈÁa ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆
הספירות  מעשר שלמעלה עליון' 'כתר

שבו  הבחינות שתי »ÈÁa¿ƒ˙(על
'ÔÈt‡ CÈ¯‡''ארוכות 'פנים ¬ƒ«¿ƒ

ו'ארוך' רב וגילוי אור »ÈÁ·e¿ƒ˙כלומר
'ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ' יותר פנימית דרגה «ƒƒ

שנ  'יום'ב'כתר', מבחינת ונבדל עתק

BÊ,וגילוי) ‰¯‡‰Ó התהוות היינו ≈∆»»
מהאיןֿסוף  "ÛÈÏbה'כתר' ‡¯˜ƒ¿»»ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ,"eÙÈÏb»ƒ∆ƒ¿«
,‰˜È˜Á‰ התהוות אופן כלומר, «¬ƒ»

בדרך  הוא מהאיןֿסוף ה'כתר' בחינת

ÈÁaL˙'חקיקה' ˙B¯B‰Ï¿∆¿ƒ«
˙ÈÏÎ˙a ˙„Á‡˙Ó ¯˙k‰«∆∆ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ

מוחלטת  ≈¿ŒÔÈ‡Œ¯B‡aבהתאחדות
ÏLÓ ÔÎÏÂ ,ÛBÒ התהוות אופן ¿»≈ƒ¿»

eÏ‡kהכתר  ‡È‰L ,‰˜È˜ÁÏ«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ
Ô‡k ÔÈ‡ אותיות של הזו במציאות ≈»

ÏÏkחקוקות  ÛÒB ¯·c ÌeL על »»»¿»
שעליו  חקוקות,הדבר מלבד ÏeÊ˙הן «

Ì„B˜ ‰˙È‰L ˙e‰n‰««∆»¿»∆
˙ÈÁaL ÈÙÏ eÈ‰Â ,‰˜È˜Á‰«¬ƒ»¿«¿¿ƒ∆¿ƒ«
ÏÏkÓ ÔÈ„Ú ‡È‰ ¯˙k‰«∆∆ƒ¬«ƒƒ¿«

ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ הבריאה »»≈
 ֿ האין לעולמות כללי באופן נחלקת

היינו  האור סוף, שבהם עולמות

מוגבל  והבלתי האיןֿסופי האלוקי

בעולמות  המציאות ולכן בגלוי מאיר

מוחלט, בביטול לאלוקות בטלה אלו

מוגבלים  ונבראים עולמות לבין

האור  שבהם אחרת) או כזו (במידה

מצומצמת  במידה רק מאיר האלוקי

גדרים  עם מציאות היא עניינו) לפי עולם (בכל אלו בעולמות והמציאות

כך  ועל בו, נרגש פחות לאלוקות הביטול יותר, נחות שהעולם וככל משלה

של  השתלשלות' ל'סדר קרבתה (למרות הכתר שבחינת מאחר כי כאן מבואר
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d"kyz'dח ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

 ֿ ׁשאֹורֿאין ּכיון הרי כּו', וחסד חכמה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּדאצילּות,

ּכלל  איהּו מּדֹות אינּון מּכל לאו לכ11סֹוף , ְְִִִִָָָָ

זר, ּדבר הּוא ׁשהּדיֹו הּכתיבה, לאֹותּיֹות ְְְְְִִִֶַַָָָָנמׁשלּו

ּבנׁשמֹות  ועלּֿדרֿזה הּקלף. עם ׁשּנתאחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָרק

הּמחׁשבה  ּבבחינת הּוא הּנׁשמה ׁשּׁשרש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל,

ּבינה, ּבחינת עלאה, מחׁשבה ּבחינת רק ְְֲִִִִַַַַָָָָָֹ(לא

מחכמ  ׁשּלמעלה סתימאה מחׁשבה ּבחינת ה אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבטהירּו ּגליפּו "ּגליף ּבחינת ּדאצילּות, ְְֲִִִִִִִַַָָָּובינה

נאמר  זה ׁשעל ּבי 12עלאה", ׁשּנתּת נׁשמה ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עלאה') 'טהירּו מּבחינת ׁשּנמׁשכה היא, ְְְְְִִִִִִֶַָָָָטהֹורה

למּטה  ׁשּירדה ּוכפי החקיקה, אֹותּיֹות ענין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָהּוא

הּכתיבה. אֹותּיֹות ּבבחינת היא ְְֲִִִִִֵַַָהרי

e‰ÊÂ"ּתלכּו ההליכה 13"ּבחקתי ׁשענין , ¿∆ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻ

ּוגבּול  ׁשיעּור ּבלּתי מהל ְְְְִִִִִֵַַּבבחינת

ההליכה) ענין אמּתית (ׁשּזהּו איןֿסֹוף ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּבבחינת

מדרגת  ׁשּזֹוהי ּדוקא, החקיקה ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּוא

אֹותּיֹות  מּבחינת ׁשּׁשרׁשם יׂשראל ְְְְִִִִִֵֶַָָָנׁשמֹות

ּבׁשם  נקראים ולכן לעיל), (ּכּנזּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָהחקיקה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבין 14מהּלכים, מהלכים ל ונתּתי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(ׁשּׁשרׁשם  ׁשּמלאכים והינּו, האּלה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהעֹומדים

אֹותּיֹות  ּבדּוגמת ׁשהם הּדּבּור, אֹותּיֹות ְְְִִִִִֵֶַַַמּבחינת

ׁשּגם  ּדאף "עֹומדים", נקראים ְְְְִִִִֶַַַָָהּכתיבה)

לדרּגה, מּדרּגה עלּיה ׁשל ענין יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמלאכים

יעֹופף" "ועֹוף מלאכים ּגּבי ׁשּכתּוב ,15ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶַַָָ

רּום  עד ּבעילּוי ולעלֹות לעּוף ְְְֲִִֶַַָׁשּיכֹולים

ולכן 16הּמעלֹות  ּובהדרגה, ׁשּבער עלּיה זֹו הרי , ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ההילּו ענין אמּתית  לגּבי 'עמידה' ּבׁשם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָנקראת

ּבליּֿגבּול  ּבבחינת ּדוקא 17ׁשהּוא ׁשּׁשּי , ְְְְִִִֶֶַַַָָ

אֹותּיֹות  ּבבחינת ׁשרׁשן מּצד ְְְִִִִַַַָָָּבּנׁשמֹות

ּגבּול,18החקיקה  ּבלי ּבבחינת היא עלּיתן ולכן , ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָ
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ב).11) (יז, בהקדמה ב).12)תקו"ז ס, (ברכות נשמה" "אלקי ואילך 13)ברכת 334 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

זה). ז.14)(ממאמר ג, ב.15)זכרי' מו, ד.16)זח"א יח, שמיני ובכ"מ.17)לקו"ת תר"ס. וראינה צאינה ד"ה ראה 18)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  שלה ההתהוות הרי האיןֿסוף, מעולמות חלק היא המוגבלים) העולמות

כאמור. החקיקה', 'אותיות NÚ¯בבחינת ˙ee‰˙‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«∆∆
,'eÎ „ÒÁÂ ‰ÓÎÁ ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ'ציור' עם דרגות שהם ¿ƒ«¬ƒ»¿»¿∆∆

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lוהגדרה, ÔÂÈk È¯‰ הבליֿגבול האלוקי Â‡Ïהאור ¬≈≈»∆≈»
e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓƒ»ƒƒƒ

ÏÏk11,'ו'מצויר מוגדר איננו הוא ¿»
נעלה בכל  אלא כלל, הללו המידות

אליהו' ב'פתח כנאמר מהן, ומופשט

eÏLÓ CÎÏ והדרך הספירות עשר ¿»ƒ¿¿
נתהוו  ‰È˙k·‰,בה ˙Bi˙B‡Ï¿ƒ«¿ƒ»

,¯Ê ¯·c ‡e‰ BÈc‰L מהות ∆«¿»»»
לקלף  ביחס לחלוטין ושונה ̄»˜אחרת
.ÛÏw‰ ÌÚ „Á‡˙pL∆ƒ¿«≈ƒ«¿»

˙BÓLa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿
‰ÓLp‰ ˘¯ML ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…∆«¿»»

באלקות  ÈÁ·a˙למעלה ‡e‰ƒ¿ƒ«
‰·LÁn‰ הכי ,העליונה בדרגה ««¿»»

שבה  ונעלית ¯˜גבוהה ‡Ï)…«
,‰‡ÏÚ ‰·LÁÓ ˙ÈÁa מחשבה ¿ƒ««¬»»ƒ»»

Èa‰עליונה, ˙ÈÁa עולם של ¿ƒ«ƒ»
LÁÓ·‰האצילות, ˙ÈÁa ‡l‡∆»¿ƒ««¬»»
‰‡ÓÈ˙Ò ונעלמת סתומה מחשבה ¿ƒ»»

‰È·e ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»¿»ƒ»
˙eÏÈˆ‡c שבאה כפי מחשבה שהם «¬ƒ

אלא  ומוגדר, גלוי מחשבה באופן זוהי

מגילוי, שלמעלה »ÈÁa¿ƒ˙סתומה
e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb"»ƒ»ƒƒ¿ƒ

,"‰‡ÏÚ של העליון שהשורש וכשם ƒ»»
של  באופן הם הכתר והתהוות הבריאה

הנשמות  שורש לגבי גם כך 'חקיקה',

הנשמות, התהוות Ê‰ואופן ÏÚL על ∆«∆
העליון  משורשה הנשמה התהוות

העליונה  Ó‡12‰ÓL¯במחשבה ∆¡«¿»»
,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL∆»«»ƒ¿»ƒ
e¯È‰Ë' ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
˙Bi˙B‡ ÔÈÚ ‡e‰ ('‰‡ÏÚƒ»»ƒ¿«ƒ

‰„¯iL ÈÙÎe ,‰˜È˜Á‰ הנשמה «¬ƒ»¿ƒ∆»¿»
‰hÓÏ בגוף ונתלבשה הזה לעולם ¿«»

ממהות  שונה מהות שהם גשמי

‰È‡הנשמה  È¯‰ הנשמה˙ÈÁ·a ¬≈ƒƒ¿ƒ«
.‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»
"eÎÏz È˙˜Áa" e‰ÊÂ13CÏ‰Ó ˙ÈÁ·a ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚL , ¿∆¿À…«≈≈∆ƒ¿««¬ƒ»ƒ¿ƒ«¿«≈

ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a Ïe·‚e ¯eÚÈL ÈzÏa באופן לאלוקות התקרבות ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈

מוגבל  בשיעור רק ולא סופי ‰‰ÎÈÏ‰אין ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ e‰fL) הליכה ∆∆¬ƒƒƒ¿««¬ƒ»
לא  היא מוגבלת ההליכה עוד כל כי גבול, לה שאין הליכה היא אמיתית

הקודם  למצב ביחס אמיתית ‰È˜Á˜‰התקדמות ˙ÈÁ·a ‡e‰ (ƒ¿ƒ««¬ƒ»
ÌL¯ML Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙‚¯„Ó È‰BfL ,‡˜Âc באלוקות ומקורם «¿»∆ƒ«¿≈«ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»
ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ללא  ה' את העובדים ישראל נשמות

ושיעור  ÌÈÎl‰Ó,גבול ÌLa¿≈¿«¿ƒ
·e˙kL BÓk14 זכריה בנבואת ¿∆»

הגדול  הכהן ליהושע ה' Èz˙Â¿»«ƒבדבר
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰Ó EÏ¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈÎ‡ÏnL ,eÈ‰Â ,‰l‡‰»≈∆¿«¿∆«¿»ƒ

ÌL¯ML) באלוקות˙ÈÁaÓ ∆»¿»ƒ¿ƒ«
˙Ó‚e„a Ì‰L ,¯eac‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ∆≈¿¿«

,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ לעיל כמבואר ƒ«¿ƒ»
המאמר  ÌÈ‡¯˜בתחילת (ƒ¿»ƒ

,"ÌÈ„ÓBÚ" תמיד נמצאים כלומר, ¿ƒ
דרגה, ÌbLבאותה Û‡c¿«∆«

ÏL ÔÈÚ BLÈ ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆
BÓÎe ,‰b¯„Ï ‰b¯cÓ ‰iÏÚ¬ƒ»ƒ«¿»¿«¿»¿
ÛBÚÂ" ÌÈÎ‡ÏÓ Èab ·e˙kL∆»«≈«¿»ƒ¿

"ÛÙBÚÈ15ÛeÚÏ ÌÈÏBÎiL , ¿≈∆¿ƒ»
Ìe¯ „Ú ÈeÏÈÚa ˙BÏÚÏÂ¿«¬¿ƒ«

˙BÏÚn‰16, גבוהות לדרגות עד ««¬
המלאכים  גם לכאורה כן ואם ביותר,

המלאכים  זאת בכל 'מהלכים', הם

'עומדים' BÊכינקראים È¯‰ העלייה ¬≈
מדרגה  המלאכים של וההתקדמות

C¯ÚaLלדרגה  ‰iÏÚ¬ƒ»∆¿∆∆
,‰‚¯„‰·e רק והתקדמות עלייה ¿«¿»»

שלהם  הקודמת לדרגה ≈«¿ÔÎÏÂיחסית
˙‡¯˜ זו עלייה ÌLaוהתקדמות ƒ¿≈¿≈

˙ÈzÓ‡ Èa‚Ï '‰„ÈÓÚ'ÔÈÚ ¬ƒ»¿«≈¬ƒƒƒ¿«
ŒÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰L CeÏÈ‰‰«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

Ïe·b17, יחס כל ללא עלייה ¿
הקודמת, לדרגה «»∆CiMLוהשוואה

ÔL¯L „vÓ ˙BÓLpa ‡˜Âc«¿»«¿»ƒ«»¿»
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·a18, ƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»

למעלה  הנשמות של שהשורש כיוון

הוא  הנשמות התהוות ואופן באלוקות

ממש  אחד דבר והן החקיקה' ב'אותיות

בעליות  להתעלות הכוח את לנשמות יש האמיתי, ֿ גבול והבלי האיןֿסוף עם

סוף  אין Ú„עד ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ Ô˙iÏÚ ÔÎÏÂ האיןֿסוף ¿»≈¬ƒ»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
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ּכפי  וׁשרׁשן ּבמקֹורן מּמׁש לאחדים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָעד

איןֿסֹוף. ּבאֹור ְֲֵֶׁשחקּוקֹות

ּתֹורה'ÛÈÒBÓeג) המׁשלבאר 19ּב'לּקּוטי ƒְְְִֵֵֵֶָָ

ואת  ּתלכּו) ּבחקתי ("אם ְְִֵֵֶַַָֹֻהּכתּוב

לא  הּגּוף, ּגׁשמ ּיּות מחמת אבל  ּתׁשמרּו": ְְְְֲֲִִִַַַַַָֹמצֹותי

הּזה  וההילּו החקיקה תקּום ולא ְְֲֲִִֶַַַַָָֹתעמֹוד

 ֿ על אׁשר ּכלי, ׁשמירת ּבלּתי ּתלכּו") ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֻ("ּבחקתי

אחרֿזה  נאמר ּכן על לעד, ּתּכֹון זֹו ּכלי ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָידי

הן  מצֹותֿעׂשה רמ"ח ּכי ּתׁשמרּו", מצֹותי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַ"ואת

ּדמלּכא  אברין ּכלי 20רמ"ח ׁשהּוא האבר ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹורה  אׁשר החּיּות מּמקֹור חּיּות נמׁש ּבֹו ְְֲֲִִֶֶַַַָָאׁשר

אֹורֹו להמׁשכת ּכלי היא הּמצוה וכ ְְְְְִִִַַַַַָָָֹּבּמח,

.ְִֵָיתּבר

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

וּיקרא  ספר יׂשראל 21ּבהתחלת [ּכמנהג ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּנעּוץ  ּכיון ּתחּלתֹו, עם ספר ּכל סּיּום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלקּׁשר

ּבתחּלתן  אתערּותאּֿדלעילא 22סֹופן ּבענין ,[ ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

 ֿ אתערּותא יׁש ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָואתערּותאּֿדלתּתא ,

זמן  ּבמעט הּנה מּלמעלה, ׁשּנמׁשכת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדלעילא

נתעֹורר  ּכאׁשר וגם ּזאת, התעֹוררּות ּכח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹיכלה

ועֹובר  חֹולף להיֹות יּוכל הּנה מּזה, ְְְִִִֵֵֵֶַַנפׁשֹו

הארה  ּבהסּתּלק ּכי קּיּום, לּה ואין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָההתּפעלּות,

היה  אזי רצֹון, ּבעת רק מאירה ׁשאינּה זֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָעליֹונה

רק  היתה ׁשּלא מאחר ההתּפעלּות, היה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹּכלא

ּבטלה  האֹור ּבהסּתּלק לכן עליֹונה, הארה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבסּבת

ׁשּכאׁשר  לזה, והעצה מּמּנה. ׁשּנסּתעף ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה

להעיר  התעֹוררּות מּלמעלה ׁשּנמׁש רצֹון עת ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָיׁש

האדם  יתחיל ּומּיד ּתכף הּנה האדם, נפׁש ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאת

ּדבר  יהיה ואזי  אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָלעֹורר

וּיקרא), ספר (סֹוף ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמתקּים

 ֿ ּדאתערּותא הענין עלּֿדר הּוא הּנׁשמה ׁשרׁש ׁשּמּצד וההילּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהחקיקה
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ואילך. תצט ע' ואילך. תפט ע' תרס"ו א.19)המשך מז, ג. ועוד.20)מה, רפכ"ג. פ"ד. תניא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ראה

ואילך.21) ב מ"ז.22)ב, פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כדי עד ÈÙkעצמו, ÔL¯LÂ Ô¯B˜Óa LnÓ ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰iL∆ƒ¿«¬»ƒ«»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ˙B˜e˜ÁL.התהוותן מתחילת ∆¬¿≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÛÈÒBÓe זה 19‚) ‰e˙k·במאמר CLÓ‰ ¯‡·Ï ƒ¿ƒ≈»¿»≈∆¿≈«»

˙ÓÁÓ Ï·‡ :"e¯ÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â (eÎÏz È˙˜Áa Ì‡")ƒ¿À…«≈≈¿∆ƒ¿«ƒ¿¿¬»«¬«
„BÓÚ˙ ‡Ï ,Ûeb‰ ˙eiÓLb«¿ƒ«…«¬
CeÏÈ‰‰Â ‰˜È˜Á‰ Ìe˜˙ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒ»¿«ƒ

("eÎÏz È˙˜Áa") ‰f‰ כיוון «∆¿À…«≈≈
גשמי, בגוף מלובשת שהנשמה

לאלוקות  הנשמה של ההתקרבות

הנקראת  איןֿסוף עד שלה וההתעלות

בכתוב  ומרומזת וה'הליכה' 'חקיקה'

לא  לעיל, כמבואר תלכו', בחוקותי 'אם

להיות  ÈÏk,יכולה ˙¯ÈÓL ÈzÏaƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ושומר  שמכיל כלי ŒÏÚללא ¯L‡Â¬∆«
ÔBkz BÊ ÈÏk È„È'ה'חקיקה ¿≈¿ƒƒ

ולא ÚÏ„ו'ההליכה' לנצח ותתקיים »«
קצר,תחלוף  זמן Ôkלאחר ÏÚ«≈

‰ÊŒ¯Á‡ ¯Ó‡ אם" לאחר ∆¡«««∆
לכך  ובהמשך תלכו" ∆¿"Â‡˙בחוקותי

ÓÁ"Ó¯ Èk ,"e¯ÓLz È˙Bˆƒ¿«ƒ¿¿ƒ««
Ô‰ ‰NÚŒ˙BˆÓ,הזוהר כדברי ƒ¿¬≈≈

‡kÏÓc ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯20, אברי ««≈»ƒ¿«¿»
היא  הדברים ומשמעות ¿BÓkהמלך,

האדם ‰‡·¯ ÈÏkבגוף ‡e‰L »≈»∆¿ƒ
¯B˜nÓ ˙eiÁ CLÓ Ba ¯L‡¬∆ƒ¿»«ƒ¿

˙eiÁ‰ הנפשית‰¯BL ¯L‡ ««¬∆»
Ána,האברים לכל CÎÂומתפשטת «…«¿»

˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‡È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»«
C¯a˙È B¯B‡ ממשיכה מצווה וכל ƒ¿»≈

ומביאה  למטה מלמעלה אלוקי אור

גילוי. לידי אותו

¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
˙ÏÁ˙‰a '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿«¿»«

‡¯˜iÂ ¯ÙÒ21Ï‡¯NÈ ‚‰Ók] ≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÚ ¯ÙÒ Ïk ÌeiÒ ¯M˜Ï¿«≈ƒ»≈∆ƒ
ÔÙBÒ ıeÚpL ÔÂÈk ,B˙lÁz¿ƒ»≈»∆»»

Ô˙lÁ˙a22 מהותי קשר קיים ואכן ƒ¿ƒ»»
לתחילתו  הדבר סוף בין ],פנימי
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד מלמעלה, התעוררות

למטה  לאדם «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡Â¿ƒלהאיר
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

להתעלות  לאלוקות האדם, ‡˙Œ‡˙e¯Úולהתקרב LÈ ¯L‡kL∆«¬∆≈ƒ¿¬»
,‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏc מתעורר האדם מכך וכתוצאה ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»

דלתת' ÔÓÊב'אתערותא ËÚÓa ‰p‰ קצר זמן Ákבתוך ‰ÏÎÈ ƒ≈ƒ¿«¿«ƒ¿∆…«
˙‡f ˙e¯¯BÚ˙‰,תפוג fÓ‰והשפעתו BLÙ ¯¯BÚ˙ ¯L‡k Ì‚Â ƒ¿¿…¿««¬∆ƒ¿≈«¿ƒ∆

באדם  פעלה דלעילא' וה'אתערותא

BÈ‰Ï˙התעוררות, ÏÎeÈ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿
,˙eÏÚt˙‰‰ ¯·BÚÂ ÛÏBÁ≈¿≈«ƒ¿«¬
˜lzÒ‰a Èk ,Ìei˜ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈
dÈ‡L BÊ ‰BÈÏÚ ‰¯‡‰∆»»∆¿»∆≈»

ÔBˆ¯ ˙Úa ˜¯ ‰¯È‡Ó מיוחדת ¿ƒ»«¿≈»
תמיד, ‰È‰ולא ‡Ïk ‰È‰ ÈÊ‡¬«»»¿…»»

‡lL ¯Á‡Ó ,˙eÏÚt˙‰‰«ƒ¿«¬≈««∆…
‰¯‡‰ ˙aÒa ˜¯ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ«∆»»

‰BÈÏÚ שינוי חוללה לא היא אבל ∆¿»
בא  עצמו,מהותי lzÒ‰a˜דם ÔÎÏ»≈¿ƒ¿«≈
¯B‡‰ מלמעלה והאיר שנמשך »

ÛÚzÒpL ‰·‰‡‰ ‰ÏËa¿≈»»«¬»∆ƒ¿«≈
‰pnÓ.ההתעוררות בעקבות ƒ∆»

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â בו מצב למנוע ¿»≈»¿∆
בעקבות  וההתעוררות ההתפעלות

זמן  לאחר תחלוף דלעילא' 'אתערותא

¯ˆÔBקצר, ˙Ú LÈ ¯L‡kL∆«¬∆≈≈»
˙e¯¯BÚ˙‰ ‰ÏÚÓlÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿¿
,Ì„‡‰ LÙ ˙‡ ¯ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆∆∆»»»
מצד  היא וההתעוררות וההמשכה

לא  אך הזמן של וסגולה מעלה

האדם, של פעולה ≈p‰ƒ‰בעקבות
„iÓe ÛÎz ההתעוררות תחילת עם ≈∆ƒ«

מלמעלה, ‰‡„Ìשבאה ÏÈÁ˙È«¿ƒ»»»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ מצד ¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

‰Ìi˜˙nעצמו, ¯·c ‰È‰È ÈÊ‡Â«¬«ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) גם מבואר ¿«∆∆∆

e˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»»»≈
,(‡¯˜iÂ ¯ÙÒ ÛBÒ)≈∆«ƒ¿»

CeÏÈ‰‰Â ‰˜È˜Á‰L הנשמה של ∆«¬ƒ»¿«ƒ
‰ÓLp‰ L¯L „vnL שהוא ∆ƒ«…∆«¿»»

החקיקה' 'אותיות ŒÏÚבבחינת ‡e‰«
Œ‡˙e¯Ú˙‡c ÔÈÚ‰ C¯c∆∆»ƒ¿»¿ƒ¿¬»
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ּדקּיּום והעבֹודה ּבדּוגמת ּדלעילא, ׁשהיא הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

 ֿ על היא לעד, ּתּכֹון ׁשעלֿידיֿזה ּכלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשמירת

ׁשּפֹועלת  האתערּותאּֿדלתּתא ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָּדר

הּמתקים). ּדבר ּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאתערּותאּֿדלעילא

"מצֹותי ÓBÚ·e˜ד) ׁשענין לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְְִִֵֵֶַַַ

ּכלי  ׁשמירת רק לא הּוא ְְְְִִִַַֹּתׁשמרּו"

אּלא  ,וההילּו החקיקה לעד ּתּכֹון ֿ זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי

("מצֹותי  העבֹודה ענין ׁשעלֿידי זאת, ְְְֲִִֵֶַַַָָֹעֹוד

מענין  ּגם יֹותר נעלית  למדרגה ּבאים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּתׁשמרּו")

(ּכדלקּמן). הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהחקיקה

"ּבחקתי  נאמר ׁשּתחלה הּוא ּבּתֹורה ׁשהּסדר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻוזהּו

ּכיון  ּתׁשמרּו, מצֹותי נאמר ואחרּֿכ ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָּתלכּו",

"מעלין  ּבבחינת יֹותר, נעלית מדרגה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָׁשּזֹוהי

ֿ 23ּבּקדׁש" אתערּותא ּבענין ועלּֿדרֿזה . ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּפעּולת  ואתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדלעילא

 ֿ ׁשהאתערּותא רק לא היא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהאתערּותאּֿדלתּתא

זאת, עֹוד אּלא הּמתקים, ּדבר ּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדלעילא

לגּבי  ּגם ּבאתערּותאּֿדלת ּתא מעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיׁש

 ֿ ׁשהאתערּותא ׁשאף והינּו, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאתערּותאּֿדלעילא.

היא  מּצדֿעצמּה מּלמעלה ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדלעילא

הּתחּתֹונים  מעׂשה ׁשאין ּביֹותר נעלית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָמּמדרגה

ׁשם  חפץ 24מּגיע "ּכי מּצד רק היא זֹו והמׁשכה , ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא" יֹותר 25חסד ּגדֹול עלּוי יׁש מּכלֿמקֹום , ִִֵֵֶֶָָָ

הּפנימי 26ּבאתערּותאּֿדלתּתא  הּטעם (וזהּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

 ֿ ּבאתערּותא קּיּום ּפֹועלת  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשאתערּותאּֿדלתּתא

צֹור ׁשאין ּכׁשם הרי ׁשּלכאֹורה אף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדלעילא,

את  להמׁשי ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָּבאתערּותאּֿדלתּתא

צֹור יהיה לא ּכ ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹהאתערּותאּֿדלעילא,

קּיּום  לפעֹול ּכדי ְְְְְֲִִִִֵַָָּבאתערּותאּֿדלת ּתא

הּתחּתֹונים, מעׂשה נֹוגע לא ׁשּבּה מדרגה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבאתערּותאּֿדלעילא,

הּוא"). חסד חפץ "ּכי מּצד רק ְְִִִֵֶֶֶֶַַָונמׁשכת
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וש"נ.23) א. כח, ועוד.24)ברכות שם. ויקרא לקו"ת וראה ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת יח.25)ראה ז, ראה 26)מיכה

ולכן  יותר, פנימית מבחי' היא אתעדל"ת ע"י הנמשכת דהאתעדל"ע - ואילך) ד כג, ג. (כב, ושה"ש ב) (כ, תזריע לקו"ת

ג. ג, שם ויקרא לקו"ת וראה דוקא. אה"ר - זכר" "יולדת דוקא עי"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÏÈÚÏc,למעלה הנשמה שורש שזהו מכך Ìei˜cכתוצאה ‰„B·Ú‰Â ƒ¿≈»¿»¬»¿ƒ

ÔBkz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÈÏk ˙¯ÈÓL ˙Ó‚e„a ‡È‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿¿«¿ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆ƒ
תחלוף,ÚÏ„ההתעוררות  ‰‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡ולא C¯cŒÏÚ ‡È‰ »«ƒ«∆∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם  c·¯מצד  ‰È‰z ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ˙ÏÚBtL∆∆∆∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿∆»»
,ÌÈ˜˙n‰ לעיל ).כמבואר «ƒ¿«≈

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e („¿∆≈≈«
‡e‰ "e¯ÓLz È˙BˆÓ" ÔÈÚL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿¿

ÈÏk ˙¯ÈÓL ˜¯ ‡Ï המכיל כלי …«¿ƒ«¿ƒ
ÚÏ„ושומר  ÔBkz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ»«

לנצח  CeÏÈ‰‰Âתתקיים ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»¿«ƒ
בחוקותי  'אם של הפנימיות שהיא

È„ÈŒÏÚLתלכו', ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ'ה את עובד שהאדם ƒ¿«»¬»

ÌÈ‡a ("e¯ÓLz È˙BˆÓ")ƒ¿«ƒ¿¿»ƒ
Ìb ¯˙BÈ „ÂÚ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈«

vnL„אפילו  ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬ƒ»∆ƒ«
‰ÓLp‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«¿»»

e‰ÊÂ .(Ôn˜Ï„k) הפנימי הטעם ¿ƒ¿«»¿∆
‰e‡לכך  ‰¯Bza ¯„q‰L∆«≈∆«»

È˙˜Áa" ¯Ó‡ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»∆¡«¿À…«
¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â ,"eÎÏz≈≈¿««»∆¡«
ÔÂÈk ,"e¯ÓLz È˙BˆÓ"ƒ¿«ƒ¿¿≈»

È‰BfL"תשמרו Ó„¯‚‰"מצוותי ∆ƒ«¿≈»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ בחקותי" מאשר «¬≈≈

"ÔÈÏÚÓתלכו", ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ
"L„wa23 הגיע שהאדם ולאחר «…∆

הוא  תלכו" "בחוקותי למדריגת

"מצוותי  למדריגת ומגיע יותר מתעלה

להלן. שיתבאר כפי תשמרו",

‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ¿¬»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
שתחילה  הדברים סדר זה בעניין וגם

יש  ואחרֿכך מלמעלה התעוררות יש

משום  הוא מלמטה התעוררות

ויתרון  עלייה יש מלמטה שבהתעוררות

מלמעלה  ההתעוררות »¿∆ÏeÚtL˙לגבי
‡Ï ‡È‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ…
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ˜«̄∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÌÈ˜˙n‰ ¯·c ‰È‰z כן ואם ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈
יותר  דרגה היא דלתתא האתערותא

מהאתערותא  ואינה דלעילא נמוכה

אותה, לשמר כלי BÚ„אלא ‡l‡∆»

Ìb ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰ÏÚÓ LiL ,˙‡Ê אפילוÈa‚Ï …∆≈«¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«¿«≈
,eÈ‰Â .‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ דלתתא באתערותא המיוחדת והמעלה »ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿«¿

Œ„vÓהיא  ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L Û‡L∆«∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ«
ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓ ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒƒ«¿≈»«¬≈¿≈∆≈«¬≈««¿ƒ

ÌL ÚÈbÓ24, ביכולת האדם ואין «ƒ«»
מדרג  והמשכה התעוררות ה לפעול

כך  כל ‰È‡נעלית BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ
„ÒÁ ıÙÁ Èk" „vÓ ˜«̄ƒ«ƒ»≈∆∆

"‡e‰25, של וטובו בחסדו רק

או  כשכר ולא הקדושֿברוךֿהוא

האדם, ממעשי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכתוצאה
ÈeÏÚ LÈ ויתרון¯˙BÈ ÏB„b ≈ƒ»≈

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a26 שלא ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
דלעילא  באתערותא ∆¿(e‰ÊÂקיים

Œ‡˙e¯Ú˙‡L ÈÓÈt‰ ÌÚh‰««««¿ƒƒ∆ƒ¿¬»
Ìei˜ ˙ÏÚBt ‡z˙Ïcƒ¿«»∆∆ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a שלא ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
לעד, תמשיך אלא במהירות תחלוף

‰¯B‡ÎlL Û‡ כי תמוה, הדבר «∆ƒ¿»
C¯Bˆ ÔÈ‡L ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆≈∆
È„k ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»¿≈
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆»ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc היא אלא למטה, מלמעלה ƒ¿≈»
עצמו, הקב"ה מצד Ï‡נמשכת Ck»…

Œ‡˙e¯Ú˙‡a C¯Bˆ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿ƒ¿¬»
Ìei˜ ÏBÚÙÏ È„k ‡z˙Ïcƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a שלא »ƒ¿¬»ƒ¿≈»
במהירות, È‰BfLתחלוף ÔÂÈk≈»∆ƒ

‰NÚÓ Ú‚B ‡Ï daL ‰‚¯„Ó«¿≈»∆»…≈««¬≈
„vÓ ˜¯ ˙ÎLÓÂ ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿ƒ¿∆∆«ƒ«

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk" כן ואם ƒ»≈∆∆
דלעילא  האתערותא של קיומה מדוע

אלא  דלתתא, האתערותא ידי על הוא

שאכן  משום הוא הדבר טעם

יש  דלתתא ויתרון לאתערותא מעלה

ולכן  דלעילא, האתערותא לגבי

ועומדת  נסמכת דלעילא התאתערותא

דלתתא  האתערותא על ).ומתקיימת
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ּתֹורה'Ô·eÈÂה) ּב'לּקּוטי המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵַַָָֹ

ּפרׁשתנּו סּיּום 27ּבסּיּום ּגם (ׁשּזהּו ְִִֵֶֶַָָָ

רז"ל  מאמר ּבפרּוׁש וּיקרא) מאין 28ספר "ּדע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

("מאין  הּנׁשמה ׁשּׁשרש ,"הֹול אּתה ּולאן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאת

החכמה, ּבחינת ּדהינּו אין, מּבחינת הּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבאת")

ׁשּכתּוב  אּתה 29ּכמֹו "ּולאן ּתּמצא. מאין והחכמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפני אנה ּכמֹו מקֹום, על נֹופל "אן" ,"ְֵֵֶַָָָָָהֹול

עקר 30מּועדֹות  ּכי והינּו הֹולכים, אּתם אנה , ְְְִִִֶַַַָָָ

הּזה  ּבעֹולם ׁשהּוא הּמתים ּבתחית הּוא ְְִִִֵֶֶַַַַָָהּגמּול

"מאין" ׁשּׁשרׁשֹו ּתמּוּה, ולכאֹורה ּגׁשמי. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

[והינּו, ּגׁשמי מקֹום - "לאן" והֹול חכמה, -ְְְְְְִֵַַָָָָ

עלּיה, לצֹור היא הּנׁשמה ׁשּירידת ידּוע ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי

(ׁשרׁש 'אין' מּבחינת הּירידה ׁשּלאחרי יּתכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואי

הּנׁשמה  ׁשל (העלּיה) הּׂשכר יהיה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָהּנׁשמה)

מּבחינת  ׁשּלמּטה מקֹום, ּבחינת 'אן', ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת

אֹורֿאיןֿסֹוף, ּגלּוי עלֿידי זהּו ּכי אּלא ְִִִֵֵֶֶַַָ'אין'].

יהיה  ּכן על ׁשוין, וגׁשמּיּות רּוחנּיּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּדקּמיּה

ּבתחּתֹונים". "ּדירה הּזה, עֹולם ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִֶַַַַָָהּגלּוי

"מי  ּבחינת כּו', עתיד" אּתה מי "ולפני ְְְְִִִִִֵֶַַָָוזהּו

אּלה" ׁשּכתּוב 31ּברא ּכמֹו ּגבֹוּה, ּבחינת זהּו ,32 ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

כּו'. קדיׁשא' 'עּתיקא ּבחינת והינּו כּו' יּתן ְְְֲִִִִִֵַַַָָמי

ÔÈÚ‰Â נׁשלמת האדם ּבעבֹודת ׁשּדוקא ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבאיןֿערֹו (ׁשּלמעלה העצמּות ְְְְֲֵֶַַַַָָָּכונת

ׁש"ּנתאּוה  ּדחכמה) ה'אין' לֹו33מּבחינת להיֹות ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים" ּדירה ּדיקא,34יתּבר "נתאוה" , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

הּנ"ל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה ּגם ְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

'עּתיק' ּכי כּו'", קדיׁשא עּתיקא ּבחינת ְְְֲִִִִִַַַַָָ"והינּו

"נתאוה" ׁשּלמעלה, הּתענּוג ּבחינת וכיון 35הּוא . ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
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ד.27) רפ"ג.28)נ, יב.29)אבות כח, כא.30)איוב כא, כו.31)יחזקאל מ, כו.32)ישעי' ה, תנחומא 33)ואתחנן ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. פרשתנו טז. למעלה 34)נשא ית' בעצמותו היא זו שכוונה וכידוע

ואילך. 21 ע' ח"ו לקו"ש ובארוכה ואילך. ז' ס"ע תרס"ו המשך ראה - טעם וישב 35)מכל ש"פ שיחת בארוכה ראה

תשל"ז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעלת  את יותר בפרטיות ומבאר האתערותא וממשיך לגבי דלתתא האתערותא

דלעילא.

e˙L¯t ÌeiÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‰27 ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿ƒ≈»¿ƒ»»»≈
בחוק  Ó‡Ó¯ותי פרשת Le¯Ùa (‡¯˜iÂ ¯ÙÒ ÌeiÒ Ìb e‰fL)∆∆«ƒ≈∆«ƒ¿»¿≈«¬«

Ï"Ê¯28Ô‡Ïe ˙‡a ÔÈ‡Ó Úc" «««≈«ƒ»»¿»
‰ÓLp‰ ˘¯ML ,"CÏB‰ ‰z‡«»≈∆…∆«¿»»

באלוקות  שלה ÔÈ‡Ó")≈«ƒהמקור
,ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ("˙‡a»»ƒ¿ƒ««ƒ

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa eÈ‰c האלוקית ¿«¿¿ƒ««»¿»
e˙kL·העליונה, BÓk29 ¿∆»

Ô‡Ïe" .‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈«ƒƒ»≈¿»
ÏÚ ÏÙB "Ô‡" ,"CÏB‰ ‰z‡«»≈»≈«

ÌB˜Ó,מסוייםEÈt ‰‡ BÓk »¿»»»∆
˙B„ÚeÓ30Ìz‡ ‰‡ , »»»«∆

eÈ‰Â ,ÌÈÎÏB‰ שאליו היעד ולכן ¿ƒ¿«¿
הולך  שמשמעותו האדם "אן" נקרא

ÏeÓb‰ ¯˜Ú Èk לימוד על השכר ƒƒ««¿
המצוות  וקיום ÈÁ˙a˙התורה ‡e‰ƒ¿ƒ«

‰f‰ ÌÏBÚa ‡e‰L ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆»»«∆
‰¯B‡ÎÏÂ .ÈÓLb ÌB˜Óa¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

BL¯ML ,deÓz הוא האדם של »«∆»¿
‰ÓÎÁ Y "ÔÈ‡Ó",עליונה אלוקית ≈«ƒ»¿»

ÈÓLb ÌB˜Ó - "Ô‡Ï" CÏB‰Â¿≈¿»»«¿ƒ
נחותה  הגשמיות שיעור והרי לאין

יתכן  ואיך הרוחנית, האלוקות לגבי

והיעד  נעלית, רוחניות הוא שהשורש

גשמי  מקום היא ¿»¿[eÈ‰Â,והמטרה
‰ÓLp‰ ˙„È¯iL Úe„È È¯‰L∆¬≈»«∆¿ƒ««¿»»
באלוקות  למעלה ושורשה ממקורה

גשמי  ולגוף הזה È‰ƒ‡לעולם
,‰iÏÚ C¯BˆÏ של שבסופו כדי ¿∆¬ƒ»

מכפי  יותר נעלה למצב תתעלה דבר

הירידה, לפני ÔÎzÈשהייתה CÈ‡Â¿≈ƒ»≈
˙ÈÁaÓ ‰„È¯i‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰È‰È (‰ÓLp‰ L¯L) 'ÔÈ‡'«ƒ…∆«¿»»ƒ¿∆
‰ÓLp‰ ÏL (‰iÏÚ‰) ¯ÎO‰«»»»¬ƒ»∆«¿»»
,ÌB˜Ó ˙ÈÁa ,'Ô‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿ƒ«»

'ÔÈ‡' ˙ÈÁaÓ ‰hÓlL והרי ∆¿«»ƒ¿ƒ««ƒ
למצב  האדם את להביא צריך השכר

העבודה  לפני היה שבו המצב מאשר יותר È„ÈŒÏÚנעלה e‰Ê Èk ‡l‡ .[∆»ƒ∆«¿≈
dÈn˜c ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÈeÏb שלפניוÂ ˙eiÁe¯,ÔÈÂL ˙eiÓL‚ ƒ≈¿«≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

‰¯Èc" ,‰f‰ ÌÏBÚ ˙eiÓL‚a ÈeÏb‰ ‰È‰È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿∆«ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ»
"ÌÈBzÁ˙a שדווקא 'נתאווה' שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו כמאמר ¿«¿ƒ

וגילוי  להשראת ראוי ומקום 'דירה' לו יהיה התחתון הגשמי הזה העולם

אלוקות.

e‰ÊÂ דברי בהמשך הפנימי הפירוש ¿∆
אתה  ולאן באת מאין "דע המשנה

È˙Ú„"הולך", ‰z‡ ÈÓ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈ƒ«»»ƒ
וחשבון) דין ÈÁa˙(ליתן ,'eÎ¿ƒ«

"‰l‡ ‡¯a ÈÓ"31e‰Ê , ƒ»»≈∆∆
·e˙kL BÓk ,dB·b ˙ÈÁa32 ¿ƒ«»«¿∆»

˙ÈÁa eÈ‰Â 'eÎ ÔzÈ ÈÓƒƒ≈¿«¿¿ƒ«
'‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ''יומין 'עתיק ¬ƒ»«ƒ»

עליון' ב'כתר הפנימית הבחינה שהוא

לעיל  מי eÎ',כמבואר "לפני כן ואם

נוספת, בעליה מדבר עתיד" אתה

מבחינה  למעלה "עתיק", לבחינת

העולם  עשיית הולך", את "ולאן

עלייה  שהיא לאלוקות, לדירה הגשמי

שורש  באת", "מאין בחינת לגבי

למעלה. הנשמה

˙„B·Úa ‡˜ÂcL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¿»«¬«
˙eÓˆÚ‰ ˙Âk ˙ÓÏL Ì„‡‰»»»ƒ¿∆∆«»«»«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של הכוונה

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓlL) כל ללא ∆¿«¿»¿≈¬
‰'‡ÔÈ'והשוואה יחס  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«ƒ

‰ÓÎÁc יחסית נמוכה דרגה שהיא  ¿»¿»
המדרש )ל'עצמות' כדברי

‰e‡˙p"L33 הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿«»
Èc¯‰בעצמו  C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a34, שהעולמות ¿«¿ƒ
הזה  העולם ובמיוחד התחתונים,

יהיו  ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי

מקום  להשראת 'דירה', וראוי, מתאים

וגילוי  «»¿Â‡˙"ƒ‰"אלוקות,השכינה
Èc,‡˜ דייקו ז"ל ואמרו וחכמינו «¿»

עמוק  רצון 'תאווה', נקרא זה שרצון

החכמה, מבחינת למעלה ופנימי

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»
Ï"p‰ '‰¯Bz ÈËewÏ'a בפירוש ¿ƒ≈»««

ש"מי" לעיל, כמובא וחשבון", דין ליתן עתיד אתה מי "ולפני המשנה דברי

דרגה  ביותר היא eÎ'",גבוהה ‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa eÈ‰Â"¿«¿¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»
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d"kyz'dיב ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

היא  ּבתחּתֹונים" "ּדירה ּדעׂשית ְְֲֲִִִִֶַַַָָָׁשהעבֹודה

ׂשכר  ּגם הּנה ּדוקא, ּגׁשמי מקֹום 'אן', ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבבחינת

אּתה  ("לאן ּגׁשמי  מקֹום ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִַַַָָָָָהעבֹודה

העבֹודה. ּבמקֹום הּוא ׁשהּׂשכר ּכּידּוע ,("ְֲִֵֶַַַָָָָָהֹול

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבמעלת הּבאּור ּגם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָוזהּו

חסד  חפץ "ּכי מּצד ׁשהם ּבענינים ּגם ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּפֹועלת

למעלה  מּגעת האדם ׁשעבֹודת לפי ׁשּזהּו ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָהּוא",

ּכל  ּכי הּוא", חסד חפץ "ּכי מּבחינת ְִִִִֵֶֶַַָָּגם

וגלּויים, אֹורֹות ּבחינת הן מּלמעלה ְְְְְִִִִֵַַַַָָההמׁשכֹות

העצמּות, ּכונת מתּבּטאת האדם ּבעבֹודת ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָואלּו

"ּכי  ׁשּמּצד מאתערּותאּֿדלעילא אפילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

רֹוצה  ׁש"אדם הּטעם ּגם [וזהּו הּוא". חסד ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחפץ

ׁשּלֹו" (ּפנימּיּות 36ּבקב והּתענּוג ׁשהרצֹון הינּו , ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

עלֿידי 37הרצֹון) ׁשּבא ּבדבר הּוא האדם ׁשל ְְֵֶֶַָָָָָָָָ

העצמּות  ּכונת ּכי ּדוקא, ויגיעה ְְֲִִִַַַַָָָָָעבֹודה

ׁשּבאים  ּבענינים ּדוקא מתּבּטאת כּו') ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ("נתאוה"

ׁשּמקּבל  ּבענינים (ולא האדם עבֹודת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּגם  יׁש ּבהם רק ולכן חּנם'), ּב'חסד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּלמעלה

 ֿ ׁשאתערּותא וכיון הּנפׁש]. ּדעצם הּתענּוג ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאדם

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּגעת האדם) (עבֹודת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּדלתּתא

וגלּויים  אֹורֹות ּכבבחינת (ּדלא מּׁשּנּויים ְְְְְְִִִִִִִַַָֹלמעלה

קּיּום  ּפֹועלת היא הרי לכן ׁשנּויים), ׁשּי ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם

ׁשּלאחרי  מה יּובן ּובזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבאתערּותאּֿדלעילא.

וּיקרא, ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִֵֵֵַַַָָָָהּבאּור

ּדבר  "יהיה אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּדוקא

לבאר  ממׁשי עבֹודת 38הּמתקים", ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

הּוא" אדם לא "ּכי לבחינת ּבאים 39האדם ְִִִִַָָָָָָֹ

מּׁשּנּויים  ׁשּלמעלה ּבחינה זהּו40(ׁשּזֹוהי ּכי ,( ְְְִִִִִִֶֶֶַָָ

ּפֹועלת  ׁשאתערּותאּֿדלתּתא לכ הּפנימי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּטעם

ּבאתערּותאּֿדלעילא. ְְֲִִִֵָָָקּיּום
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א.36) לח, 50).37)ב"מ הערה לקמן ראה - בכלל (משא"כ עליו חביבה שלו): קב (ד"ה שם רש"י ד.38)ראה ב,

כט.39) טו, ג.40)שמואלֿא כג, שה"ש לקו"ש ג. עב, תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה'כתר', מדריגת של והעמוק הפנימי החלק שהיא יומין 'עתיק' Èkƒבחינת

"‰Â‡˙" ,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ ˙ÈÁa ‡e‰ '˜ÈzÚ'35, כשם «ƒ¿ƒ«««¬∆¿«¿»ƒ¿«»
נעלים  'מקיפים' כוחות ויש והרגש, השכל שהם 'פנימיים' כוחות יש שבאדם

ועונג  רצון יש, למעלה גם כך בנפש, העונג וכוח הרצון כוח שהם יותר

והעונג, והמידות. מהמוחין שלמעלה

'נתאווה'שהיא  נאמר שבה הדרגה

'דירה  שתהיה הקדושֿברוךֿהוא

'עתיק' בחינת הוא בתחתונים'

מהחכמה. «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
‰¯Èc" ˙ÈNÚc ‰„B·Ú‰L∆»¬»«¬ƒ«ƒ»
˙ÈÁ·a ‡È‰ "ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒƒƒ¿ƒ«
,‡˜Âc ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' כי »»«¿ƒ«¿»

זו  עליונה שכוונה העליון הרצון זהו

עולם  מסוים, במקום דוקא תתמלא

הגשמי, ÎN¯הזה Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«
‰„B·Ú‰המתים ‰e‡תחיית »¬»

Ô‡Ï") ÈÓLb ÌB˜Ó ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿»
¯ÎO‰L Úe„ik ,("CÏB‰ ‰z‡«»≈«»«∆«»»

‰„B·Ú‰ ÌB˜Óa ‡e‰ במקום ƒ¿»¬»
השכר. ניתן שם העבודה, נעשתה שבו

˙ÏÚÓa ¯e‡a‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«¬«
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

לגבי  (אפילו האדם מצד מלמטה

מלמעלה), שבאה דלעילא' 'אתערותא'

Ì‰L ÌÈÈÚa Ìb ˙ÏÚBtL∆∆∆«»ƒ¿»ƒ∆≈
"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk" „vÓƒ«ƒ»≈∆∆
האדם, בעבודת כלל תלויים ואינם

'אתערותא  של בכוחה איך לכאורה

זו, בדרגה ולהשפיע לפעול דלתתא'

‰‡„Ìאלא ˙„B·ÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¬«»»»
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ«««¿«¿»«ƒ¿ƒ«

Èk"Ïk Èk ,"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ ƒ»≈∆∆ƒ»
‰ÏÚÓlÓ ˙BÎLÓ‰‰ גם כולל ««¿»ƒ¿«¿»

חפץ  'כי מבחינת וההמשכה ההשפעה

הוא' ‡B¯B˙חסד ˙ÈÁa Ô‰≈¿ƒ«
ÌÈÈeÏ‚Â ומתגלים המתפשטים ¿ƒƒ

מקור  בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

הנובעות  ההארות גם כן ואם האור,

הארה  רק הם ביותר גבוהות מדרגות

עצמו,ולא  העצם של eÏ‡Â¿ƒגילוי
˙‡ha˙Ó Ì„‡‰ ˙„B·Úa ובאה «¬«»»»ƒ¿«≈

ונשלמת גילוי ‰eÓˆÚ˙,לידי ˙Âk שמצד שבבריאה והתכלית המטרה «»«»«¿
"Èkה'עצמות' „vnL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¬ƒ≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«ƒ

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ למלא אפשר ה'עצמות' של והכוונה המטרה ואת »≈∆∆
לעיל. כמבואר דלתתא, ב'אתערותא דווקא ולהשלים

"BlL ·˜a ‰ˆB¯ Ì„‡"L ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ]36, חכמינו אמרו ¿∆««««∆»»∆¿«∆
אדם  כלומר חבירו", של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם בגמרא ז"ל

עמל  עצמו שהוא קטנה כמות מעדיף

משל  גדולה כמות לקבל מאשר בה

שהפקיד  במי מדובר (במקור חברו

במשנה  ונאמר פירות, חברו אצל

ימכור  ולא בפירות יגע לא שהשומר

שירקיבו  חשש שיש למרות אותם,

בגמרא  רש"י כפירוש תפחת, והכמות

בקב  בדיבורֿהמתחיל שלו:שם

וקב  בהן, שעמל ידי על עליו "חביבה

יותר  רוצה הוא מהם לו שיישאר

שייקח  אחרים של קבין מתשעה

ימכרם"), אם ¿»‰eÈבדמיהן
‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰L שהוא) ∆»»¿««¬

ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt העובדה שכן ¿ƒƒ»»
הגורם  היא מסוים מדבר מתענג שאדם

בו) שירצה ‰e‡37לכך Ì„‡‰ ÏL∆»»»
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡aL ¯·„a¿»»∆»«¿≈¬»
˙Âk Èk ,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂƒƒ»«¿»ƒ«»«
('eÎ "‰Â‡˙") ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»

˙‡ha˙Ó ונשלמת גילוי לידי ובאה ƒ¿«≈
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈÈÚa ‡˜Âc«¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ«¿≈

Ì„‡‰ ˙„B·Ú שלו ויגיעה בעמל ¬«»»»
ÈÚa ‡ÏÂ)Ïa˜nL ÌÈ האדם ¿…¿ƒ¿»ƒ∆¿«≈

'ÌpÁ „ÒÁ'a ‰ÏÚÓlÓ עמל בלי ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ»
Ì‰aויגיעה  ˜¯ ÔÎÏÂ בדברים ), ¿»≈«»∆

ויגיעה  עמל Ìbשהשקיע LÈ≈«
,LÙp‰ ÌˆÚc ‚eÚz‰ Ì„‡Ï»»»««¬¿∆∆«∆∆
יש  ויגיעה עמל ללא שהשיג ובדברים

בהרבה, פחותה במידה תענוג לו

בלבד  חיצוני תענוג ÔÂÈÎÂולפעמים .[¿≈»
˙„B·Ú) ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»¬«
B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ (Ì„‡‰»»»«««¿«¿

,C¯a˙È שהוא‰ÏÚÓÏ ƒ¿»≈¿«¿»
˙ÈÁ··k ‡Ïc) ÌÈÈepMÓƒƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«
CiL Ì‰aL ÌÈÈeÏ‚Â ˙B¯B‡¿ƒƒ∆»∆«»

ÌÈÈeL אור יותר להיות יכול שהרי ƒƒ
וגילוי  אור פחות או ÔÎÏוגילוי ,(»≈

‡È‰ È¯‰'דלתתא ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a‡ה'אתערותא Ìei˜ ˙ÏÚBt ¬≈ƒ∆∆ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
תחלוף. ולא לעד שתתקיים
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e‰ÊÂ ה'ּלּקּוטי וסּיּום ּתחּלת ׁשּבין הּקׁשר ּגם ¿∆ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

מדּוּבר  ׁשּבׁשניהם וּיקרא, ּדספר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּתֹורה'

הּספר  ׁשּבתחּלת אּלא העבֹודה. מעלת ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹודֹות

הּזה, ּבּזמן העבֹודה מעלת אֹודֹות ְְֲֲֶַַַַַָָָמדּוּבר

ּבבחינה  מּגיע ּדאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהענין

"ּכי  ׁשּמּצד מהאתערּותאּֿדלעילא ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

האתערּותאּֿדלתּתא  ּדוקא ולכן הּוא", חסד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָחפץ

הּספר  ּובסּיּום ּבאתערּותאּֿדלעילא. קּיּום ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּפֹועלת

 ֿ לעתיד ׁשּיתּגּלה העבֹודה ׂשכר אֹודֹות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָמדּוּבר

הּמתים  ּבתחית ּבמקֹום 41לבא יהיה ׁשהּׂשכר , ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדוקא  וׁשם ּגׁשמי, מקֹום 'אן', ּבבחינה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָהעבֹודה,

'אין' מּבחינת למעלה העצמּות, ּגיּלּוי ְְְְְִִִִַַַַַָָיּומׁש

הּנׁשמה). ְֶַָָֹ(ׁשרׁש

ּבסּיּום LÈÂו) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֶַַַָֹ

ּבתחּלתן  סֹופן (נעּוץ ְִִַָָָָָה'הֹוספֹות'

ה'הֹוספֹות') ׁשל ּב'סֹופן' ּגם - ּבסֹופן ְְְִֶַַָָָָָּותחּלתן

וּיקרא  ספר ּתֹורה' ֿ 42ל'לּקּוטי יֹום ּבענין , ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשם  מבאר ּדהּנה, וסּוּכֹות. ֿ 43הּכּפּורים ׁשּביֹום ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּכתיב  לכם 44הּכּפּורים הּוא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְִִִֶַַַַָָ

מּובן, אינֹו ולכאֹורה נפׁשֹותיכם", את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָועּניתם

ּומׁשּתה  ּבמאכל להתעּנג מצוה ּבׁשּבת ,45ּדהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבתֹון", "ׁשּבת ׁשהּוא יֹוםֿהּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָואםּֿכן

אמ  מּדּוע ׁשּבת, מּבחינת למעלה הּכתּוב ׁשהּוא ר  ְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

ּכי  הּוא, הענין אּלא נפׁשֹותיכם". את ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ"ועּניתם

ּבחינת  הינּו ּדאּבא', 'מֹוחין המׁשכת היא ְְְְִִִַַַַַַָָָׁשּבת

ּבחכמה  הּמתלּבׁש והּתענּוג עדן, הּנקראת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָחכמה
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(ע"ז 41) מארז"ל בפי' (99 ע' תש"ג סה"ש (ראה הזקן רבינו פתגם כידוע הזה, בזמן שישנו כפי דתחה"מ הענין על נוסף

התלהבות  של ענין בשכל פועלים וכאשר השכל, כמו - מת - קר דבר לך שאין מתים", מחי' בכו דאית "זוטי ב) יו"ד,

סיון). יא - יום" "היום גם (ראה המתים" "תחיית זה הרי לשוב 42)כו', בעצמו "שיכיר ע"י שדוקא ויקרא, בס"פ ועד"ז

ס"פ  (רש"י חומש" אותו על ו"חומש לפרעה) והחמישית בבי' ד) כד, (שה"ש לקו"ת (ראה חמישיתו מוסיף בתשובה"

עיי"ש. ללבושים". וא"צ תלכו.. ממש ה"א "אחרי ויקרא ס"פ ובלקו"ת ד.43)ויקרא). לב.44)נד, כג, ראה 45)אמור

שבת. הל' ריש אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ל שבת הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯e‡a‰ È¯Á‡lL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e ראש, »∆»«∆¿«¬≈«≈¿ƒ≈»≈

‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡התחלת  È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‡¯˜iÂ ˙L¯t»»««ƒ¿»∆«¿»«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
‰È‰È" מלמעלה Ï·‡¯ההתעוררות CÈLÓÓ ,"ÌÈ˜˙n‰ ¯·c38 ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈

ÌÈ‡a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL לאלוקות "Èkמתקרבים ˙ÈÁ·Ï ∆«¿≈¬«»»»»ƒƒ¿ƒ«ƒ
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï39 למעלה …»»

'אדם' ÈÁa‰ממדרגת È‰BfL)∆ƒ¿ƒ»
ÌÈÈepMÓ ‰ÏÚÓlL40, כלשון ∆¿«¿»ƒƒƒ

להינחם" הוא אדם לא "כי הכתוב

ואילו  וחרטה, שינוי שייך שב'אדם'

משינויים  למעלה הוא אדם' Èk'לא ,(ƒ
e‰Ê עם דלתתא' 'אתערותא של הקשר ∆

משינויים, שלמעלה עצמותו כוונת

CÎÏ ÈÓÈt‰ ÌÚh‰««««¿ƒƒ¿»
˙ÏÚBt ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»∆∆

i˜‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a Ìe ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
שלכאורה  (אף לעד שתתקיים

עצמו  מצד האדם של ההתעוררות

הבאה  ההתעוררות לגבי מוגבלת

לעיל). כמבואר מלמעלה,

˙lÁz ÔÈaL ¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆∆≈¿ƒ«
¯ÙÒc '‰¯Bz ÈËewl'‰ ÌeiÒÂ¿ƒ«ƒ≈»¿≈∆

Ì‰ÈLaL ,‡¯˜iÂ בהתחלה גם «ƒ¿»∆ƒ¿≈∆
בסיום  ÏÚÓ˙וגם ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»«¬«
‰„B·Ú‰.האדם ‡l‡של »¬»∆»

¯ae„Ó ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ««≈∆¿»
ÔÓfa ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡«¬«»¬»«¿«

,‰f‰ השכר מתן לפני הגלות, בזמן «∆
ואופן  לבוא, לעתיד המתים תחיית של

הוא  הזה בזמן «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהעבודה
ÚÈbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿«¿»«
„vnL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«
ÔÎÏÂ ,"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk"ƒ»≈∆∆¿»≈
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ ‡˜Âc«¿»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
Œ‡˙e¯Ú˙‡a Ìei˜ ˙ÏÚBt∆∆ƒ»ƒ¿¬»

,‡ÏÈÚÏc לעיל.כמבוארÌeiÒ·e ƒ¿≈»¿ƒ
¯ÎN ˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯Ùq‰«≈∆¿»¿«

ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙iL ‰„B·Ú‰41¯ÎO‰L , »¬»∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ∆«»»
,‰„B·Ú‰ ÌB˜Óa ‰È‰È,השכר יהיה שם העבודה הייתה שבו במקום ƒ¿∆ƒ¿»¬»

‡˜Âc ÌLÂ ,ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' ‰ÈÁ·a הגשמי הזה בעולם ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ¿»«¿»
L¯L) 'ÔÈ‡' ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ,˙eÓˆÚ‰ ÈelÈb CLÓeÈ¿«ƒ»«¿¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ…∆

,(‰ÓLp‰ מעלת אודות מדובר בסיומו והן הספר בתחילת שהן ונמצא «¿»»
ובסיומו  עצמה העבודה מעלת על מדובר שבתחילתו אלא האדם של העבודה

ביטוי  לידי בא הדבר כיצד מדובר

העבודה. על בשכר

ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â¿≈¿«≈∆«ƒ
'˙BÙÒB‰'‰ ÌeiÒa ¯‡·Ó‰«¿…»¿ƒ«»
Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ)»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»
ÏL 'ÔÙBÒ'a Ìb - ÔÙBÒa¿»«¿»∆

'˙BÙÒB‰'‰ של ב'סוף' רק ולא «»
עצמו  Bz¯‰'הספר ÈËewÏ'Ï (¿ƒ≈»

‡¯˜iÂ ¯ÙÒ42ŒÌBÈ ÔÈÚa , ≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«
,˙BkeÒÂ ÌÈ¯etk‰ שממשיך כפי «ƒƒ¿
.ומבאר 

ÌL ¯‡·Ó ,‰p‰c43ŒÌBÈaL ¿ƒ≈¿…»»∆¿
·È˙k ÌÈ¯etk‰44˙aL" «ƒƒ¿ƒ««

˙‡ Ì˙ÈpÚÂ ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL«»»∆¿ƒƒ∆∆
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,"ÌÎÈ˙BLÙ«¿≈∆¿ƒ¿»≈

˙aLa È¯‰c ,Ô·eÓ שאינה רגילה »«¬≈¿«»
הכיפורים  pÚ˙‰Ï‚יום ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ¿«≈

‰zLÓe ÏÎ‡Óa45ÔkŒÌ‡Â , ¿«¬»ƒ¿∆¿ƒ≈
˙aL" ‡e‰L ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ«ƒƒ∆««
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,"ÔB˙aL«»∆¿«¿»
¯Ó‡ ÚecÓ ,˙aL ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»««»«
˙‡ Ì˙ÈpÚÂ" ·e˙k‰«»¿ƒƒ∆∆

"ÌÎÈ˙BLÙ לכאורה והרי זה, ביום «¿≈∆
עונג  מצוות יש סתם בשבת אם

צריך  שכך כלֿשכן ושתייה, באכילה

השבת  ענין בו שבתון', ב'שבת להיות

וכפול? מודגש

˙aL Èk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ‡l‡∆»»ƒ¿»ƒ«»
,'‡a‡c ÔÈÁBÓ' ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»«ƒ¿«»
(כמבואר  העליונה החכמה ספירת

מקור  שהחכמה, וחסידות בקבלה

והבינה, 'אבא', נקראת השכל,

המוחין, של וההתרחבות ההסתעפות

'אימא) Ô„Ú,נקראת ˙‡¯˜p‰ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa eÈ‰,תענוג לשון «¿¿ƒ«»¿»«ƒ¿≈≈∆
‚eÚz‰Â העליון‰ÓÎÁa LaÏ˙n‰ בשבת ‰e‡ונמשך È¯‰ ¿««¬«ƒ¿«≈«»¿»¬≈
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והרּכבת  התלּבׁשּות עלּֿדרֿמׁשל הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהרי

החכמה, מן הּתענּוג להיֹות ׁשּנתלּבׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָהּתענּוג

ּבמאכל  להתעּנג הּמצוה למּטה ּגם ּכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָועל

 ֿ ּדיֹום ׁשּבתֹון" "ׁשּבת ּבחינת אבל כּו'. ְְְֲִִֶַַַַָָּומׁשּתה

ׁשּלמעלה  הּתענּוגים מּמקֹור ּגלּוי הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָהּכּפּורים

מּמּנּו, ׁשחּוץ מּדבר הּתענּוג ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהחכמה,

מּורּכב  ּבלּתי עצמי' 'ּתענּוג הּוא ּולאחרי 46אּלא . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

הסּוּכֹות  ּבחג עלֿידיֿזה הּנה הּכּפּורים, ְְִִִֵֵֶַַַַיֹום

עצרת  ּב'מּקיפים',47(ּוׁשמיני להאיר נמׁש ( ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ

ּבחינת  להיֹות ּפנימּיּות, ּבבחינת ּגם ְְְְְִִִִִִַַַַַָואחרּֿכ

ונפׁש48"ּדע  ׁשלם ּבלב ועבדהּו אבי אלקי את ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבּתבֹות  הּספר ׁשּסּיּום [ּולהעיר, כּו' ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָחפצה"

כּו'" חפצה ענין 49"ונפׁש ׁשהּוא ּדיקא, חפצה , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

הרצֹון  סּיּום 50ּפנימּיּות עלּֿדר הּוא ּתענּוג, - ְֲִִִֶֶַַָָ

עּתיקא  ּבחינת "והינּו ּבתבֹות ּבחקתי, ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּפרׁשת

(עצמּות) ּבחינת הּוא 'עּתיק' ּכי כּו'", ְְִִִִַַַַָקדיׁשא

ֲַַהּתענּוג].

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת הּוא ׁשּׁשמיניֿעצרת הּידּוע ¿«ƒְְֲִִִֶֶֶַַַָ

חדׁש52והעסענציע 51הּׁשמן  ּכל ׁשל ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

חפצה" ּד"נפׁש ׁשהענין לֹומר צרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתׁשרי,

ל  הּוא ּו)ׁשמיניֿעצרת מהּתענּוג ׁשּב(ס ּוּכֹות מעלה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

אי ולכאֹורה, ּדיֹוםֿהּכּפּורים. מּורּכב ְְְְְִִִִִֵַַָָהּבלּתי
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ואילך.46) קה ע' תרס"ו המשך ואילך. תלו ע' ח"ב תרל"ה סה"מ הידוע 47)ראה ע"פ אבל סוכות. רק נזכר שם בלקו"ת

שמע"צ. גם נכלל כאן שבסוכות מובן, בשמע"צ, הוא (קליטה) בפנימיות ההמשכה רפמ"ב 48)שגמר בתניא גם הוא כן

חפצה. ובנפש ט) (כח, הימיםֿא בדברי אבל והוספות.49)וכו', שינויים בכמה זה דרוש נמצא ח"ב) (סוף ויקרא באוה"ת

ה"ה  הצ"צ, ע"י לדפוס שהנמסר מובן עכ"פ - וכו' והוספות ובשינויים פעמים כמה נאמרו דא"ח מאמרי שכו"כ וידוע

ללקו"ת  במפתחות (נדפסה דהצ"צ אגה"ק ג"כ וראה א) אדר יד יום, היום - מאמרים" טויזענט צוויי (פון "אויסגעקליבן

אה"ע 50)בתחילתן). הצ"צ שו"ת וראה וחפץ. רצון בין ההפרש ועוד) (וש"נ). ספ"א לבבתני ד"ה שה"ש (לקו"ת כידוע

רסג. סי' לשון 51)ח"ב הוא שמיני הה"מ, בשם תלה) (ע' עדר"ת השמע"צ ביום וסד"ה א'תתיז), (ע' שמע"צ אוה"ת ראה

ודשן. שמן לשון - ועוד תש"ג, תש"ב, השמע"צ ביום ורד"ה (87 ע' תיש"א (סה"מ תרצ"ד השמע"צ ביום ובסד"ה שמן.

(סה"מ 52) ותרצ"ג (בסופו) תקס"ב בסה"מ שלח השמיני ביום ד"ה וראה נ"ע). אדמ"ו (בשם תתקכו ע' בלק אוה"ת

כו'"). והעצמיות התמצית המשכת הוא "בשמע"צ ושם: תפה. ע' תרצ"ג א. רנד, ח"א קונטרסים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈ‰Ï LaÏ˙pL ‚eÚz‰ ˙·k¯‰Â ˙eLaÏ˙‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»ƒ¿«¿¿«¿»«««¬∆ƒ¿«≈ƒ¿

,‰ÓÎÁ‰ ÔÓ ‚eÚz‰ להיות שיכול מופשט כללי כוח הוא התענוג ««¬ƒ«»¿»
בתענוג  מיוחד עניין ויש שונים בדברים ביטוי לידי ולבוא ומלובש מורכב

התענוג  גם וכך בחכמה, מתלבש לפעמים כשהוא מלובש כביכול, העליון,

בחכמה, ולפעמים אחרים בעניינים

Ôk ÏÚÂ התענוג שבשבת מאחר ¿«≈
בחכמה, hÓÏ‰התלבש Ìb«¿«»

ÏÎ‡Óa ‚pÚ˙‰Ï ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»
'eÎ ‰zLÓe עונג יש כאשר כי ƒ¿∆

של  זמן זהו למטה גם כביכול, למעלה,

"aL˙תענוג. ˙ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ«««
˙aL‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc "ÔB «»¿«ƒƒ

ÌÈ‚eÚz‰ ¯B˜nÓ ÈeÏbƒƒ¿««¬ƒ
ÔÈ‡L ,‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»¿»∆≈
,epnÓ ıeÁL ¯·cÓ ‚eÚz‰««¬ƒ»»∆ƒ∆
החכמה  גם עצמו, המקור ולגבי

שחוץ  לדבר נחשבת האלוקית העליונה

מדבר  הוא העונג וכאילו בעצמו ממנו

הכיפורים  יום של התענוג אבל אחר,

ממנו  שחוץ מדבר תענוג לא הוא

'eÚz‚בעצמו  ‡e‰ ‡l‡∆»«¬
·k¯eÓ ÈzÏa 'ÈÓˆÚ46, נקודת «¿ƒƒ¿ƒ¿»

ל'תענוג  עצמי' 'תענוג בין ההבדל

היא  הנפש בכוחות שהוא כפי מורכב'

בלי  העונג ענין הוא עצמי שתענוג

מטרה  כלפי שמכוון בתענוג ש'יתלבש'

'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא מסוימת

הוא  המורכב' 'תענוג ואילו והגדרה,

העונג  כמו מסוים, מגורם תענוג

כך  ועל שבמידות. העונג או שבשכל

תורה' ב'לקוטי ויקרא מבואר ספר סוף

ממנו... שחוץ מדבר תענוג הם כו' ושתייה מאכילה ש"התענוג כאן המובא

שאין  התענוגים מקור כמו זה בשבת ואין ולכן ממנו" שחוץ מדבר התענוג

והתענוג  מוחין... המשכת היא "שבת כי ומשתה, במאכל להתענג מצווה

אבל  התענוג" והרכבת התלבשות עלֿדרךֿמשל הוא הרי בחכמה המתלבש

מהחכמה". שלמעלה התענוגים ממקור גילוי הוא "כי צמים הכיפורים ביום

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯Á‡Ïe התענוג ומתגלה שנמשך ¿«¬≈«ƒƒƒ≈«¿≈∆
מורכב  הבלתי Úˆ¯˙העצמי ÈÈÓLe) ˙BkeÒ‰ ‚Áa47CLÓ ( ¿««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿»

È‡‰Ï¿»ƒ¯העצמי העונג 
CkŒ¯Á‡Â ,'ÌÈÙÈwÓ'a יורד ««ƒƒ¿««»

eiÓÈt˙,ונמשך  ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
Úc" ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï48˙‡ ƒ¿¿ƒ««∆

‡·Ïa e‰„·ÚÂ EÈ·‡ È˜Ï¡…≈»ƒ¿»¿≈¿≈
'eÎ "‰ˆÙÁ LÙÂ ÌÏL»≈¿∆∆¬≈»
של  המשמעות האדם, של ה' בעבודת

ה' בעבודת ב'פנימי' ה'מקיף' המשכת

בלבד  באמונה איננה ה' שידיעת היא

אלא  מופשטת, כללית בידיעה או

עמוקה  פנימית ובהכרה בידיעה

¯Ùq‰ ÌeiqL ,¯ÈÚ‰Ïe] לקוטי' ¿»ƒ∆ƒ«≈∆
בהוספות  במילים B·za˙תורה' «≈

"'eÎ ‰ˆÙÁ LÙÂ"49‰ˆÙÁ , ¿∆∆¬≈»¬≈»
,‡˜Èc לשון ואומר מדייק הכתוב «¿»

סתם  רצון ולא ÔÈÚ'חפץ' ‡e‰L∆ƒ¿«
ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt50,‚eÚz - ¿ƒƒ»»«¬

˙L¯t ÌeiÒ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆ƒ»»«
˙B·˙a ,È˙˜Áa במיליםeÈ‰Â" ¿À…««≈¿«¿

,"'eÎ ‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»
˙ÈÁa ‡e‰ '˜ÈzÚ' Èkƒ«ƒ¿ƒ«

.[‚eÚz‰ (˙eÓˆÚ)«¿««¬
˙¯ˆÚŒÈÈÓML Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆¿ƒƒ¬∆∆
ÔÓM‰ ˙ÈÁa ‡e‰51 ¿ƒ««∆∆

ÚÈˆÚÒÚ‰Â52 התמציתÏk ÏL ¿»∆∆¿¿∆∆»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈»ƒ«
"‰ˆÙÁ LÙ"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆∆¬≈»
ÈzÏa‰ ‚eÚz‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙¯ˆÚŒÈÈÓL(e ˙BkeÒ)aL∆¿¿ƒƒ¬∆∆¿«¿»≈««¬«ƒ¿ƒ

ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ·k¯eÓ עמוקה הכי הנקודה הוא עצרת שמיני דוקא כי ¿»¿«ƒƒ
תשרי. חודש של פנימית ‡LÙ¯והכי CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ יתכן איך ¿ƒ¿»≈∆¿»
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טו 'ebe eklz izewega m`

יׁש ׁשאז ּוׁשמיניֿעצרת ּדסּוּכֹות ׁשהּתענּוג ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר

יֹותר  נעלה יהיה ּגׁשמּיים, ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאכילה

מּופׁשטים  ׁשאז ּדיֹוםֿהּכּפּורים, ְְֲִִִֵֶַַַָָמהּתענּוג

מּצד  ׁשּזהּו הּוא, הענין א ּוׁשתּיה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמאכילה

ּדוקא, ּגׁשמי מקֹום 'אן', ּבבחינת העבֹודה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמעלת

ּגׁשמּיים, ּוׁשתּיה ּבאכילה להתעּסקּות ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָועד

לעיל), (ּכּנזּכר העצמּות ּתענּוג יׁשנֹו ּבזה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּדוקא

והינּו, הּנפׁש. ּדעצם הּתענּוג ּגם ּבזה יׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובמילא

ׁשאין  ּדיֹוםֿהּכּפּורים, מּורּכב הּבלּתי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּתענּוג

ּבדּוגמת  הּוא מּמּנּו, ׁשחּוץ מּדבר ְְֲִִֶֶַַַָָהּתענּוג

ּדבר  ׁשאינן ׁשאף ׁשּבּנפׁש, החקיקה ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּיֹות

על  החקּוקֹות אֹותּיֹות ּכמֹו מהּנפׁש, חּוץ ְְֲִִֵֶֶַַַָנפרד

טֹובה', מה'אבן נפרד ּדבר ׁשאינן טֹובה, ְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאבן

טֹובה', ה'אבן ׁשל ּומהּותּה מעצמּותּה הן ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

טֹובה' ה'אבן ׁשל הּפׁשיטּות ּכמֹו זה אין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָהרי

מּמׁש צּורה מּכל מּופׁשטת ׁשהיא ְְִִִֶֶֶַַַָָָָמּצדֿעצמּה

("נפׁש הּתענּוג ואלּו ב). סעיף לעיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ(ּכּנזּכר

'ּתענּוג  הּוא ּוׁשמיניֿעצרת ׁשּבסּוּכֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָחפצה")

הּפׁשיטּות  ּבדּוגמת מּמׁש, הּנפׁש ּדעצם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָעצמי'

מּופׁשטת  ׁשהיא ּכפי עצמּה טֹובה' ה'אבן ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

מּמׁש. צּורה ִַָָָמּכל

"ּבחקתי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְֶַַַָָֹֻ

ּתׁשמרּו", מצֹותי ואת ְְְְִִֵֵֶַּתלכּו

ּתׁשמרּו") ("מצֹותי העבֹודה ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשעלֿידי

מענין  אפילּו יֹותר נעלית למדרגה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָמּגיעים

ּכי  הּנׁשמה, ׁשרׁש ׁשּמּצד ("ּבחקתי") ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻהחקיקה

החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא הּנׁשמה ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹׁשרׁש

זֹו ׁשּבחינה ׁשאף עלאה", ּבטהירּו ּגליפּו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָ"ּגליף

ּכאן  אין ּכאלּו ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, ּבתכלית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָמתאחדת

ּפׁשיטּות  ּכמֹו זה אין הרי ּכלל, נֹוסף ּדבר ְְְֲִֵֵֶָָָָׁשּום

להּגיע  ּוכדי ב). סעיף (ּכּנ"ל החקיקה ּדאֹותּיֹות מהּצּיּור ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהעצמּות

ׁשּלמעל  העצמּות ענין לפׁשיטּות עלֿידי ּדוקא זה הרי החקיקה, מענין ּגם ה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבעֹולם  ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמצֹות ּבקּיּום ּתׁשמרּו"), ("מצֹותי למּטה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָהעבֹודה

ּדירה  לֹו "להי ֹות העצמּות ּכונת נׁשלמת ּדוקא ׁשּבֹו 'אן', ּבחינת הּגׁשמי, ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזה

ׁשּמּצד  ׁשההילּו ("ּתלכּו"), ההילּו לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבתחּתֹונים".
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ LÈ Ê‡L ˙¯ˆÚŒÈÈÓLe ˙BkeÒc ‚eÚz‰L∆««¬¿¿ƒƒ¬∆∆∆»≈¬ƒ»¿ƒ»
Ê‡L ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ‚eÚz‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰È ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒƒ¿∆«¬∆≈≈««¬¿«ƒƒ∆»

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ÌÈËLÙeÓ רחוק האדם שבו המצב לכאורה והרי ¿»ƒ≈¬ƒ»¿ƒ»
ושותה? אוכל האדם שבו מזה יותר נעלה מצב הוא מגשמיות ופרוש

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ העילוי «»ƒ¿»∆∆
עצרת  בשמיני המיוחד »vÓƒ„והיתרון

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ,'Ô‡' ˙ÈÁ·a «¬«»¬»ƒ¿ƒ«»
„ÚÂ ,‡˜Âc ÈÓLb ÌB˜Ó»«¿ƒ«¿»¿«
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ˙e˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¬ƒ»¿ƒ»
BLÈ ‰Êa ‡˜ÂcL ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆«¿»»∆∆¿
¯kÊpk) ˙eÓˆÚ‰ ‚eÚz«¬»«¿«ƒ¿»

,(ÏÈÚÏ באריכות לעיל כמבואר ¿≈
הזה  בעולם ה' בעבודת שדווקא

של  והתכלית הכוונה נשלמת הגשמי

'דירה' יהיה שהעולם הבריאה

Ìbלאלוקות  ‰Êa LÈ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈»∆«
LÙp‰ ÌˆÚc ‚eÚz‰ רק ולא ««¬¿∆∆«∆∆

מהעצם. והתפשטות וגילוי אור

ÈzÏa‰ ‚eÚz‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬«ƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ·k¯eÓ¿»¿«ƒƒ∆≈
,epnÓ ıeÁL ¯·cÓ ‚eÚz‰««¬ƒ»»∆ƒ∆

לעיל, Ó‚e„a˙כמבואר ‡e‰¿¿«
,LÙpaL ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»∆«∆∆
ıeÁ „¯Ù ¯·c ÔÈ‡L Û‡L∆«∆≈»»»ƒ¿»
˙Bi˙B‡ BÓk ,LÙp‰Ó≈«∆∆¿ƒ
,‰·BË Ô·‡ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰«¬«∆∆»
Ô·‡'‰Ó „¯Ù ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»»ƒ¿»≈»∆∆
d˙eÓˆÚÓ Ô‰ ‡l‡ ,'‰·BË»∆»≈≈«¿»
,'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL d˙e‰Óe«»∆»∆∆»
שלה, המהות מעצם נפרד בלתי וחלק

סוף  BÓkסוף ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿
'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL ˙eËÈLt‰«¿ƒ∆»∆∆»
˙ËLÙeÓ ‡È‰L dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»∆ƒ¿∆∆

LnÓ ‰¯eˆ ÏkÓ מוגדרת ולא ƒ»»«»
אחרת  או כזו צורה של הגדרה בשום

· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) שהחקיקה «ƒ¿»¿≈¿ƒ
במידה  מפחיתה באבן האותיות של

האבן  פשיטות את eÏ‡Âמסויימת .(¿ƒ
("‰ˆÙÁ LÙ") ‚eÚz‰««¬∆∆¬≈»
‡e‰ ˙¯ˆÚŒÈÈÓLe ˙BkeÒaL∆¿¿ƒƒ¬∆∆
LÙp‰ ÌˆÚc 'ÈÓˆÚ ‚eÚz'«¬«¿ƒ¿∆∆«∆∆

LnÓ ושום 'ציור' שום לא שאין «»
כלל, ‰eËÈLt˙הגדרה ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ

ÈÙk dÓˆÚ '‰·BË Ô·‡'‰ ÏL∆»∆∆»«¿»¿ƒ
‰¯eˆ ÏkÓ ˙ËLÙeÓ ‡È‰L∆ƒ¿∆∆ƒ»»

.LnÓ«»

˙‡Â eÎÏz È˙˜Áa" ·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««∆»¿À…«≈≈¿∆
È˙BˆÓ") ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL ,"e¯ÓLz È˙BˆÓƒ¿«ƒ¿¿∆«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ¿«

("e¯ÓLz הגשמי הזה בעולם התחתון האדם של עבודה שזו אף הרי ƒ¿¿
ÌÈÚÈbÓ ומתקרבים BÈ˙¯מתעלים  ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ באלוקותeÏÈÙ‡ «ƒƒ¿«¿≈»«¬≈≈¬ƒ

("È˙˜Áa") ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬ƒ»¿À…«
והפנימי  העמוק הנשמה של והקשר

בה  קיים שכבר »vnL∆ƒ„לאלוקות
‰ÓLp‰ L¯L מצד עבודה ללא …∆«¿»»

‰È‡האדם, ‰ÓLp‰ L¯L Èkƒ…∆«¿»»ƒ
,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»
e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb"»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

,"‰‡ÏÚ,העליון בטוהר חקיקה ƒ»»
הוא  הדבר וטעם לעיל, »∆Û‡Lכמבואר

BÊ ‰ÈÁaL של החקיקה אותיות ∆¿ƒ»
עילאה' ÈÏÎ˙a˙'טהירו ˙„Á‡˙Óƒ¿«∆∆¿«¿ƒ

ÔÈ‡ eÏ‡k ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈¿ƒ≈
ÏÏk ÛÒB ¯·c ÌeL Ô‡k מלבד »»»»¿»

BÓkעצמו,האיןֿסוף  ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt¿ƒ»«¿∆¿«¿»
˙Bi˙B‡c ¯eiv‰Ó Ìb«≈«ƒ¿ƒ
· ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»««¿ƒ
האבן  של ל'פשיטות' דומה שהדבר

אותיות, בה שנחקקו לפני הטובה

באריכות  לעיל È„Îeכמבואר .(¿≈
˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLÙÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ»«¿
,‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈ƒ¿««¬ƒ»
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈ƒ¿«
È˙BˆÓ") ‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»ƒ¿«
˙Bˆn‰ Ìei˜a ,("e¯ÓLzƒ¿¿¿ƒ«ƒ¿
‰f‰ ÌÏBÚa ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»»«∆

,'Ô‡' ˙ÈÁa ,ÈÓLb‰ ביטוי ««¿ƒ¿ƒ«»
גשמי  למקום שייכות על המורה

ÓÏL˙מסויים, ‡˜Âc BaL∆«¿»ƒ¿∆∆
BÏ ˙BÈ‰Ï" ˙eÓˆÚ‰ ˙Âk«»«»«¿ƒ¿

,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc לעיל כמבואר ƒ»¿«¿ƒ
באריכות.

ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«¿ƒ¿«
,("eÎÏz") CeÏÈ‰‰ עלייה «ƒ≈≈

נקראת  היא שרק אמיתית והתקדמות

אחד, במקום 'עמידה' ולא 'הליכה'

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



d"kyz'dטז ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

היֹותֹו עם החקיקה, ּבבחינת הּנׁשמה ְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹׁשרׁש

עדין  זה הרי הּמלאכים, למדרגת ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבאיןֿערֹו

ּכמֹו אינּה החקיקה ּבחינת ׁשּגם ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבהגּבלה,

ההילּו ענין אמּתית ואלּו העצמּות. ְְְְֲִִִִִִַַַָּפׁשיטּות

העבֹודה  עלֿידי ּדוקא זה הרי ּכלל, הגּבלה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָֹללא

,"הֹול אּתה "ּולאן הּמׁשנה: וכלׁשֹון ְְְְְִִֵַַַָָָָלמּטה,

נעׂשה  ּגׁשמי, מקֹום 'אן', ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּדוקא

ההילּו ענין .53אמּתית ְֲִִִִַַ

ׁשּמּצד È„ÈŒÏÚÂח) ההילּו ּתלכּו", "ּבחקתי ¿«¿≈ְִִֵֵֶַַַֹֻ

הּנׁשמה, ׁשרׁש חקיקה, ְְֲִִֶַַָָָֹּבחינת

וההילּו אתערּותאּֿדלעילא, ּבדּוגמת ְְְְְֲִִִֵֶַַָָׁשהּוא

העבֹודה  ּתׁשמרּו", "מצֹותי עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ּבאים  אתערּותאּֿדלתּתא, למּטה, הּמצֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבקּיּום

הּפרׁשה  ּבסּיּום ׁשּכתּוב "והתהּלכּתי 54למה : ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

מּלמעלה  ,הילּו ּבחינֹות ׁשּתי ּדהינּו ְְְְְְְְִִִֵֶַַָּבתֹוככם",

למעלה  ּומּלמּטה ׁשּׁשניהם 55למּטה ּובאֹופן , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

אחת  ּבתבה נאמרּו ׁשּלכן יחד, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמתאחדים

אתכם  ואֹול הּיעּוד לקּיּום ועד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ("והתהּלכּתי "),

קֹומֹות 56קֹוממּיּות  ׁשּתי ׁשהן מּלמעלה 57, המקּבל, וקֹומת הּמׁשּפיע קֹומת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ

למעלה  ּומּלמּטה אחת 58למּטה ּבקֹומה נכללֹות יהיּו הּקֹומֹות ּוׁשּתי ׁשּזהּו59, , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הע  העתידה,ׂשכר ּבּגאּולה ׁשּיתּגּלה ּתׁשמרּו" מצֹותי ואת ּתלכּו ּד"ּבחקתי בֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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(אוה"ת 53) מהלכים בבחי' נעשים בעוה"ז הירידה ע"י שדוקא מיני', דאזלינן עלמא האי א) נד, (עירובין מרז"ל בפי' כידוע

ב). כד, יב.54)בראשית ד"ה 55)כו, פרשתנו אוה"ת ואילך. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער בינה אמרי א. כו, ראה לקו"ת

ואילך). פב ע' תשי"א (סה"מ תשי"א והתהלכתי ד"ה ואילך). תרמ ע' ב' (כרך יג.56)והתהלכתי שם, דעת 57)פרשתנו

קומות, ב' פירושו ש"קוממיות" מודה יהודה ר' שגם ואילך) 200 (ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה א. ק, סנהדרין - מאיר ר'

יחד. יתאחדו הקומות שב' שס"ל תערבֿג).58)אלא ע' תרנג. (ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם לקו"ש 59)אמ"ב בארוכה ראה

שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÚ ,‰˜È˜Á‰ ˙ÈÁ·a ‰ÓLp‰ L¯L „vnL CeÏÈ‰‰L∆«ƒ∆ƒ«…∆«¿»»ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‚¯„ÓÏ CB¯ÚŒÔÈ‡a B˙BÈ‰ מהעלייה שיעור לאין ונעלה ¡¿≈¬¿«¿≈«««¿»ƒ
(שמצד  זו עלייה גם סוף סוף 'הליכה', ולא 'עמידה' שנקראת המלאכים של

הנשמה) ÈÁa˙שורש ÌbL ÔÂÈk ,‰Ïa‚‰a ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆¬«ƒ¿«¿»»≈»∆«¿ƒ«
˙eËÈLt BÓk dÈ‡ ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»≈»¿¿ƒ
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ eÏ‡Â .˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿«

‰ ‡ÏÏ CeÏÈ‰‰,ÏÏk ‰Ïa‚ «ƒ¿…«¿»»¿»
יחס  כל וללא כלל בערך שלא עלייה

הקודמת, לדרגה Ê‰והשוואה È¯‰¬≈∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»¬»
:‰Ln‰ ÔBLÏÎÂ ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡˜ÂcL ,"CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ïe"¿»«»≈∆«¿»
,ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»«¿ƒ
CeÏÈ‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‰NÚ53 «¬∆¬ƒƒƒ¿««ƒ

כל  ללא אמיתית, עלייה הנחשב

כמבואר  הקודמת, לדרגה השוואה

לעיל.

,"eÎÏz È˙˜Áa" È„ÈŒÏÚÂ (Á¿«¿≈¿À…«≈≈
וההתקרבות  והעליה ה' עבודת

של  והעלייה ‰‰CeÏÈלאלוקות «ƒ
ÈÁa˙באיןֿערוך  „vnL∆ƒ«¿ƒ«

‡e‰L ,‰ÓLp‰ L¯L ,‰˜È˜Á¬ƒ»…∆«¿»»∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL CeÏÈ‰‰Â¿«ƒ∆«¬∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ,"e¯ÓLz È˙BˆÓ"ƒ¿«ƒ¿¿»¬»
,‰hÓÏ ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿«»

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ידי על היינו ƒ¿¬»ƒ¿«»
היתרון  בשילוב יחד, גם העניינים שני

של  היתרון עם דלעילא' 'אתערותא של

דלתתא, ÓÏ‰'אתערותא ÌÈ‡a»ƒ¿«

‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kL54,"ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â" : ֿ הקדוש ∆»¿ƒ«»»»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
"בחוקותי  הציוויים את יקיימו מצידם ישראל בני שאם מבטיח ברוךֿהוא

שילוב  בה שיש ב'הליכה' בתוכם 'ילך' מצידו הוא תשמרו" ו"מצוותי תלכו"

עניינים, hÓÏ‰שני ‰ÏÚÓlÓ ,CeÏÈ‰ ˙BÈÁa ÈzL eÈ‰c¿«¿¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»¿«»
האדם  אל האלוקות של התקרבות

דלעילא' «»¿hÓlÓeƒ‰ב'אתערותא
‰ÏÚÓÏ55 שבאה התקרבות וגם ¿«¿»

האדם  מעבודת וכתוצאה בתגובה

דלתתא', ∆¿ÔÙB‡·eב'אתערותא
Ì‰ÈML'ה'הילוך אופני שני ∆¿≈∆

e¯Ó‡ ÔÎlL ,„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ««∆»≈∆∆¿
‡Á˙בפסוק  ‰·˙a מילה באותה ¿≈»««
ÚÂ„עצמה ,("ÈzÎl‰˙‰Â")¿ƒ¿««¿ƒ¿«

„eÚi‰ Ìei˜Ï זו בפרשה האמור ¿ƒ«ƒ
˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â56, »≈∆¿∆¿ƒ

˙BÓB˜ ÈzL Ô‰L57˙ÓB˜ , ∆≈¿≈«
,Ïa˜Ó‰ ˙ÓB˜Â ÚÈtLn‰««¿ƒ«¿««¿«≈

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ קומת שהיא ƒ¿«¿»¿«»
ÏÚÓÏ‰המשפיע  ‰hÓlÓe58 ƒ¿«»¿«¿»

המקבל, קומת ≈¿ÈzLeשהיא
‰ÓB˜a ˙BÏÏÎ eÈ‰È ˙BÓBw‰«ƒ¿ƒ¿»¿»

˙Á‡59e‰fL "ואולך , היעוד קיום ««∆∆
קוממיות" ‰B·Ú„‰אתכם ¯ÎN¿«»¬»

È˙BˆÓ ˙‡Â eÎÏz È˙˜Áa"cƒ¿À…«≈≈¿∆ƒ¿«
‰Ïe‡ba ‰lb˙iL "e¯ÓLzƒ¿¿∆ƒ¿«∆«¿»
.LnÓ ·B¯˜a ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿»«»
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.c"qa.d"kyz'd ,oeiq g"dan ,izewega t"y zgiy
מוגה  בלתי

אומר ‡. כשהוא המצות, קיום זה "יכול תלכו", בחוקותי "אם פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
בתורה", עמלים שתהיו תלכו, בחוקותי אם מקיים אני מה הא אמור, המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת

שנאמר  כמו ולקיים, לשמור מנת על בתורה עמלים הוו תשמרו, מצותי ושמרתם 1"ואת אותם ולמדתם
על  קאי תלכו" ש"בחוקותי עלֿכןֿצריךֿלומר, המצוות, בכלל היא תורה שתלמוד שכיון - לעשותם"

"שתהיו - תורה תלמוד מצות מקיימים בלעדו שגם התורה בלימוד נוסף וכיון 2בתורה"milnrפרט .
צריך  בתורה העמל שגם לומר, צריך כרחך על תשמרו", ל"מצוותי תלכו" "בחוקותי מקדים שהכתוב

ולקיים  לשמור מנת על .3להיות

בפסוק  כמו משפטים, על ו"מצוותי" חוקים, על קאי  ש"בחוקותי" לפרש שמע 4ואין אשר "עקב
. וישמור בקולי חוקותי"אברהם להצטוות) הן ראויים נכתבו לא שאילו (דברים מצוותי כי,*. -

פירושו d"awd"מצוותי" iieeiv,הקדושֿברוךֿהוא ציווי עדיין היה לא שאז מתןֿתורה, קודם רק כן, ואם ,
לא  מהֿשאיןֿכן להצטוות", הן ראויים נכתבו לא שאילו "דברים הם ש"מצוותי" לפרש חרי יכולים

המצוות. כל על "מצוותי" קאי מתןֿתורה,

"אלה)* עצמה: זו סדרה בסיום רש"י המצוות וכמו כללם שלא ערכין, פרשת על קאי - פשט ועלֿפי גו'", ה' צוה אשר

ד). יח, (אחרי החוקים בענין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

א.1) ה, ואתחנן
(2- מישראל. אחד כל אצל להיות צריך זה ענין וגם

ידי  שיוצא מי שיש הלימוד, לכמות בנוגע רק הם החילוקים
שתורתו  מי ויש ערבית, אחד ופרק שחרית אחד בפרק חובתו
הצד  אבל מגירסא. פומי' פסיק שלא באופן צ"ל שלימודו אומנתו
גם  להיות צריך בתורה בחלקו אחד כל שאצל - שבהם השוה

lnrd.בתורה
(לקו"ד 3) בשיחותיו אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי גם ולהעיר

אין  - ה"בכן" וללא "בכן", צ"ל "השכלה" שבכל ב), קפב, ח"א
ח"מ  התוועדויות - מנחם בתורת (נסמן וכמאמר "השכלה", זו
כאשר  שדוקא והיינו, הנסיון", כבעל חכם "אין (101 ע' ריש
את  שמאמת "נסיון" זה הרי ממש, פועל לידי מביאה ההשכלה
הוא  זה שענין א), קצח, (שם אדמו"ר מו"ח כ"ק ומבאר ההשכלה.
גם  אלא בפועל, עבודה עם הקשורה להשכלה בנוגע רק לא
שיהי' בהכרח בפועל, עבודה עם קשר לה אין שלכאורה השכלה

"בכן". ממנה
נשיאינו רבותינו שדברי רואים, כאן "פתגמים וגם רק אינם

לשמעם צריך שלכן אלא טובים", מקור, להם אין אם גם ולקבלם,
בנגלה  מקור להם שיש התורה, שבפנימיות הענינים ככל הם
הפשט  בחלק גם ובנדו"ד וש"נ), .255 ע' לעיל גם (ראה דתורה
שבתורה, ה"עמל" שגם כבפנים, - פרש"י) של (ענינו שבתורה
לשמור  מנת על צ"ל יעשון, אשר המעשה לידיעת קשור שאינו

ולקיים.

לי  אין הלימוד) (בשעת האומר "כל בכלל הוא זה ענין וגם
גם  אלא ב), קט, (יבמות לו" אין תורה אפילו כו' תורה אלא
ה, ויקרא לקו"ת (ראה וגמ"ח תורה להיות צריך הלימוד בשעת

ולקיים. לשמור מנת על ללמוד - ובכ"מ) רע"א.
ועוד: זאת

שהלימוד  תשמרו", "מצוותי עם קשור תלכו" ש"בחוקותי כשם
להיות צריך בתורה גם והעמל כך ולקיים, לשמור מנת על

ועמל  (לימוד תלכו" "בחוקותי עם קשור תשמרו" "מצוותי
מ"מ, מצוות, ע"י נעשה וחיבור דצוותא שהענין אף כי בתורה),
גם  צורך יש אלא ומס"נ, קב"ע מצד המצוות קיום מספיק לא
תלכו" "בחוקותי מקדים שהכתוב בכך כמודגש ההשגה, בענין

עמלים  שיש ("שתהיו היינו, תשמרו", "מצוותי לפני בתורה")
המעשה את לדעת כדי רק (לא התורה בלימוד גם אשרצורך

עצמה ) מצד  התורה השגת גם אלא וחיבור יעשון, הצוותא בשביל
המצוות. שע"י

המצוות  קיום ע"י נעשית וחיבור שהצוותא שאף - בזה והענין
ית', העצמותו את "לוקחים" המצוות שע"י גופא הא הנה דוקא,

התורה  ע"י מתגלה זה -*הרי תרס"ח כסאי השמים ד"ה (ראה
ואילך). תקכ ע' תרס"ו המשך

- תשמרו" מצוותי ואת תלכו "בחוקתי - כזה באופן ודוקא
בעתם  גשמיכם "ונתתי בפרשה: האמורות הברכות לכל זוכים

קוממיות". אתכם "ואולך עד וגו'",
(ובפרש"י).4) ה כו, תולדות

*(miyp` ly zehiytd zlrny c"remiheyt,epiax i"r k"g`e h"yrad i"r dzlbzpy"dq d`x) eizegiya x"enc` g"en w"k ixacke) owfd
(jli`e 49 r"q a"yz,miheyt miyp` lv` dpyiy dlrnd z` wx dlib h"yrady,ef dlrnl `eal mileki cvik la`,owfd epiax i"r dlbzp

(`wec-c"ag zxez.
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ויגיעה; בעמל שבאה חקיקה, מלשון ל"חוקה" בתורה דעמל השייכות הענינים: בפנימיות הביאור
ב'לקוטי  ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - מהשכל למעלה עם בתורה דעמל והשייכות

ואילך. 313 עמוד י"ז חלק שיחות'

***

גו'.·. תלכו בחוקותי אם דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

הבדלה  עד נדר) (בלי שישלימו אלו וכן השבוע, דפרשת ה'לקוטיֿתורה' לימוד את שהשלימו אלו כל
"לחיים" יאמרו -5.

הספרים  שאר ולסיים ללמוד החלטה מתוך זה יהיה - ויקרא ספר כל סיום גם שזהו וכיון
גזרתי" גזירה חקקתי ד"חוקה באופן לא יהיה והלימוד ה"הדרן"), נוסח (עלֿדרך אלא 6שב'לקוטיֿתורה' ,

ה'לקוטיֿתורה' כסיום חפיצה".7- ונפש שלם "בלב -

אמר:) (ואחרֿכך

"אין  הניגון - תורה עם הקשור ניגון ינגנו דמתןֿתורה, החודש סיון, חודש מברכים בשבת בעמדנו
כה'". אדיר

רבה]. בשמחה הקדושות בידיו השירה עודד שליט"א אדמו"ר וכ"ק אדיר", "אין הניגון [ניגנו

***

שנאמר ‚. "לפי וגו'", יבקר "לא פרשתנו, סוף רש"י בפירוש יהא 8הביאור יכול נדריכם מבחר וכל
קדושה, עליו חלה מום בעל בין תם בין לרע, טוב בין יבקר לא לומר תלמוד היפה, את ומוציא בורר
לרע", טוב "בין שנאמר שממה - וליעבד" ליגזז ואסור מעשר, בתורת יאכל אלא מום, בעל שיקריב ולא
אלא  יפה), שאינו בעדר גם (ששייך העדר בכל ביקורת מלשון אינו ש"יבקר" מוכח, לטוב, רע בין ולא

היפה. את ומוציא בורר - העשר מתוך אחד ולהוציא לברר בירור, מלשון

את ומוציא בורר פירושו יבקר שהרי מיותר, (דלכאורה לרע" טוב ש"בין לומר צריך )dtidועלֿפיֿזה
") קדושה" עליו חלה מום בעל בין תם ש"בין - נוסף ענין לרבות חיובית didiבא פעולה עלֿידי קודש"),

ולא  מעשר ), לשם שאוכל  לכוין  שצריך  - בהלכה חידוש בזה (ויש מעשר" בתורת ש"יאכל - קדושה של
וליעבד". ליגזז ש"אסור - הקדושה כשחלה מיד גם אלא שחיטה, לאחר רק

לאחרי  גם בגלוי הקדושה נשארת קדושה, עליה שחלה כיון מום, בעלת שגם - הענינים ובפנימיות
הוא  המכוון עיקר הנה טוב", ל"עשה קודם מרע" ש"סור שאף העבודה, בכללות נוספת והוראה זה.
שזוהי  וליעבד", ליגזז ש"אסור מוסיף ואחרֿכך מעשר", בתורת ש"יאכל רש"י מקדים ולכן טוב", "עשה
עבודה  עיקריים, בענינים רק לא הזהירות להיות צריכה הכנה, רק שזהו ואף הקדושה. להמשכת ההכנה
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - השערות גיזת טפלים, בענינים גם אלא הבהמה, בגוף

ואילך. 129 עמוד י"ב חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס

***

בכור „. שקדושת שאףֿעלֿפי - מעשר דיני ואחרֿכך בכור בדיני ויקרא ספר סיום אודות דובר
במעשר  מעלה יש מכלֿמקום, הגלויים), כחות (עשר מעשר מקדושת יותר נעלית היא חכמה) (בחינת
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וש"נ.5) .313 ע' לעיל גם ראה
לחיים  שיאמרו מהמסובים לכו"כ הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק

גדולה. כוס על

ועוד.6) ג. חוקת תנחומא רפי"ט. במדב"ר
ד.7) נד,
יא.8) יב, ראה פ'

d"kyz'd ,oeiq g"dan ,izewega t"y zgiy

האדם  עבודת עלֿידי את 9שבא להמשיך היא והכוונה מלמעלה); מעצמו, שקדוש בכור, (מהֿשאיןֿכן
הגלויים  כחות בעשר בעבודה שלמעלה כבודֿקדושת 10האור עלֿידי הוגה - המעלות שתי ישנן שאז ,

ואילך. 332 עמוד י"ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

1

2

3

ח"ג 9) (זהר לעילא עשי' - העבודה ענין מעלת בגודל וכידוע
ב)). עח, פינחס בלקו"ת (הובא א קטו, ח"א ע"ב. ריש קח,

ש"אנכי 10) באופן היא שהתחלתם הדברות, בעשרת וכמו
אבל  וש"נ), רע"א. כד, (מכות שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא
לרעך", "אשר גם כולל אותיות, תר"ך בכל גם נמשכים אח"כ
וש"נ). .110 ע' חכ"ט לקו"ש (ראה דרבנן מצוות ז' על שרומזים

באו  רעבון שני "עשרה ג) פכ"ה, (ב"ר ממארז"ל גם ולהעיר
. .לעולם חכמה) (בחי' אברהם בימי אחד לעתידֿלבא . ואחד .

רעב  לא יא) ח, (עמוס שנאמר עכשיו), ועבודתינו מעשינו (ע"י
ה'". דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם

שתהי' העשירית לשירה עד שירות, לעשר גם באים ועי"ז
ועוד). א. טו, בשלח (מכילתא זכר לשון חדש", ד"שיר באופן
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האדם  עבודת עלֿידי את 9שבא להמשיך היא והכוונה מלמעלה); מעצמו, שקדוש בכור, (מהֿשאיןֿכן
הגלויים  כחות בעשר בעבודה שלמעלה כבודֿקדושת 10האור עלֿידי הוגה - המעלות שתי ישנן שאז ,

ואילך. 332 עמוד י"ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

1

2

3

ח"ג 9) (זהר לעילא עשי' - העבודה ענין מעלת בגודל וכידוע
ב)). עח, פינחס בלקו"ת (הובא א קטו, ח"א ע"ב. ריש קח,

ש"אנכי 10) באופן היא שהתחלתם הדברות, בעשרת וכמו
אבל  וש"נ), רע"א. כד, (מכות שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא
לרעך", "אשר גם כולל אותיות, תר"ך בכל גם נמשכים אח"כ
וש"נ). .110 ע' חכ"ט לקו"ש (ראה דרבנן מצוות ז' על שרומזים

באו  רעבון שני "עשרה ג) פכ"ה, (ב"ר ממארז"ל גם ולהעיר
. .לעולם חכמה) (בחי' אברהם בימי אחד לעתידֿלבא . ואחד .

רעב  לא יא) ח, (עמוס שנאמר עכשיו), ועבודתינו מעשינו (ע"י
ה'". דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם

שתהי' העשירית לשירה עד שירות, לעשר גם באים ועי"ז
ועוד). א. טו, בשלח (מכילתא זכר לשון חדש", ד"שיר באופן

d"kyz'd ,oeiq g"dan ,izewega t"y zgiy

האדם  עבודת עלֿידי את 9שבא להמשיך היא והכוונה מלמעלה); מעצמו, שקדוש בכור, (מהֿשאיןֿכן
הגלויים  כחות בעשר בעבודה שלמעלה כבודֿקדושת 10האור עלֿידי הוגה - המעלות שתי ישנן שאז ,

ואילך. 332 עמוד י"ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

1

2

3

ח"ג 9) (זהר לעילא עשי' - העבודה ענין מעלת בגודל וכידוע
ב)). עח, פינחס בלקו"ת (הובא א קטו, ח"א ע"ב. ריש קח,

ש"אנכי 10) באופן היא שהתחלתם הדברות, בעשרת וכמו
אבל  וש"נ), רע"א. כד, (מכות שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא
לרעך", "אשר גם כולל אותיות, תר"ך בכל גם נמשכים אח"כ
וש"נ). .110 ע' חכ"ט לקו"ש (ראה דרבנן מצוות ז' על שרומזים

באו  רעבון שני "עשרה ג) פכ"ה, (ב"ר ממארז"ל גם ולהעיר
. .לעולם חכמה) (בחי' אברהם בימי אחד לעתידֿלבא . ואחד .

רעב  לא יא) ח, (עמוס שנאמר עכשיו), ועבודתינו מעשינו (ע"י
ה'". דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם

שתהי' העשירית לשירה עד שירות, לעשר גם באים ועי"ז
ועוד). א. טו, בשלח (מכילתא זכר לשון חדש", ד"שיר באופן
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`"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zgiyn .c"qa
– מאידית תרגום –

למדובר ‡ בהמשך שהמילה 1. – הגאולה בענין
אל"ף  בתוספת "גולה" אותיות מדגישה 2"גאולה", ,

הגאולה  תוכן את

גאולה  של הלשונות מד'ֿה' (א)3(יותר :(
לא  גאולה (גולה); הגלות עניני מכל הגאולה
כוללת  היא אלא בגלות, העבודה את שוללת
האל"ף  וגילוי הכנסת ע"י – הגלות את ומעלה

עולם" של הוא 4ד"אלופו שהקב"ה איך ב"גולה",
(ב) בגלות, גם העולם עניני כל את ומנהיג הבע"ב
(כמו  בגלות העבודה ע"י "נעשית" הגאולה
– הם אותיותי' רוב – בנוי' "גאולה" שהמילה

– אל"ף) שמוסיפים אלא "גולה", מהאותיות

שיוסיפו  בזה, נקודות כמה עוד על נתעכב
בעמדינו  לעשות צריכים שבנ"י בעבודה הסברה

הגאולה". "ערב

האל"ף · וגילוי (ההוספה גאולה של החידוש .
מיד  רואים לעיל) הנזכרים הענינים ובשני בגולה,

הגאולות  דכל (ומקור הראשונה גאולת 5בגאולה – (
מצרים:

בנ"י  שכל ע"ז שנוסף בזה, התבטאה הגאולה
בבנינו  גו' ובזקנינו ("בנערינו ממצרים יצאו

(ע"ד 6ובבנותינו" חפציהם כל ועם ובשלימות (
גם 7מ"ש  וגאלו אתם לקחו אתם"), וזהבם "כספם

"וישאלו  – מצרים) (גלות ד"גולה" הענינים 8את

גו' ושמלות זהב וכלי כסף כלי elvpieממצרים
)epiwexe9 שעשאוה מצרים", את שאין 10) "כמצודה

דגים" בה שאין כמצולה דגן.. ערב 12["וגם 11בה
אתם" עלה ].13רב

רק לא הייתה הגאולה – ממצרים,d`iviז.א.
ד  גם גאולה envrאלא (dleb) mixvn הכנסת ע"י ,

– הגלות בעניני עולם) של (אלופו האל"ף וגילוי
ונתינתן  הקב"ה ע"י אלו דברים בריאת תכלית
את  "וינצלו ע"י אותם יבררו שבנ"י בכדי למצרים,
ברכוש  יצאו כן "ואחרי יתקיים (ושעי"ז מצרים"

).14גדול"

מצרים  בעיני העם חן את נתן ש"וה' עד
היו 15וישאילום" מהם שואלים היו שלא מה "אף ,

להם" mnvraה 16נותנים miixvn מלמד" יותר: ועוד ,
דישראל" כרחם בעל כרחם.. בעל –17שהשאילום

לתת  "מהרו" המצריים מה לשם (א) שלכאורה:
הציווי mdמכלי  (ב) האדם)?! טבע (היפך כו'

גו'" רעהו מאת איש ל 18("וישאלו נאמר (i"pa לא ,
מצרים  את שבר שהקב"ה לאחרי (ג) למצריים?
של  הגישה "פתאום" למה המכות, עשר ע"י

את נתן "וה' גו'", ממצרים ש"וישאלו ogהמצריים
meli`yieהעם mixvn ipira?(שבירתם ע"י (ולא "
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זו.1) שנה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת
קה"ר 2) (ז). א פ"ד, שהש"ר ספל"ב. פרשתנו ויק"ר ראה

בהעלותך  רעג. ע' בא אוה"ת ג. לה, בהעלותך לקו"ת (א). א פ"ד,
פקל"ד. תרל"ו רבים מים המשך תקי. ע' נ"ך ואילך. תכג ס"ע

(3.4 הערה הנ"ל שיחה וראה וֿח. ו, וארא
שם.4) בא אוה"ת ראה
"כל 5) ה) פי"ג, ויק"ר ד. פט"ז, (ב"ר ממאחז"ל כמובן

תש"ח  צאתך כימי ד"ה וראה מצרים". שם על נקראו המלכיות
.(164 (ע' רפי"ב

ט.6) י, בא
ט.7) ס, ישעי'
להֿלו.8) יב, בא
הבאה 9) שבהערה ברכות פרש"י עה"פ. ופרש"י ת"י ת"א,

כמצודה). (ד"ה
א.10) קיט, פסחים ב. ט, ברכות

ונתרוקנו 11) אליהם בשבירה שנפלו הניצוצין כל שלקטו "פי'
כו' כמצולה שנשארו עד מהם uevipמצרים 'it` my exi`yd `le

סע"ד).`'" נו, וארא (תו"א
לח.12) שם, בא
ניצוצים)13) (מהרפ"ח ניצוצים הר"ב על מרמז ("רב") שזה

בתו"א  המבואר וע"פ ג). ס, (תו"א ממצרים אתם ועלו שנתבררו
ונתבררו  ניצוצים, ר"ב רק היו שבמצרים מובן, ,11 שבהערה

mlek בגליות נתבררו ניצוצים אלקים) (בגימט' הפ"ו ושאר ,*
ד). כז, תו"א (ראה זה שלאחרי

ואילך.14) 823 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה וראה יד. טו, לך לך
cere.

לו.15) שם, בא
עה"פ.16) ממכילתא שם, פרש"י
(17.10 שבהערה ברכות
ב.18) יא, בא

xeqi`d mrha `vz t"x l"fix`dl mihewild xtqe z"ewl d`x (*
ik ± (gq ,gk `eaz .fh ,fi mihtey .bi ,ci glya) mixvnl xefgl
zelb eze`a mixvna dpde .. dyecw ivevip xxal jxved zeilbd"
`ly dev okle .. xac x`yp `le maxwa 'idy dyecwd lk exxia
dn lk exxia `l oiicry zeielb x`ya ok dyr `le ,cer mze`xl

."ixnbl maxwa 'idy



כי `"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zgiyn

הגאולה  (גם) פירושה שגאולה מכיון אלא
ההכרה  ע"י עצמו ("גולה") ממצרים ועלי'
העולם, את ומנהיג עולם של אלופו הוא שהקב"ה

חכמים  מהם) (כמה (בהיותם הבינו 19והמצריים (
הרי  – חזו שלא (ואלו (סו"ס) זאת והרגישו

חזו" "וידעו20"מזלייהו ,(mixvn"'ה אני –21כי
בעל  לא נעשה, ובפועל להעשות, צריך זה הי' לכן

אלא דמצריים, של mpevxaכרחם הפעולה על (נוסף
חן  את נתן ("וה' ד"וישאילום" באופן בזה), בנ"י
היו  שלא מה ש"אף עד מצרים"), בעיני העם
כרחם  ש"בעל עד להם", נותנים היו מהם שואלים

דישראל".

הנ"ל  השני הענין את – בזה רואים ועד"ז
(בתוספת  "גולה" מ(המלה) נעשה (שזה ב"גאולה"
("ועבדום  מצרים בגלות הירידה ע"י דוקא אל"ף)):

אותם" וגאולת 22וענו (גדלות) עליית נפעלה – (
גדול" ברכוש יצאו כן ד"ואחרי באופן 14מצרים,

(מקבלים  היו לא למצרים אבותינו ירדו לא (אילו
ושמלות" זהב וכלי כסף ה"כלי את ו)מעלים

דמצרים).

(שדומין  הגאולות לכל בנוגע מובן גם מזה
מצרים  מגאולת האמיתית 5ונלקחים לגאולה עד ,(
נאמר  שעליו מארץ 23והשלימה, צאתך "כימי

"גאולה" נקראת שהיא – נפלאות" אראנו מצרים
עניני  את להעלות (לגאול) (א) היא: שתוכנה כיון
עולם), של האלופו את בהם שמגלים (עי"ז הגולה

הגאולה. מגיעה בגולה העבודה ע"י דוקא (ב)

להבין:‚ צריך אבל .

הגילוי  נפעל מצרים גאולת שע"י ע"ז נוסף
אני  כי מצרים "וידעו – במצרים עולם של דאלופו

המכות  על הטעמים אחד הי' [שזה ],24ה'"
העולם  את ומנהיג הבעה"ב הוא –25שהקב"ה

ד"נגלה  (לבנ"י), יותר נעלים ענינים גם נפעלו
וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי מלך ,26עליהם

ובעצמו" ב"ה 27ו"בכבודו א"ס עצמות –28,

שהכוונה  תורה,29עד מתן היא מצרים) (ביציאת
האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

הזה" ההר אשר 30על אלקיך ה' ד"אנכי הגילוי ,
מצרים" מארץ בפנים 31הוצאתיך ד"פנים ובאופן ,

עמכם" ה' של 32דבר דאלופו מהגילוי שלמעלה ,
ומנהיגו  העולם בורא הוא שהקב"ה איך עולם,

ואת 33("בראשית  השמים את אלקים ברא
לעולם"34הארץ") "קדמה שהתורה כידוע ,35,

מעולם. (למעלה) במעלה גם קדמה

האמיתית  הגאולה על כשמדובר ועאכו"כ
אלופו  של הגילוי על נוסף יהי', שאז – והשלימה
שלמעלה  אלקות גילוי הבריאה), (בכל עולם של

"אלה  – מלא 36מהבריאה פרץ" שגבוה 37תולדות
מה"מלא" והארץ 38ד"אלה 37יותר השמים תולדות

נברא  מילואו על (עולם שיהי'39בהבראם" עד ,(
מדי  בבל בגלות המצב לגבי בערך שלא חידוש
בראשית  במעשה חידוש – בעולם הן עתה, וכו'

חדשה" וארץ חדשים שמים בורא ,40("הנני
החדשה" והארץ החדשים בגילוי 41"השמים והן ,(
עתיק  דפנימיות הגילוי – לגילוי 42אלקות עד ,
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חכמת 19) מכל .. שלמה חכמת "ותרב י) ה, (מ"א כמ"ש
יא. ז, וארא ה. מא, מקץ וראה ס"ו). לקמן (וראה מצרים"

רע"א.20) צד, סנהדרין א*. ג, מגילה
(21.24 בהערה נסמן
יג.22) טו, לך לך
טו.23) ז, מיכה
בשלח 24) ז. יא, בא כט. יד. ט, יח. ו. ח, יז. ה. ז, וארא ראה

זו. שנה וארא לקו"ש וראה יח. ד. יד,
טז.25) ט, וארא אברבנאל ראה

:(my oixcdpq `"yxdn b"`cga `aed) ediilfn d"c my i"yxtae (*
.dlrnl mc` lk ly xy

זו".26) "מצה פיסקא הגש"פ
"ויוציאנו".27) פיסקא שם
תתקכד.28) ע' ח"ב תער"ב המשך עה. ע' אעת"ר סה"מ ראה

סז. ע' תער"בֿתרע"ו סה"מ
א).29) (מט, שמות ר"פ תו"א – המכוון" תכלית "עיקר
יב.30) ג, שמות
ג.31) פכ"ט, שמו"ר שם. ופרש"י מכילתא וראה ב. כ, יתרו
ה.32) ה, ואתחנן
א.33) א, בראשית
אלקיך 34) ה' "אנכי נאמר שבעשה"ד הטעם בכ"מ כמבואר

כי  וארץ", שמים בראתי "אשר ולא מצרים" מארץ הוצאתיך אשר
דבריאת  מהגילוי למעלה הוא (ומ"ת) ביצי"מ אלקות הגילוי

ובכ"מ). ואילך. ב רפד, דא"ח עם סידור (ראה וארץ שמים
ד.35) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב
יח.36) ד, רות
ג.37) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר
ד.38) ב, בראשית
ג.39) פי"ג, ז. פי"ד, שם. ב"ר ראה
יז.40) סה, ישעי'
ספר 41) ג). (נא, בסופו שה"ש לקו"ת בזה וראה כב. סו, שם

ועוד. ואילך. תריב ע' לע"ל ערך דא"חֿצ"צ הליקוטים
פע"ח 42) – עתיק מחיצוניות הם דעכשיו הגילוים כל משא"כ

שם. בלקו"ת הובא רפט"ו, הק"ש שער
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יתברך  לו בה"דירה למטה, ית' דעצמותו
,43בתחתונים"

את  לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ש"לא עד
גדולים  חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד ה'
כח  כפי בוראם דעת וישיגו סתומים דברים ויודעים

שנאמר  כמים 44האדם ה' את דעה הארץ מלאה כי
מכסים" וע"ד 45לים כשם בתורה: חידוש יהי' ואז ;

כך  תורה, למתן ההכנה הי' מצרים וגאולת שגלות
בתורה  חידוש והשלימה האמיתית הגאולה תביא

התורה  פנימיות גילוי ומסתר 46– טעמי' "סוד ,
חדשה47צפונותי'" "תורה עד ,iz`n"48תצא.

שלא  נעלים שהם – אלו ענינים שכל וכיון
נכללים  – עולם של דאלופו עתה מהגילוי בערך

גם dle`bב(שם) מרומז זה שכל לומר מוכרחים ,
אל"ף. בתוספת "גולה" אותיות – ב"גאולה"

בזה:„ הביאור .

"גאולה"49באות  ב(מילה) שמתוספת – אל"ף
אל"ף  (א) פירושים: כמה ישנם – "גולה") (לגבי
מלשון  אל"ף (ב) עולם. של אלופו אלוף, מלשון

חכמה  אאלפך ולימוד, (ג)50אולפנא בינה. אאלפך
פלא. אותיות אל"ף

ישנם  לגאולה ("גולה") גלות דלהפוך בעבודה
ושלבים: דרגות שלשה ענינים, שלשה בכללות
של  (אלופו לעולם ובערך בתוך אלקות גילוי
לו  יש אבל מעולם שלמעלה אלקות גילוי עולם).

ובמיו  לעולם, ויחס ערך תורה איזה ע"י – חד
שלמעלה  אלקות וגילוי (אולפנא). לעולם שקדמה
– ובמיוחד ומובדל, מופלא באופן מעולם, לגמרי

שבתורה  הנפלאות האמיתית 51ע"י בגאולה שיתגלו
(פלא).52והשלימה 

הראשון  עניני 53הדבר בכל בלגלות מתבטא
עולם, של דאלופו האל"ף את בגלות) ֿ) העולם
העולם  של והבעה"ב האלוף הוא שהקב"ה איך

והסתר  העלם מלשון עולם – העולם –54ובעולם:
את  אלקות, על מכסה (מצ"ע) שהיא באופן נברא

ומקיים  מחי' אותו, מהוה שתמיד ה' .55דבר
לגלות הוא דבנ"י שהקב"ה mleraוהעבודה איך

והן  העולם בכללות הן עולם, של אלופו הוא
מעשה  שמיך אראה "כי – העולם בפרטי

כוננתה" אשר וכוכבים ירח גם 56אצבעותיך וכך ,
הפועל  כח של הגילוי – הנבראים פרטי בכל

.57בנפעל 

– ב"גולה" עולם של דאלופו הגילוי שע"י
"וידע יהי' שאז הגאולה, lertנפעלת lk אתה כי

.58פעלתו"

הענין  – הוא האל"ף בגילוי יותר נעלה ענין
חכמה  אאלפך ולימוד, אולפנא מלשון דאל"ף
האמיתית  בגאולה האלקות גילוי בינה: אאלפך
בבריאה  אלקות בחי' על נוסף – יהי' והשלימה
אלקות  גם, – בנפעל הפועל כח עולם), של (אלופו
שבבחי' מאל"ף שבא (כנ"ל), מהעולם שלמעלה
שמהם  מהמדות שלמעלה ובינה), (חכמה מוחין

העולם  יבנה 59נעשה חסד –60(עולם ובמיוחד ;(
גילוי ע"י נפעל לאחר dxezdה"ז (שמתגלית
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ו.43) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו. תניא

ט.44) יא, ישעי'
בסיום45) ספרו.mzegeרמב"ם
תכלית 46) עיקר שכל "כמו א): (מט, שמות ר"פ תו"א ראה

כל  כך .. התורה לקבלת לזכות בכדי הי' .. מצרים בגלות המכוון
שיהי' התורה פנימיות לגילוי לזכות כדי הוא הזה הגלות אריכות

כו'". לע"ל
ב.47) א, שה"ש פרש"י
תצא.48) מאתי תורה חדוש ג: פי"ג, ובויק"ר ד. נא, ישעי'

היא  הבל בעוה"ז למד שאדם תורה (ח): א פי"א, קה"ר וראה
משיח. של תורתו לפני

מערכת 49) חב"ד הערכים ספר בארוכה ראה – להלן בהבא
ואילך). עב (ע' אל"ף – .p"yeאותיות

לג.50) לג, איוב – הכתוב לשון

ובארוכה 51) תסא. ע' אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות ראה
וש"נ. ואילך). 203 ע' (לעיל זו שנה בעומר ל"ג קונטרס

פ"ס.52) האמונה שער ראה
שם 53) פ"א. השער פתח בינה אמרי ראה – להלן בהבא
ספ"ה.

ע'54) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת ראה
וש"נ. .63 הערה 112 ע' חל"ד לקו"ש וראה א'נט. ע' שג.

פ"א.55) והאמונה היחוד שער
ד.56) ח, תהלים
יצא 57) ו"כאשר מיש", יש "שהוא ודם בשר ממעשה במכ"ש

רפ"ב), (שעהיוה"א הצורף" לידי צריך הכלי אין שוב כלי לצורף
.. ז"ל המגיד בהרב "כידוע בנפעל, הפועל כח ישנו שם שגם
(שער  כו'" הכלי מתוך הכלי לפועל שהכיר מה על בפירוש  שאמר
וארץ", שמים עושה ה' ב"מעשה ועאכו"כ ספכ"ז), האמונה
להחיותו  תמיד בנפעל הפועל כח להיות ו"צריך מאין", יש "שהוא

שם). (שעהיוה"א ולקיימו"
כו'").58) מלוך כו' "אלקינו (ברכת דר"ה העמידה תפלת
חב"ד 59) הערכים ספר וראה ואילך. תתשיז ס"ע תבוא אוה"ת

וש"נ. עג. ע' 49 שבהערה
וש"נ.60) .273 ע' ריש תש"ח סה"מ וראה ג. פט, תהלים
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לעולם" תורה קדמה שנה ד"אלפיים ,35הגאולה),
חכמה  אאלפך אאלפך, מלשון גם "אלפיים"

בינה  .61אאלפך

– באל"ף יותר נעלה לענין מגיעים כך ואחר
כמ"ש  בגאולה, הנפלאות גילוי – פלא אותיות
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

מצרים  בגאולת הנפלאות בערך אפילו ),62(נפלאות
ה  – ובמיוחד dxezayכולל ze`ltp51 עיני ("גל

התורה,63מתורתך"ze`ltpואביטה פנימיות גילוי ,(
מופלא  מצ"ע שהם צפונותי'", ומסתר טעמי' "סוד

ההעלם  בתכלית – (עד מתגלה,64ומובדל זה וגם ,(
של) ב(אלופו עד ולימוד, דאולפנא באופן עד

.65עולם 

(א) למעלה: בספירות – החסידות ובלשון
גילוי  המלכות, ספירת כנגד הוא עולם של אלופו

"אחד" – בעולם ית' למעלה 66מלכותו "אמליכתי' ,
רוחות" ולארבע ענין 67ולמטה – יותר ובכללות .

(ב) העולם. הנהגת על המקור הוא שמהם המדות,
הוא  בינה) אאלפך חכמה (אאלפך ולימוד אולפנא
השייכים  מוחין ובינה), (חכמה המוחין בחי'
ההתחלה  עכ"ז אבל מעולם, למעלה שזה למדות,

לעולם  (חכמה)68ומקור מוחין בחי' הוא פלא (ג) .
המוחין  עצם כתר 69מצ"ע, עם קשור שזה כפי עד ,

לגמרי  ונבדל שמופלא הכתר), פנימיות עם (עד
.70מעולם 

בבירור 71וידוע  היא העבודה עיקר שכעת
ובמוחין  ארצות), שבע (כיבוש מדות השבע
האמיתית  בגאולה משא"כ למדות; השייכים

(כיבוש  מצ"ע דמוחין העבודה (גם) יהי' והשלימה
קיני  ארצות, וקדמוני 72שלש ).73קניזי

האמיתית  בגאולה אלקות בגילוי גם ועד"ז
וגילוי  בנפעל, הפועל דכח לגילוי נוסף והשלימה:
הגילוי  גם יהי' מהבריאה, שלמעלה אלקות
יתגלה  העצמות כח – ואדרבה למטה, ית' דעצמותו

הנברא  ביש .74דוקא

"גולה"‰ – גאולה של שהפעולה מובן עפ"ז .
הענינים  שלשת כל את כוללת – אל"ף בתוספת
עולם, של אלופו בגלות): (בעבודה האל"ף דגילוי

פלא; אולפנא,

ב  העבודה ע"י האל"ף zelbודוקא הכנסת ע"י ,
ב" שבו) הענינים הגאולה,dleb(שלשת נפעלת – "

הכי  הענינים (גם שבה ודרגות הענינים שלשת וכל
כל  "וידע בנפעל, הפועל כח גילוי שבה): נעלים
שלימות  גילוי (מלכות), פעלתו" אתה כי פעול
שלמעלה  אלקות גילוי התורה, ולימוד האולפנא
(מוחין  הנפלאות לגילוי עד (מוחין), מהבריאה

כתר) .75בעצם,
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כו.61) ע' תרל"א והחרים המשך סע"ד. א, שה"ש לקו"ת
.273 ס"ע תש"ח סה"מ

וש"נ.62) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
יח.63) קיט, תהלים
חושך 64) בחי' "אפל", אותיות שאל"ף זה עם גם ומתאים

(אוה"ת  וגילוי מאור שלמעלה יב) יח, תהלים – סתרו חושך (ישת
תתקלג). ע' יתרו

קכט.65) ע' קט. ע' צה. ע' עב. ע' שם הערכים ספר ראה
וש"נ.

א'.66) של גימט' שזהו
וש"נ.67) עט. ע' שם הערכים ספר וראה ב. יג, ברכות
(68.53 שבהערה בינה אמרי ראה
וש"נ.69) קכ. ע' שם הערכים ספר נה. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
ואילך.70) קט ע' שם הערכים ספר שם. בינה אמרי ראה

וש"נ.
ואילך).71) ג (ע' בתחלתו ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי

לעתיד.72) ירושה להיות עתידים ובפרש"י: יט. טו, לך לך
נעשה 73) דלע"ל פלא) (בחי' מצ"ע מוחין הג' שגילוי וי"ל

שלמטה  וקדמוני קניזי קיני העולם, (חכמות) בירור ע"י דוקא
שגאולה  ע"ד – מוחין) מג' כו' ופרסא צמצום לאחרי (שנשתלשלו
לקמן  המבואר וע"ד שב"גולה". האל"ף גילוי ע"י דוקא נעשית
מצרים". חכמת ומכל .. שלמה חכמת "ותרב בענין (ס"ו) בפנים

ס"ט.74) לקמן ראה
בפנים,75) כנ"ל – מצרים בגאולת בזה וההתחלה זה ומעין

אני  כי מצרים ("וידעו במצרים עולם של אלופו לגילוי שנוסף
ביטוי  לידי שבא כפי יח), ח, (וארא הארץ" "בקרב אפילו ה'"),
היו  – וישאילום" מצרים בעיני העם חן את נתן ש"ה' בזה גם

ל"כימי ze`ltpשם שלע"ל נפלאות" ה"אראנו שמדמים (עד *
ד"בכבודו  להגילוי עד טו), ז, מיכה – מצרים" מארץ צאתך

במצרים. שהי' ובעצמו"
גילוי  תורה, למתן ההכנה היא מצרים שגלות ועיקר, ועוד
כולה  התורה כל הכולל כתר), (בחי' אלקיך" ה' ד"אנכי האל"ף
גילוי  הי' במ"ת – ואדרבה התורה, פנימיות גם רפ"כ), (תניא
האלקים" את ויחזו גו' ישראל אלקי את ("ויראו מרכבה מעשה
הגילוי  מעין וש"נ)), ב. פ"ג, שמו"ר גם וראה יֿיא. כד, (משפטים
"אתה  לה) ד, (ואתחנן כמ"ש והשלימה, האמיתית בגאולה אלקות
ממש  "הראית מלבדו", עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראית

א). מו, – פל"ו (תניא חושיית" בראי'
ימים, דמ"ט ההכנה לאחרי בא דמ"ת הגילוי יותר: ובפרטיות

הספירה, –ימי האדם) (בעבודת שענינם מצרים, יציאת שלאחרי
יום, במ"ט מז') כלולות מדות ז' – (ובשלימות מדות הז' בירור
לגילוי  – טז) כג, (אמור יום" חמשים "תספרו – מגיעים ועי"ז
מוחין  בחי' (ע"ד שערים להמ"ט שבערך (דבינה) הנו"ן שער

.cere .k ,b zeny d`x (*
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ב"גולה" שמגלים בזה מסתפקים לא – ז.א.
ע"י  הבריאה), בערך (אלקות עולם של אלופו בחי'

שמים" "לשם העולם בעניני 76שמשתמשים

"דעהו" מגלים 77ובשביל שם שגם אלא ,
למדות), השייכים (מוחין אולפנא בחי' וממשיכים
לימוד  ע"י פלא, בחי' – גם ועד התורה, לימוד ע"י
(ס"ח  כדלקמן שבתורה), (נפלאות התורה פנימיות

ואילך).

פנימיות  (דלימוד העבודה על שנוסף לומר, ויש
הענין  עצם ע"י גם נפעל ה"ז בגלות, התורה)
האל"ף, את בגולה לגלות (ע"י ד"גולה" (ירידה)

כמ"ש  – בירידה) העליונה ביום 78הכוונה "ואמרת
במה  דלכאורה: בי", אנפת כי ה ' אודך ההוא

ש" ע"ז ההודאה iaמתבטאת ztp` אפשר אי !?"
הכתוב  שבהמשך זה על היא שההודאה לתרץ
בשלימות: הודאה אי"ז אז ותנחמני", אפך "ישוב

ההודאה "אם על ושלילה aeyiהיא (הביטול אפך"
גדולה  יותר והודאה – טוב יותר הי' בי") ד"אנפת
מוכח, מזה בי"! "אנפת הי' לא מלכתחילה אם –

בי". ש"אנפת ע"ז דוקא היא שההודאה

באופן  בגלות הירידה ע"י דוקא בזה, והביאור
הכי  לענינים עד דגאולה, העלי' באה בי" ד"אנפת
פלא; אותיות אל"ף בחי' גילוי – שבה נעלים
– (דפלא) האל"ף את ב"גולה" מגלים וכאשר
ה'" "אודך מתגלה – שבזה העליונה הכוונה
פלא  דבר על דוקא הודאה בחי' בי", ב"אנפת

מ"ש  ע"ד האדם), (של וחכמה משכל 79שלמעלה

אריכות  על הולך שזה פלא", עשית כי שמך "אודה
כלל, בשכל מושג ו"אינו פלא, דבר שהוא הגלות

במופלא  מכלל תדרוש"80זהו אל גופא 81ממך וזה ,

אלף" – עשית "כי בבחי' בגילוי אח"כ ,82נמשך
חכמה) (אאלפך וחכמה ע"י 81בשכל ודוקא .

מגיעים  הגלות חושך על בהתגברות העבודה
בגאולה  התורה דפנימיות הגילוי לשלימות

והשלימה  .83האמיתית

Â באה והשלימה האמיתית שהגאולה מכיון .
את  יש במשיח שגם מובן, צדקנו, משיח ע"י

גאולה. של (באל"ף) הענינים שלושת

הרמב"ם  בדברי הדיוק שמלך 84ובהקדים
שלמה" ומזרע דוד "מבית הוא דלכאורה 85המשיח ,

[כמו  דוד" "מבית כותב שהוא מה מובן: אינו
היד  בספר כותב ג"כ שבבית 86שהוא מפני ה"ז [

המלכות" "עיקר הוא זכה 87דוד דוד שנמשח "כיון ,
עד  כו' ולבניו לו המלכות והרי מלכות בכתר

העומדי 88עולם" הם דוד "מלכי לעולם", אבל 89ם ;
שלמה" ב"ומזרע הרמז ?90מהו

בימי  הענינים): (בפנימיות לומר שלמה 91ויש
והשלימה. האמיתית הגאולה של המצב מעין הי'
לרוב  ש"דם עד מלחמות, היו דוד של בזמנו

המקדש 92שפכת" בית את לבנות יכל לא ),93(ולכן
הוא  שלכן שלום, שרר שלמה של בזמנו משא"כ
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בערך  שלא שהיא הנו"ן בשער הב' לבחי' ועד למדות), השייכת
נ' נפלאות, בחי' שערים, מהמ"ט – ומובדל מופלא –ze`lt–

במ"ת. שנתגלה
בעיקר  מ"ת הי' ובגלוי שעה. לפי בגילוי הי' ומ"ת ביצי"מ אבל
אולפנא  בחי' שמות), ר"פ תו"א (ראה הנגלית דתורה הנתינה
הגילוי  שלימות תהי' והשלימה האמיתית בגאולה משא"כ ולימוד.
ואילך), תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך (ראה ונצחי תמידי באופן

שבתורה. נפלאות בחי' שם), (תו"א התורה פנימיות וגילוי
טושו"ע 76) ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח
שם.77) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
א.78) יב, ישעי'
א.79) כה, שם
א.80) יג, חגיגה
תקלא.81) ע' להצ"צ הזהר ביאורי

ב.82) קצד, זח"ג
ואילך.83) פרכ"ה ח"א תער"ב המשך
שלו 84) בסהמ"צ ועד"ז הי"ב. יסוד חלק פ' סנהדרין בפיה"מ

מזרע  אלא רבינו משה בתורת שמאמין למי מלך ("אין שסב מל"ת
שלא  אפשר ("אי פ"ג תימן אגרת דוקא"). שלמה מזרע דוד,

כו'"). איש שלמה מזרע יעמוד
פמ"ד 85) בראשית אגדת תולדות*. ס"פ תנחומא ע"פ והוא

ב. קי, ח"א הזהר מפרשי וראה .p"ye(מה)*.
ובל'86) דוד. מבית מלך יעמוד ואם ה"ד: פי"א מלכים הל'

דוד. מזרע שיעמוד המלך אותו ה"ב: פ"ט תשובה
לקו"ש 87) בארוכה בכ"ז וראה ה"ח. פ"א מלכים הל' רמב"ם

.99ֿ100 ע' ח"ל ואילך. 109 ע' חכ"ח ואילך. 110 ע' חכ"ה
ה"ז.88) שם רמב"ם
ה"ט.89) שם
שם 90) גם לפרש הו"ל דוד, בני שאר לשלול רק בא דאם

היו  לשלמה גם שהרי ,(85 להערה שוה"ג (ראה שלמה של בנו
בנים. כמה

תשובה 91) שערי בס' בשלום פדה ד"ה ראה להלן בהבא
ואילך). ד (נה, פי"א התפלה) (שער לאדהאמ"צ

ג.92) כח, שם גם וראה ח. כב, דה"א
שם.93)

,(epa) mragx dnly oae (i ,b `"dc) xn`py ,cecn `ed inn :mye (*
.'ebe epa 'ia`
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בימיו  הי' שלום כי שלמה, בשם מעין 94נקרא –
לבוא. לעתיד השלום שלימות

הי' שלמה אצל כי זה, על שהטעם לומר ויש
האדם"dnkgdשלימות מכל "ויחכם ז.א.95– ,

שלימות  גם אצלו היתה המלכות ענין לעצם שנוסף
ומכל 96בחכמה  שלמה.. חכמת "ותרב יותר: ועוד .

מצרים" (אאלפך 97חכמת האל"ף של היתרון –
מצרים), (חכמת "גולה" ע"י שמתבטא חכמה)

לגבי  בעצם נתבטלו הגוים חכמי "כל זה שבכח
כי  שלמה נק' ע"כ מלחמה ע"י שלא שלמה חכמת

בימיו" הי' שהאומות98שלום עד ,dnlyl e`iad את
שבא  למלכת בנוגע (כידוע קדושה –99הניצוצי (

ולא  ירעו ש"לא לע"ל, השלום שלימות מעין
גו'" דעה הארץ מלאה כי גו' ע"ד 44ישחיתו ,

אתברירו  דבחכמה התורה "עסק ע"י הבירור
דכתיב  לע"ל כמו בעצם הרע כל 100בביטול וראו

וידע  כו' דחכמה ראי' בחי' כו'"58בשר פעול .98כל

שלכן  המלכות, ענין לשלימות נוגע שזה וי"ל
שלמה  "וישב בשלימות, מלכות היתה שלמה אצל

ה'" כסא (בכללות),101על ושלום מנוחה של במצב
וערעורים  קטרוגים היו שעלי' דוד למלכות בערך

כו'.

ענין  שלימות שלמה מלכות היתה זכו ואילו
בגאולה  הנצחי, הבית הי' ראשון ובית המלכות
רצויים, בלתי ענינים שנתערבו בגלל אבל נצחית;

הממלכה" את אקרע "קרוע (למלכות 102לאח"ז

החורבן, הי' ואח"ז ישראל), ומלכות יהודה
עד  – האחרון זה וגלות שני, בית חורבן – ולאח"ז
המשיח, מלך ע"י המלכות ענין שלימות שתחזור
לכולם  יה' אחד כש"מלך שלמה, ממלכות למעלה

עוד" ממלכות לשתי עוד יחצו ולא גו' ,103למלך
לעולם"104"ודוד  להם נשיא .105עבדי

דוד  "מבית הוא שמשיח ההדגשה י"ל עפ"ז
יהי' משיח של החידוש כי – שלמה" ומזרע
עי"ז  (שלום), שלמה ומעלת (מלכות) דוד ממעלת
חכמה  כולל המלכות, ענינן שלימות יהי' שלמשיח
חכמת  "גולה", ע"י שמתבטא (כמו שבמלכות
בעל  דוד מזרע שיעמוד המלך ש"אותו עד מצרים),

משלמה" יותר יהי' ענין 106חכמה שלימות עד ,
ומדות  מוחין על נוסף פלא), (בבחי' המוחין

כמ"ש  – חכמה 107ומלכות רוח ה' רוח עליו "ונחה
ה'". ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה

כל 108וכידוע  "וילמד רב, והן מלך הן יהי' שמשיח
תורה  פנימיות 109העם" של הנפלאות – כולל ,

.110התורה 

Ê לקבל הכח את יהי' יהודי כל שאצל בכדי .
מעין  אצלו להיות צריך משיח, של הגילוי את
בו  יש יהודי שכל [כידוע באל"ף הנ"ל מדרגות

משיח  של אומר 111ניצוץ כאו"א ולכן "ויתקיים 112,
epa,מדות מלכות גו'"]: עליו ונחה שכתוב מקרא

בעצם. ומוחין למדות, השייך מוחין

הפרק  בתחלת המשנה תוכן שזהו לומר, ויש
דברים: ארבעה שמפרט רביעי), (פרק זה דשבוע
כו', עשיר איזהו כו', גבור איזהו כו', חכם "איזהו
דרגות  הארבעה כנגד שהם וידוע מכובד", איזהו
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אתן 94) ושקט ושלום שמו יהי' "שלמה ט) כב, (דה"א כמ"ש

בימיו". ישראל על
יא.95) ה, מ"א
שדוקא 96) פ"ב, מלך מינוי מצות להצ"צ המצות ספר ראה

שלו  המלכות והנהגת במדת חכמה בחי' המשכת הי' דוד במלך
(עצמיות  עילאה חכמה מאדם קיבל שדוד מבאר, הענין (ובהמשך
(להנהיג  תתאה חכמה קיבל ומיוסף למדות), נוגע שלא החכמה
שלמה, (כולל שלאחריו המלכים בכל משא"כ בפועל), המלוכה
בהם  מאיר החכמה הארת הי' לא האדם) מכל ויחכם נאמר שעליו
להבין  שלהם הפרטי בניצוץ רק (כ"א מלכותם הנהגת לענין

בת  עם ולהשכיל זה ליישב איך וצע"ג בעולם). אשר ובכל ה' ורת
דלעת"ל). (המצב בפנים המבואר

י.97) ה, מלכיםֿא
א).98) (נו, שם תשובה שערי
סה"מ 99) רע"א. ו, בראשית תו"א ואילך. א י, מלכיםֿא

ובכ"מ. .107 ע' תש"ד
ה.100) מ, ישעי'
כג.101) כט, דה"א
יא.102) יא, מלכיםֿא

כב.103) לז, יחזקאל
ואילך.104) 206 ע' חל"ה ויגש לקו"ש וראה כה. שם,
בלשון 105) גם מרומז זה שענין לחידודא, לומר יש ואולי
dnilyde"גאולה zizin`d לשלימות רומזת – "אמיתית" :"

על ונשמתו lkהמלכות האמת, מדת הוא יעקב כי ישראל, בני
l`xyiay"כלולה zenypd lkn.(ס"ז (אגה"ק עולם" ועד מעולם

"שלמה". של האותיות ישנם "שלימה" ובתיבת
ה"ב.106) פ"ט תשובה הל' רמב"ם
ב.107) יא, ישעי'
סהמ"צ 108) – ובארוכה תתטז. ע' ג) (כרך תזריע אוה"ת

מלך. מינוי מצות להצ"צ
שם.109) תשובה הל' רמב"ם
שער 110) אֿב. יז, צו לקו"ת פ"ג. שם סהמ"צ גם וראה

ועוד. ואילך. פנ"ו האמונה
פינחס.111) ס"פ עינים מאור
ביו"ט.112) ס"ת הוצאת בעת רבש"ע תפלת
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שמהם  ספירות (עשר מתחלקים שמהם
הנפש  כחות עשר אותיות 113משתלשלים) ד' כנגד ,

הוי' –114דשם גבור איזהו חכמה, – חכם איזהו :
המדות) (כללות תפארת – עשיר איזהו ,115בינה,

כבוד). (שענינה מלכות – מכובד איזהו

חלק יש יהודי שלכל ממעל `dwelוהיות
"חלק116ממש  יותר ועוד ,'ied"שהעצם 117עמו –

בכולו  תופס אתה בחלקו תופס לכן 118כשאתה –
(בחי' "אלוֿה" של האותיות ארבע כל בו כלול
שלמעלה  (אלקות ומהוי' עולם), של אלופו

מעולם).

הארבעה  את בלגלות מתבטאת שלו והעבודה
הדין, משורת לפנים של לאופן עד אצלו, ענינים

דחסידותא" (שבתורה).119"מילי נפלאות בחי' ,

הענינים  ארבעת כל את בגלוי לו שיש ועי"ז
המלכות  כסא שלימות המלכות, שלימות נעשית

הוי'",c'של כסא על שלמה "וישב – דוקא רגלים
"בני  הם יהודים כי יהודי, כל אצל זה ומעין

"מלכים"120מלכים" – מזה שעי"ז ,121ויתרה עד
של  מכבודו שבא ל"מכובד", שייכות מקבל הוא
עליו  שאומרים באוה"ע ממלך [במכש"כ הקב"ה

ודם" לבשר מכבודו ע"י 122"שנתן ועאכו"כ .[
האות  את יש יהודי שלכל (עד לתורה שייכותם

ely123 כל" בתורה), חלקו לימודי 124ואת בניך
ו"מאן125ה'" ,ikln"רבנן גם 126– מגיעים שעי"ז

לשלימות  עד שלמה), (בחי' שבמלכות לחכמה
ענינים  ארבעה כל את כולל שזה כמו המלכות,

מכובד. עשיר, גבור, חכם, הנ"ל:

גם  רגלים, ד' של הכסא שלימות את שיש כך
("וישב  הישיבה ענין לשלימות ששייכים אלו

על d'שלמה `qk גם נמשך שעי"ז ולהוסיף, .("
שייכות  יותר שמקבלים כך למטה, מלך של ראשו

רגלי" "הדום על מתנשאים ורגליו –127למלך,
מלמטה  והעלאה למטה מלמעלה המשכה שע"י
שלמעלה  דאלקות החיבור שלימות נעשה למעלה
בחי' מגילוי עולם, עם נפלאות לבחי' עד מעולם

("גולה"). והגלות העולם במציאות אל"ף

שהוא  השבת, ביום בעמדנו – יתירה ובהדגשה
בשנה  הספירה בימי ובפרט המלכות, ספירת כנגד
(גם) השבת" "ממחרת התחילה (כשהספירה זו
שבתות  מה"שבע שבת כל שאז כפשוטה),

ההוא:128תמימות" דשבוע מהספירה מלכות כנגד
מלכות  שבגבורה, מלכות שבחסד, מלכות
מלכות  שבהוד, מלכות שבנצח, מלכות שבתפארת,
– במיוחד זו ובשבת שבמלכות מלכות שביסוד,
עד  הספירות, כל כולל כבר (שזה שבהוד מלכות
כמו  מלכות ס"ח), כדלקמן שבמלכות, מלכות
(בבחי' הודאה של השלימות עם קשורה שהיא

כנ"ל. פלא),

Á ביום בעמדנו יותר עוד ניתוסף בכהנ"ל .
ימים  השלושה (ובתוך בעומר ל"ג לאחרי השבת

בעומר  ל"ג של 129של שמחתו ויום ההילולא יום ,(
רשב"י:

(בחי' התורה פנימיות גילוי הי' רשב"י ע"י
ביום  הי' הגילוי ועיקר שבתורה), נפלאות

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

רפ"ג.113) תניא
ס'114) וראה כאן. לאבות הש"ס ולקוטי רז"ל מאמרי שער

ואילך. 446 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות
המדות 115) הו"ע וגבור בינה, הוא שעשיר , י"ל הי' לכאורה

דוכרין  בחי' תחלת – היא במשנה והסדר המדות). ותוקף (גבורת
ההי"ן  (ב' נוקבין בחי' ואח"כ ומדות), חכמה – הוי' דשם וו' (י'

דמה – הוא גדול הכי ודוחק ומלכות). בינה – הוי' gixknדשם
הוי'?! שם סדר לשנות

רפ"ב.116) תניא
ט.117) לב, האזינו
וש"נ.118) סקט"ז. בהוספות טוב שם כתר
א.119) ל, ב"ק ראה
א.120) סז, שבת
ע"ב).121) ריש (א, בהקדמה תקו"ז
ס"ט.122) סי"ג לאדה"ז הנהנין ברכות הל' א. נח, ברכות
קפו.123) אופן מג"ע ראה
ג.124) נד, ישעי'
ש"אל 125) ידוע בוניך", אלא בניך "א"ת שמאחז"ל ואף

הראשון. פירוש ממעט ואינו פירוש, עוד מוסיף תקרי"
א.126) סב, גיטין ראה

א.127) סו, ישעי'
טו.128) כג, אמור
ראש 129) ימי מב' שלשה: בענין זו בשנה מהחידוש ולהעיר

ביום  חל (שהי' כסלו בי"ט וכן השבת, ליום תיכף נכנסו השנה
כסלו, בכ"ף נמשך שענינו לחסידות, השנה ראש השבוע), חמישי
מ"ת  בעומר, לל"ג בנוגע וכן השבת. ביום תיכף נכנסו וממנו
חמישי, ביום שחל ריט), ע' תרס"ו (המשך התורה דפנימיות
יא  דרוש ספה"ע ענין שעה"כ (ראה ימים ג' על נמשך וענינו
וכהסימן  שלפנ"ז הפורים וימי פ"ז). ספה"ע שער בפע"ח ועד"ז

פלג. כהסימן סתכ"ח) או"ח (וטור בסידור הובא
מוחין  הג' עבודת על קאי שלשה שענין י"ל הרמז וע"ד
ובאופן  הרשב"י, ע"י (שנתגלה התורה פנימיות של ענינו מצ"ע,
דלע"ל  העבודה של וטועמי' מעין – אדה"ז) ע"י חב"ד של

וקדמוני). קניזי קיני (כיבוש
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(פנימיות  דאורייתא דנשמתא נשמתא הסתלקותו,
חייו) ימי כל במשך שגילה שע"י 130הסודות עד ,

אח"כ  נתגלה ה"ז הזהר), (בספר אלו דברים כתיבת
דיתפרנסון  באופן עד בנ"י, 131dbydeלכל dpada–

ודעת. בינה בחכמה שבתורה נפלאות בחי' גילוי
פנימיות  מגילוי – ובדוגמא ומעין – ההתחלה

דלע"ל. התורה

התורה  פנימיות את חיבר רשב"י – לזה בנוסף
דתורה  נגלה נגלה 132עם עצמה שבתורה וי"ל .

אל"ף  בין החילוק ע"ד ה"ז התורה ופנימיות דתורה
למדות), השייך (מוחין ולימוד אולפנא מלשון
חיבר  ורשב"י בעצם). (מוחין פל"א אותיות לאל"ף

שניהם. את

אלקות  לגילוי הכח את פעל הוא זה שבכח וי"ל
עולם  של) ב(אלופו מעולם) שלמעלה הדרגות (גם

שלו  הידוע כמאמר יוחאי 133– בן ר"ש "תניא :134

לבבל  גלו עמהן, שכינה (ישראל) שגלו מקום כל
ז.א. עמהן", שכינה לאדום גלו כו' עמהן שכינה

"גולה" כו') (בבבל בהיותם הגילוי yiשגם את שם
"שכינה עולם, של ".mdnrדאלופו

– כולו העולם בכל ממשיך רשב"י ועד"ז
שלו  כולו 135כמאמר העולם כל את לפטור "יכולני :

מלשון  העולם כל את לפטור יכול שהוא הדין", מן
הגלות. דין כולל הדין, מן והסתר העלם

היום  הוא בעומר של"ג זה עם גם לקשר ויש
ש  "הוד (הוד של של הענין את שמציין בהוד"

פלא  בחי' – שבהודאה והודאה הודאה, מלשון)
באל"ף  אח"כ נמשך ומזה מהשגה), (שלמעלה
גם  הוא שבהוד שהוד ולהוסיף, והשגה). (הבנה

המדות" בעיקר הספירות ותשלום ז.א.136"סוף –
מלכות  עד (עשיר), המדות כל את כולל שזה
ממוחין  ההמשכה על נוסף (מכובד), שבמלכות
הספירה  גם היא והוד וגבור). (חכם, ומדות

לפרעה  החמישית בחי' על שמרמזת ,137החמישית,
נהורין  כל ואתפריעו אתגליין בבחי'138דמיני' ,

שלמעלה פלא),xcqnפרוע, (בחי' והשתלשלות
לע"ל. אל"ף) (בחי' הקבוע הסדר נעשה גופא וזה

Ë התורה פנימיות גילוי אח"כ נמשך ומרשב"י .
שמאז  האריז"ל, לדור עד זה, שלאחרי בדורות

החכמה" זאת לגלות נוסף 139"מצוה – ולאח"ז ,
הבעש"ט  ע"י החסידות תורת גילוי ע"י בזה
ועוד  הכללית), החסידות תורת (מייסדי והמגיד
חסידות  תורת (מייסד הזקן אדמו"ר ע"י – יותר
לימוד  – מקומו ממלאי נשיאינו ורבותינו חב"ד)
והפצת  ודעת, בינה דחכמה באופן התורה פנימיות
כחות  – שבאדם מחוצה מתחיל חוצה, המעיינות
לחוצה  עד הבהמית, דנפש גם עד שלו, הנפש
התורה  פנימיות מגילוי וטועמי' מעין – שבעולם

והשלימה. האמיתית בגאולה

ממלאי  נשיאינו רבותינו ע"י – בזה ניתוסף וכך
נשיא  אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד לדור, מדור מקומו
זה, בדורנו התורה דפנימיות לגילויים עד דורנו
להגילויים  עד לשנה, משנה נוסף – גופא ובזה
שנדפסו  דא"ח דמאמרי כת"י ע"י אלו בימים

עתה. ונדפסים

הנפלאות  את שממשיכים כאמור, ובאופן,
בכל  עד והשגה, בהבנה פלא) (בבחי' שבתורה
ובלשון  ומלכות), מדות בינה, (חכמה, הנפש כחות

הידועה  אדה"ז לאיתן 140תורת "משכיל עה"פ
שבנשמה  שאיתן – פ"ט) מזמור (תחלת האזרחי"
מה  משכיל, לו "יש פלא) בחי' הנשמה, (עצם

מז  האזרחי, הוא המשכיל כח הכחות lklריחשע"י
וביחד  משכל (שלמעלה המשכיל שכח והחושים",
שבשכל  מלמעלה ממשיך השכל) מקור הוא זה עם

לע"ל,141בשכל  תהי' זו זריחה ששלימות והגם ;
מעכשיו  כבר גם נפעל .142ה"ז

גם  אלקות ולגלות להמשיך הכח נמשך ומזה
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שנה 130) בעומר ל"ג (קונטרס תשל"ז עיני גל ד"ה בכ"ז ראה

זו).
לספרו.131) המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

שם. לתקו"ז כסא
פכ"ג.132) תרל"ח לברך אדם חייב המשך ראה
א.133) כט, מגילה
מרומז 134) שבזה וי"ל יעקב. בעין באל"ף) ("יוחאי" הוא כן

כבפנים. אל"ף, דבחי' הגילוי
ב.135) מה, סוכה
ואילך.136) א דש, בעומר הל"ג שער דא"ח עם סידור

כד.137) מז, ויגש
א.138) רי, זח"א
סכ"ו.139) אגה"ק
(140.6ֿ5 ע' החסידות לימוד קונטרס
י"א 141) בקובץ (נעתק תשכ"ח צורים מראש כי ד"ה ראה

טז). אות הפ"ט שנת ניסן
אות 142) שם נעתק .63 ע' תש"ח (סה"מ תרפ"ה וייצר ד"ה

טו).
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פ"ט: המזמור כסיום – עולם) של (אלופו בעולם
ה' ואמן.mlerlברוך אמן

"תפלה  צדי"ק, למזמור מגיעים זה ואלחרי
ה' נועם "ויהי – לסיומו עד האלקים", איש למשה
ה', מנועם עלינו הגילוי גו'", עלינו אלקינו

(עתיק  התענוג ידינו 143שלימות "ומעשה עד ,(
בה("נועם" כוננהו", ידינו ומעשה עלינו כוננה

השלישי. ביהמ"ק האמיתי, "מעון" אותיות)

ובפרט  בכלל, התורה לימוד שע"י – ובפשטות
החסידות, בתורת שנתגלתה כפי התורה, פנימיות
פניו  במאור הרב, בפני המסתכל ע"י – כולל –

פניו  תאיר אדם שזה 144(חכמת ,(

[כמאחז"ל  הלימוד בהבנת רבי 145מוסיף "אמר
מאיר  לר' דחזיתי' מחבראי דמחדדנא האי
טפי, מחדדנא הוה מקמי' חזיתי' ואילו מאחורי',

–146דכתיב  מוריך"] את רואות עיניך והיו

כח  גילוי כולל בעולם, אלקות לגילוי כלי נעשה
יותר  ועוד (חכמה), ראי' של באופן בנפעל הפועל

–ielib לבדו ש"הוא הנברא, ביש העצמות כח
המוחלט" ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו

באגה"ק  קדישא).147(כמבואר תניא בספר

(כמבואר  יהודי של בעבודתו שזה כפי החל
רק  לא היא אצלו שהעבודה התניא), ספר בתחלת
"תהי  גם אלא רשע", תהי "אל – מרע בסור

wicv"148 צדיק להיות זוכה אדם כל ש"אין דאע"פ ,
כו'" כך כל בזה הבחירה משפט לאדם מצד 149ואין

בעוה"ז  ונה"ב בגוף נשמה למטה שנמצאים זה
העצמות  כח שיש עי"ז אבל – והחומרי הגשמי
הכח  את נותן ה"ז כנ"ל, יהודי), (של הגשמי בגוף
"תהי  עד גבוהות, הכי לדרגות יגיעו למטה שגם
את  לקיים שלו את ש"יעשה עי"ז (עכ"פ צדיק"
שההרגל  ועוד כו', צדיק תהי שמשביעים השבועה
הרי  כו' "וכשירגיל שני", טבע נעשה כו'
האי  וכולי דלעילא אתערותא דלתתא באתערותא
צדיק  איזה משרש רוח לבחי' ויזכה כו' יערה ואולי

בירור 149כו'" של – הענינים כל שלאחרי וי"ל ,(
יכול  דורות, במשך עברו שבנ"י – כו' וזיכוך

icediעכשיו lk עד גבוהות, הכי לדרגות להגיע
כולם  "ועמך של (הגילוי בגלוי צדיק" "תהי

בגאולה 150צדיקים" הגילוי בשלימות שיהי' כפי ,(
והשלימה  .151האמיתית

המעיינות  הפצת של העבודה – שעי"ז עד
אלקות  ולהמשיך לגלות הכח את יש – חוצה

ממנה. חוצה שאין בחוצה עד בעולם,

הוי' כבוד ל"ונגלה – וכלי הכנה נעשה זה וכל
עסק  יהי' "ולא והשלימה, האמיתית בגאולה גו'"

mlerd lk ולגילוי בלבד", ה' את לדעת אלא כולו
רואות  עיניך "והיו של באופן עד התורה, פנימיות

מוריך". את

È לפעולות בנוגע – בפשטות מזה ההוראה .
את  יותר עוד למהר בכדי לעשות צריכים שבנ"י

הגאולה:

העולם, בכל עד בעולם, בחלקו לפעולות בנוסף
בעולם  עולם של אלופו הוא שהקב"ה איך לגלות
בכל  שמשתמשים ע"י ובפרט בעולם, דבר ובכל

כך ול"דעהו", שמים" "לשם העולם דבר lkyעניני
– הקב"ה של "כבודו" את מגלה בעולם

באולפנא  מיוחדת הוספה גם להיות צריכה
כפי  התורה בפנימיות – ובמיוחד התורה, ולימוד
הבנה  של באופן החסידות, בתורת שנתגלתה

ודעת, בינה בחכמה והשגה,

הפצת  ע"י מסביבו, אחרים על להשפיע – וגם
המעיינות. והפצת והיהדות, התורה

"להכניס" לגמור של העבודה שע"י ויה"ר
את  מיד יביא ה"ז – ב"גולה" האל"ף את ולגלות
עומדים  שבנ"י שכפי כך ממש, ומיד תיכף הגאולה,

ומצבם ובגדים eiykrבמעמדם בלבושים ממש,
mdly"צואים "בגדים עדיין הם אם אפילו כי 152, ,

כהרף  אפילו עכבן שלא באופן באה הגאולה
"ויאמר 153עין  הגאולה לאחרי ורק הסירו 152, גו'
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ועוד.143) כא. יח, ו, אות הצדי"ק שנת ניסן י"א קובץ ראה
א.144) ח, קהלת
ה"ב.145) פ"ה ביצה ירושלמי וראה ב. יג, עירובין
כ.146) ל, ישעי'
ע"ב).147) ריש (קל, כ סימן
סע"ב.148) ל, נדה
פי"ד.149) תניא

כא.150) ס, ישעי'
ועמך 151) שנאמר לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל כמאחז"ל

פרקי  קודם שאומרים וכפי חלק). ר"פ (סנהדרין גו' צדיקים כולם
אבות.

ואילך.152) ג ג, זכרי' ראה
מא.153) יב, בא ופרש"י מכילתא ראה



כט `"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zgiyn

מעליו" גו' מדובר 154הבגדים כשזה ועאכו"כ ,
צדיקים". כולם ל"ועמך בנוגע

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, וכל
"כספם  עניניהם, כל עם ביחד הולכים ובבנותינו",
ובתי  כנסיות הבתי כל עם ועאכו"כ אתם", וזהבם

שבהם 155מדרשות  תורה והספרי ,

ע"י  השבוע, שסיימו תורה הספר כולל –
סיום  עם ביחד ישראל, ובנות נשי של השתדלות
בריקודים  גדולה בשמחה תורה, ספר הכנסת וסדר
המקרבת  הצדקה, בנתינת הוספה עם וקשור וכו',

הגאולה  –156את

בהר  הקודש, עיר בירושלים הקודש, בארץ
כוננו  אד' "מקדש השלישי, בביהמ"ק הקודש,

.157ידיך"
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14 כך 154) הולך שאדם שכשם לתחה"מ, בנוגע שנאמר וע"ד
אני  ואח"כ כו' לבוש בא לבוש הלך שהוא כשם כו', בא הוא
וביאורים  תשובות וראה א. צא, זח"ג פצ"ה. (ב"ר אותן מרפא

.((55 (ע' סי"א
א.155) כט, מגילה ראה

א.156) י, ב"ב
יז.157) טו, בשלח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zexeka(ycew zay meil)

iycgaeéøLúå ìeìàoaz.Láé.miycg drax` epyiy ixd ¡§¦§¥¨¥
:`xnbd zvxznàîéàeze` milik`n ,jk xen` -éöçå øãà ¥¨£¨©£¦

ïñéðoazéøLz éöçå ìeìà ,çìoaz,Láéici` ax ly yecigde ¦¨©¡©£¦¦§¥¨¥
`l` ,mitevx miycg dyly elik`dl jxev oi`y `ed oia` xa

.uiwa miivge sxega miivg
,eäì àéòaéàoaz elik`dl jixv ef dwical m`dïîæa çì ¦©§¨§©¦§©

d lecibçì,,oqipe xc` iycga epiidcåoaz,Láiä ïîæa Láé ©§¨¥¦§©©¨¥
exariy cr ehgeyl xyt` i`e ,ixyze lel` iycga epiidc

,el` miycgàîìc Bàzlik` ici lr ewcal ozip `ny e` -çì ¦§¨©
ïîæa Láéålecib,çlä.sxegd seqa zniiwzn dwicad lke §¨¥¦§©©©

:`xnbd dgikenáø øîà ïéáà øa éãéà áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¦©¨¦¨©©
,Láé éøLúå ìeìà ,çì ïñéðå øãà ,ïàiMà øa ÷çöédxeaq ¦§¨©©¦¨£¨§¦¨©¡§¦§¥¨¥

lecib onfa gl eze` milik`ny ,xnel ezpeeky ,dzr `xnbd
:`xnbd dgec .yai lecib onfa yaie ,glàîìc,xnel ezpeek ¦§¨

yéøLúå ìeìàc éøétmiyai mdy,ïñéðå øãàa déì ïðéìéëàî ¥¥¤¡§¦§¥©£¦¦¨¥©£¨§¦¨
,gl `ed oiicre ,onf eze`a lcbd gld xivgd z` lk`y xg`l

.oqipe xc`a yai jk xg`e gl lke`y `vnpe
:`xnbd zx`anBúBà ïéìéëàî änëådyly mze`n mei lka §©¨©£¦¦

.miycg,úøâBøbk ,àáBøò ïa ñçðt éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¨¤¨¨©§¤¤
.yaidn zg`e gldn zg`
àáøòîa éòa ,àáø øîàm`d ,l`xyi ux`a daiyid ipa epc ± ¨©¨¨¨¥§©£¨¨

xekad z` lik`dl ic ef dwicalúøâBøbkwxäceòña ©§¤¤¦§¨
äðBLàø,mei lka lke`y ¦¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zexeka(iriax meil)

.oerny oax zrcke ,ziaa men ea lihd mdn cg`y micyeg

.ziad ipa x`ya elit` micyegy iqei iaxk `ax wqt o`k ji`e
:`xnbd zvxznàîéà,exizdl eilr micirny xn` `axy ¥¨

xy`kíéãîBò íéìòa ìk,uega epnrcirn f`e eizepae eipa mb ¨§¨¦§¦
eil`n mnedy ziaay drexdïðéLééç àìå.dpeeka mnedy §Ÿ¨§¦©

:`xnbd zl`eyàøîéîì éàî éëä éàipa lke milrady xg`n ¦¨¦©§¥§¨
lkeiy i`ce ,mend z` elihd md `le uega epnr micner ezia
.dpeeka men ea lihi in ike ,eil`n ltpy eilr cirdl drexd

,yecig df oica yi :`xnbd zvxznàcLçì Leçéð àîéúc eäî©§¥¨¥§©§¨
,dpeeka elihd ziaa didy envr drexdy yeygp -òîLî à÷̈©§©

ïì.df cygl mewn oi`y `ax ¨
:`xnbd zwqet .ziad ipa zecr oipra dkld zwqet `xnbd

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àúëìäåodkd ly ezae epa elit`y §¦§§¨§©¨¦§¤©§¦¥

.envrn ea ltp mendy eilr micirn xekad lraBða à÷åãå§©§¨§
Bzáe,cirdl mileki.àì BzLà ìáà:`xnbd zl`eyéàî ¦£¨¦§Ÿ©

.àîòè:`xnbd daiynéîc Bôeâk BzLàenke ,zaygp - ©£¨¦§§¨¥
.eilr dcirn dpi` ezy` jk exeka lr cirn epi` `edy

:xi`n iax zhiy lr `iyew d`ian `xnbdàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
øîàc øéàî éaøì ,ééaàìepizpyna(`"r lirl)yìò ãeLçä §©©¥§©¦¥¦§¨©¤¨©

øéàî éaø øîà÷å ,Bãéòî àìå Bðc àì øácäyøáãì ãeLçä ©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦§¨¨©©¦¥¦¤¨§¨¨
dlek äøBzä ìëì ãeLç ãçà(:l lirl),miceygd mipdky `vnp ¤¨¨§¨©¨¨

ok m`e ,dxezd lkl miceyg xekaa men zlhd lréëä íéðäkŸ£¦¨¦
àðéc éðééc àìc énðmdy zngn oic oecl mileqt mipdkd ike - ©¦§Ÿ¨§¦¦¨

oiic zeidl leki epi` xacd lr ceygde ,dxezd lkl miceyg
,df oipraáéúëäå(d `k mixac)'ebe mipdMd EWBpe'äéäé íäét ìòå §¨§¦§¦§©Ÿ£¦§©¦¤¦§¤

,'òâð ìëå áéø ìk.mipiicd md mipdkdy yxetn ixd ¨¦§¨¨©
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÌÏ˘Ï È˜ÒÚ ÏÎÓ ‰Ù‡" Y "ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙÂ"
"ÌÎ¯Î˘

והרביתי 1מהפסוק  אתכם והפריתי אליכם "ופניתי
אליכם" "ופניתי המילים את רש"י מעתיק אתכם",
למה  משל שכרכם, לשלם עסקי מכל אפנה ומפרש:

בתורת  כדאיתא וכו' פועלים ששכר למלך דומה, הדבר
כהנים.

מובן: ואינו

לשלם  עסקי מכל "אפנה בפירוש חסר מה א)
למלך  .. "משל עם להסבירו צריך שרש"י שכרכם"

כו'"? פועלים ששכר

מה  – בפירוש מובן לא משהו אם גיסא: לאידך ב)

שאין  וכו')", פועלים ששכר (למלך ה"משל כאן מוסיף
עצמו  הפירוש על נוסף ביאור לכאורה ?2בו

אחרי  בפרשת יותר, מוקדם מזו: יתירה באיסור 3ג) ,

קדושים  בפרשת לכך (ובדומה דם לגבי 4אכילת ,
רש"י מפרש למולך), מזרעו לתת dnecaהאיסור

פנאי  – פני "ונתתי הטובה): בהיפך (אלא כאן לפירושו

בו" ועוסק עסקי מכל אני פונה על 5שלי, מוסיף ואינו
משל  שום ?6כך

למה  "משל הלשון את להבין יש – גופא במשל ד)
דומה שכירת jlnlהדבר שלכאורה: פועלים", ששכר

אינה  (וגם למלך דוקא הקשורה פעולה אינה פועלים
(ושוכר) לשכור יכול אדם כל כמלך); מעלתו מצד

לאדם  "משל לומר איפוא צריך היה – ששכר 7פועלים
שעשה 8פועלים  לפועל ומשלם עסקיו מכל פונה והוא "

המרובה. המלאכה את

.·

È˙ÈÙÂ" Ï˘ ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÎÂ˙ ÏÚ È"˘¯ ˙¯ÊÁ
"ÌÎÈÏ‡

בהקדים  זאת, להסביר אפשר היה לכאורה
תוכן  את לכן קודם פירש כבר ורש"י מאחר השאלה:
אתן  "ואני בפסוק לו (ובדומה פני" "ונתתי של הפירוש
צריך  מדוע – כו'" עסקי מכל "פונה שהוא פני") את

פירוש  אותו על נוספת פעם כאן לחזור [ובפרט 9רש"י
אני  פונה שלי "פנאי פירושו פני" ש"ונתתי שההבהרה
(ושם  "פני" הלשון שנכתב היכן רק נחוצה עסקי" מכל

שפירושו  לטעות מקום פנים 10יש מלשון אך 11(רק) ,(
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ט.1) כו, פרשתנו
שמדגיש 2) ועוד) מלבי"ם. אהרן. קרבן (ראה בתו"כ מפרשים יש

הוא  שלישראל דהיינו כו'", עמכם לחשב עתיד אני רב חשבון אתם "אבל
שכרipgexשכר ולאוה"ע – לקמן inyb(בעוה"ב) ראה אבל (בעוה"ז),

.20 הערה
יוד.3) יז,
ג.4) כ,
שם.5) וקדושים אחרי בתו"כ והוא
ידוע 6) שהרי – משל הובא לא שם בתו"כ שגם לתרץ שאין ופשוט

n"yytשרש"י yxtn לא כאן וגם וכו'. חז"ל דרשת העתקת ענינו ואין
– ה"וכו'" בשביל רק לתו"כ המשל.jyndציין

– לי תשמעו שלא ע"ז עונש – עצמו זה בענין לקמן בפרשתנו וכן
להרע  עסקי מכל אני פונה שלי "פנאי פרש"י פני" "ונתתי יז) (כו, עה"פ

מוסיף ואינו אףf"rלכם" כו'", למלך "משלו k"ezay"משל איתא שם
כו'". למלך למה"ד משל

מזו: כו'oldlויתירה בטובה שנאמר "כמו התו"כ רש"י הביא שם
" שהוא שמקדים אלא כו'", למלך משל משלו כו' מפרשה `zcbכך תו"כ

אלא  ("אגדה" מביא ש)רש"י לא (הוא כאן שעה"פ א) מוכח: ומזה זו",
"פנאי  פני" "ונתתי על פירושו (יז) שם בפסוק גם ב) פשש"מ, שהוא)
פי' והוא בפשש"מ, והכרח פירוש הוא כו'", עסקי מכל אני פונה שלי
ולהעיר  תו"כ". מ"אגדת (לכאורה) הענין אותו לקמן שהביא ממה אחר
בהפי' משא"כ פני", "ונתתי מהכ' מעתיק שם בפירושו השינוי: על גם
לקמן  וראה בכם". פני "ונתתי מהכתוב מעתיק תו"כ" מ"אגדת שמביא

.30 הערה

הוא 7) המשל לכן הקב"ה הוא שהנמשל מכיון (בפשטות) שי"ל ואף
"משל  סתם שכותב בכ"מ מצינו הרי – ממלך אלא סתם מאדם לא

"משל כ), יד, בשלח (פרש"י כו'" בדרך שם mc`lלמהלך (פרש"י כו'"
נוגע  שכאן ועכצ"ל מלך. – להקב"ה משלים הם שגם אף ועוד), ח, יז

שנמשל ע"י – הנמשל בתוכן דוקא.jlnlומוסיף
שכר8) לשלם שבא הול"ל במלך שהמדובר מכיון ,eicarlולאידך,

מ"אגדת  שם בפרש"י (שהובא יז כו, לקמן בהעונש בתו"כ שכתב וע"ד
שאמר למלך משל "משלו כנ"ל) כו'".eicarlתו"כ" עסקי מכל אני פונה

שכבר 9) מכיון בקדושים, הפירוש לכפל הטעם צ"ע אופן ובכל
"ונתתי  על הפירוש כופל יז) (כו, בפרשתנו מזו ויתירה באחרי. פירשו

.16 הערה לקמן וראה פני".
ז.10) ה, ואתחנן יד. לג, תשא מפרש"י להעיר
בגו"א 11) שם. וקדושים אחרי וגו"א) (רא"ם רש"י מפרשי ראה

שרש"י  מזה אבל כמשמעו, פני פירושו לרש"י שגם מפרש שם), (קדושים
"פונה  רק שכתב שם כבתו"כ ולא שלי", "פנאי פירושו בתחילת מקדים
מים  באר (ראה "פנאי" רק הוא שם ד"פני" פי' שלרש"י משמע, כו'", אני
בתו"כ  משא"כ "פנוייתא"). שם תיב"ע וראה שם. אחרי בפרש"י חיים
אחרי  אהרן קרבן ראה אבל כברא"ם). (ולא כפשוטו פני מל' לפרש שיש
יז. כו, פרשתנו לתו"כ וק"א שם. תשא פרש"י ע"פ ובפרט שם. וקדושים
שם) קדושים רא"ם (ראה "רוגזי" כהתרגום רש"י פירש שלא ומה
הפי' מוכרח שם כי י"ל, – כא) לב, (וישלח פניו באכפרה וכפירושו

" "ואני `dxtkממש"נ פני" "ונתתי שנאמר וקדושים אחרי בפ' משא"כ ,"
לד, תהלים מפרש"י [ולהעיר כו ו, נשא מפרש"י ולהעיר פני" את אתן
ובק"א  שם, וקדושים אחרי בפ' וגו"א ברא"ם במש"כ להעיר יש ועפ"ז יז.
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"ופניתי12בפרשתנו  אני `mkilשנכתב שפירושו: ,"
dpt`mkil`13 משאר פונה שהוא ממילא, מובן כבר –

]?14הענינים 

באיסור  אחרי בפרשת לכאורה: בזה, והביאור

נותן  לגבי קדושים בפרשת (ועלֿדרךֿזה דם אכילת

מתאים  ולפיכך יחיד, אודות מדובר למולך), מזרעו
אני פונה שלי פנאי פני, "ונתתי ועוסק lkniwqrלפרש

ea מעסקי פונה כביכול הקדושֿברוךֿהוא כי – "

היחיד  עם ועוסק .15הרבים

ישראל  עם כללות על מדובר בה בפרשתנו, אמנם

אומר  מדוע השאלה: מתעוררת - אליכם" "ופניתי –
"אפנה –lknהקדושֿברוךֿהוא x`yn(iwqr(ולא

 ֿ הקדוש ב"עסקי" נכלל לא כלום – שכרכם" לשלם

עבור  שכרם לשלם ישראל בני עם העיסוק ברוךֿהוא
ומצוות? התורה קיום

שהנאמר  בפרשתנו, ולפרש לשוב רש"י צריך לכן
עם  כללות על שמדבר (אף אליכם" "ופניתי בה

עסקי  מכל "אפנה פירושו שכרכם";16ישראל) לשלם
למלך  דומה, הדבר למה "משל באמצעות מוסבר וזה

פועלים כהנים"eke'ששכר בתורת ושם 17כדאיתא –

אחד  פועל שם והי' הרבה פועלים "ששכר ההמשך:
ליטול  הפועלים נכנסו הרבה, ימים מלאכה עמו ועשה

כי  המלך ואמר עמהם", הפועל אותו ונכנס שכרם

וישלם  הרבה" ה"פועלים עם חשבון יעשה תחילה
ש"היו  בנמשל, ודוגמתו לך"; "אפנה כך ואחר להם,

המקום, מלפני שכר מבקשים הזה בעולם ישראל

והמקום  המקום, מלפני שכר מבקשים העולם ואומות

אתם  אבל כו' לכם אפנה בני לישראל: להם אומר
עמכם". לחשב עתיד אני רב חשבון

נוספים  פועלים ישנם א) אשר: מובן, זה וממשל
נכלל  זה וגם שכר, להם לתת צריך שהקדושֿברוךֿהוא
הנם  העולם אומות ב) הקדושֿברוךֿהוא. של בעסקים

נחשבים daxd"פועלים אחת, אומה ישראל, ובני ,"
גשמי `cgכפועל שכר הוא העולם לאומות השכר ג) .

לעולם  רוחני שכר ישנו ישראל לעם ואילו הזה, בעולם
המפרשים  כדברי .18הבא,

כללות  של לשכר ביחס גם מדוע א) מובן: גם ובזה
מכל "אפנה לומר מתאים ישראל, –iwqrעם "

ישראל, לעם השכר תשלום בין להבדיל בכך שהכוונה
נכלל  שבהם הקדושֿברוךֿהוא של ה"עסקים" לשאר

אומות  להרבה שכר לשלם ה"לשלם 19העסק כי –
דומה  שאינו מיוחד שכר סוג הוא ישראל לעם שכרכם"
הזה  מהעולם לפנות צריך כך ולשם עסקי", ל"כל

"משל נאמר מדוע ב) הבא. מכיוון jlnlלעולם כו',
פועלים "שכר של דרך daxdשהמציאות על קיימת "

libxd.יותר הרבה מלך אצל

פי  על רש"י בפירוש כך ללמוד קשה ברם,
מ'תורת 20פשוטו  להעתיק לרש"י היה זה שלפי משום ,

כו'" אחד פועל שם והי' "הרבה המילים את גם כהנים'
"(פועלים) המילה את עלֿכלֿפנים –daxd(או ("

שמרמז  בכך להסתפק ולא – בפירושו עיקר שהינם
כהנים". בתורת כדאיתא "וכו' בכתבו להם

הנחוץ  ההסבר שעיקר לומר, חייבים אםֿכן
שכרכם" לשלם עסקי מכל "אפנה רש"י של לפירושו

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

את) (אני "ושמתי ה) כ, (קדושים הכתוב הביא שם בפרש"י אבל שם.
ההו  באיש לפנ"ז,פני אחרי דפ' לא וגם בהפרשה לפנ"ז הכ' ולא א"

כמו  פשש"מ ע"פ גמור בדיוק אינו בנ"ך שפרש"י כמ"פ דובר ובכלל
ואכ"מ]. עה"ת. פירושו

בשרש  כולם שהכניס פנה, שורש לרד"ק השרשים מספר ולהעיר
שם, ולהלן והנה. הנה פונות שהם לפי פנים נקראו ומזה ושם: אחד.

כו'". בפנים נראה שהכעס .n"k`e"ולפי
שם:12) וקדושים  אחרי בפ' לפירושו פרשתנו בפרש"י שינוי עוד

רק  מעתיק וקדושים אחרי ובפ' "אליכם" תיבת מהכתוב מעתיק בפרשתנו
"באיש". או "בנפש" ולא פני". את "אתן פני" "ונתתי

כה)13) ו, (נשא כמו שהוא כאן לפרש פשש"מ ע"פ גדול דדוחק
ה' `jil"יאר eipt.שם ופרש"י "
לא 14) הוא פניתי שמלת לשלול באו שרז"ל מפרש לתו"כ בק"א

הפנאה  מל' אלא הקב"ה, השגחת ע"י הוא הברכות כל שהרי פניי', מל'
.30 הערה לקמן וראה עסקי. משאר אפנה וירצה

שם)15) (מתו"כ ופרש"י "באיש" שם בקדושים שממשיך ובפרט
yi`aולאxeava אחרי בפ' גם מפרש ובתו"כ ה). שם, פרש"י (וראה

"ytpaולאxeava."

קדושים 16) בפ' לפרשו רש"י הוצרך זה שמטעם הנ"ל) (ע"ד וי"ל
בפרשה  שמדובר אחרי בפ' אחרי: בפ ' דם) (באיסור כן פירש שכבר אף –
פתח  אל גו' בנ"י יביאו אשר "למען (הֿו) כתיב חוץ, שחוטי באיסור שם

גו' הכהן וזרק גו' לה' גו' וזבחו גו' מועד gegipאוהל gixl וכן לה'".
וא"כ  גו'". הביאו לא מועד אוהל פתח "ואל ט') (פסוק שלפנ"ז בפסוק

מכל אני "פונה לפרש אפשר שם שרק הקרבת iwqrי"ל ענין שהוא ,"
אין  בקדושים משא"כ להוי'. ניחוח לריח הוי' במקדש להוי' הקרבנות
אתן  "ואני שם לפרש שאין ס"ד ולכן דהקב"ה מיוחד עסק ע"ד המדובר

שם. גם לפרשו רש"י הוצרך ולכן עסקי", מכל אני "פונה – פני" את
"משל 17) כתב בפרשתנו שרק מה לתו"כ בנוגע גם מובן ועפ"ז

וקדושים. באחרי ולא למלך" למה"ד
(18.2 הערה לעיל נסמן
אגר19) מן ואתפני עה"פ: פרשתנו oeklלמשלמאinnr`ובתיב"ע

טביא. עובדיכון אגר
(כו,20) לקמן עוה"פ לפרש הוצרך מדוע הנ"ל הקושיא א) על: נוסף

בפרש"י ב) ישראל. לכלל בנוגע לבנ"י n"yytaיז) שהשכר לפרש אא"פ
השכר  והן לפנ"ז שבהכתובים השכר הן שהרי – לעוה"ב רוחני שכר הוא

שכר שהם מפורש שלאח"ז ובהכתובים זה .inybשבכתוב
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הדבר  למה "משל מעתיק אותן הספורות במילים טמון
הפרטים  משאר (ואילו פועלים" ששכר למלך דומה,

כל מיתוסף לא המשל, פשט yecigשל בהבנת
בתורת  כדאיתא "וכו' עם רש"י מסתפק ולכן המקרא,

.21כהנים")

.‚

˙ÂÎÈ‡· "È˙È·¯‰Â" ,˙ÂÓÎ· "È˙È¯Ù‰Â"

"והפריתי  המילים על רש"י מתעכב מכן לאחר
– אתכם" ו"הרביתי ורביה", "בפריה ומפרש אתכם"

זקופה". "בקומה

בראשית  בפרשת להבין: כי 22וצריך רש"י פירש
"extאחד מוליד "אחד פירושו "xzei `le"ו ,"eax"

מבאר  כיצד מעתה – הרבה" מוליד "שאחד פירושו
"ורביה" גם משמעו ש"והפריתי" כאן ?23רש"י

המפרשים  כמו 24יש לפרש ניתן לא כאן כי ,
(להיותו כלשעצמו "פרו" כי בראשית, rahaבפרשת

מדובר  שבפרשתנו ומכיוון ברכה, אינו לכן) הבריאה,
לומר,zekxaעל צריך ישראל, לעם הקדושֿברוךֿהוא

של  הפירוש וממילא "ורביה", גם פירוש ש"והפריתי"
– באיכות ריבוי אלא (בכמות), רביה אינו "והרביתי"

זקופה" .25"בקומה

של  הברכה מתבטאת במה להבין: צריך אך
בפריה "אחד diaxe"והפריתי, גם לכאורה הרי – "

עם  עבור במיוחד שהובדלה ברכה אינה הרבה" מוליד
העולם)? אומות אצל גם קיים הדבר (שהרי ישראל

.„

"ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙÂ" ˜ÂÒÙ‰ ÌÂ˜ÈÓ

זה: בכל והביאור

מניחים  אם הוא: אליכם" "ופניתי במילים הקושי
של  לפירוש מקביל אליכם" "ופניתי של הפירוש כי
פני" את אתן "ואני (וכן אחרי שבפרשת פני" "ונתתי

לשלם  עסקי מכל אני "פונה – קדושים) שבפרשת
להכתב צריך הדבר היה – הפרשה,zligzaשכרכם"

תשמרו  מצותי ואת תלכו בחוקותי "אם לאחר תיכף
(או  שבפרשה היעודים לכל כהקדמה אותם" ועשיתם

לאחריהם, –oiprd znizgk בפרשת הוא שאכן כפי ,(

(וקדושים); אחרי

בין  הענין, באמצע זאת אומר שהפסוק מזה אך
התורה  קיום על בו הנמנים השכר ועניני היעודים שאר

אליכם" ש"ופניתי להוכיח, לכאורה ניתן היה ומצוות,
אלא  וכו'", עסקי מכל "אפנה פירושו אין בפרשתנו

ומצוות. תורה על ומיוחד מסויים פרטי שכר

"אפנה  פירושו כאן גם כי לפרש רש"י צריך לכן
נכתב  מדוע השאלה ואת שכרכם"; לשלם עסקי מכל

כפתיחה  הענין בתחילת מיד ולא הפרשה באמצע הדבר
עלֿידי  רש"י מסביר – והשכר הברכות עניני לכל

.. (כדלקמן).jlnl"משל פועלים" ששכר

.‰

˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ Y ÌÈÏÚÂÙ ¯ÎÂ˘ ÍÏÓ

אפילו  או אדם, סתם כאשר היא, מובנת תופעה

צריך עבורו xekylשר, שיעשו כדי (בשכר) פועלים
לעבוד  מישהו להכריח ביכולתו שאין לפי – מלאכה

עבורו;

ש  יתכן כיצד –xekylיצטרךjlnאולם, פועלים?
אחד  כל חייב המדינה, על ושולט מושל להיותו הרי

המלך. וציווי רצון את ולבצע לעשות המדינה מבני

ענינים  אודות כאן המדובר אין אשר מובן, ומזה
(או miaiiegnאותם המלך עבור לעשות המדינה בני

עניינים שהרי המדינה; בטרם `dlלטובת עוד נעשים
בבחינת  שהם דברים על כיֿאם פועלים"), ש"שכר

(או oi`eתוספת המלך עבור והכרח חיוב בהם
חייב  ייעשו, אלו דברים שגם כדי – ולכן מדינתו);
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כדי 21) פנאי וצריך מאד הרבה ששכרכם משל דרך פי' כאן: ברא"ם
כו'. משל בתו"כ כדאיתא זכותכם כל לכם לפרוע בחשבון עמכם לעמוד
וקדושים  כבאחרי "פנאי" מלשון "פניתי" כאן פי' לא ברש"י א) אבל:
חשבון  אתם "אבל הועתק לא ברש"י ב) א). סעיף בפנים לעיל (וראה

שבתו"כ. המשל לתוכן "וכו'" מציין ורק שבתו"כ רב"
כב.22) א,
חיים 23) מים בבאר ועד"ז בש"ח) (והובא מהרא"י בביאורי

והפריתי  למכתב ה"ל ל"ל אתכם דא"כ (מנח"י): לדוד משכיל (לפרש"י)
מילי  תרי אע"כ וירבו ויפרו ורבו (פרו) כמו התורה כבכל אתכם והרביתי

"והפריתי כ) יז, (לך נאמר בישמעאל גם אבל – הכא `ezeכתיבה

– לדוד ומשכיל בשפ"ח* ומש"כ כלום. רש"י פירש ולא אותו" והרביתי
כאן. (להט"ז) דוד דברי וראה שם. בפרש"י כלל נזכר לא הרי

ר  ופירש ורבה, פרה יא) (לה, בוישלח לא ומ"ש שעדיין "ע"ש ש"י 
מפרשו  עצמו הכתוב פרש"י) ש(ע"פ בפשטות י"ל – כו'" בנימין נולד
(מלכים, כו' ואפרים מנשה גוים, (– (ורבה בנימין, "גוי, (– (פרה שם
בלךֿלך  עד"ז לפרש יש עפ"ז אבל בנימין)". משבט בושת ואיש שאול
כנ"ל. בפרש"י אפילו נרמז אין ששם אלא לדוד, ומשכיל דוד כדברי שם,

כאן.24) בפרש"י יצחק באר ראה
כאן.25) רא"ם גם ראה

.n"k`e .my `"z d`xe .my i"yxtae cÎ` ,dk dxy iiga dxe`kl ektd yxetn ± "dxehw ipa `le 'ek herin eze` zln" k"yne (*
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שכר  לשלם צריך שלהם פועלים, לשכור המלך
.26(מרובה)

ב"אם  פותחת הפרשה בנמשל: גם הוא וכן
"שתהיו  מפרש, שרש"י כפי שפירושו, תלכו", בחוקותי

milnr במידה התורה לימוד רק לא – בתורה"

" אלא מהנדרש xzeiבתורה",milnrהמחוייבת,
"ואת  לכך ובדומה תורה; תלמוד של המצוה מפשטות

בתורה עמלים הוו תשמרו, xenylמצותי zpn lr
כו'" .27ולקיים

על dfואופן מהחיוב יותר – ומצוות התורה בקיום

" (המשל) בדוגמת הוא – תורה milretפי xkyy jln,"
בה. מחויבים המדינה בני אין אשר כזו עבודה העושים

התורה  בקיום כזה אופן עבור כי מובן, וממילא
ומיוחד  נוסף שכר לקבל ישראל בני צריכים .28ומצוות

.Â

‰˘¯Ù· ¯Î˘‰ È‚ÂÒ È˘

באמצע  נאמר אליכם" "ופניתי מדוע מובן ובזה

הפרשה:

יתר  בתוספת – משמעו תלכו" ו"בחוקותי מאחר

קיום  בזה נכלל כי מאליו ברור בתורה", "עמלים של

"ואת  במפורש וכנאמר התורה; לימוד של החיוב
כל  של החיוב שמירת (שמשמעו תשמרו" מצותי

בכלל) התורה ולימוד על 27המצוות, כי איפוא, יוצא .
שני  ישראל לבני מגיע גו'" תלכו "בחוקותי את קיומם
(באופן  ומצוות התורה קיום עצם עבור א) שכר: סוגי

כמה עד עבורaiiegnyהרגיל, מיוחד שכר ב) ,(milnr
בהוספה. ומצוות התורה קיום שהוא (בתורה),

השכר: סוגי שני כך אחר מובטחים לכך ובהתאם
התורה  קיום עבור השכר את התורה מבטיחה קודם

הרגיל, באופן "ונתתי zellkayומצוות של השכר הוא
הנ"ל,29גו'"mzraגשמיכם השכר לאחר ובהמשך, ;
rvn`a השני השכר סוג את הפסוק אומר הפרשה,

"milnr(עבור – כו') שעבור izipteבתורה אליכם",
של באופן להם milnrהעבודה ניתנת וכו' בתורה

" של באופן שהוא שכר, של ונעלית חדשה `dptדרגה
iwqr lkn"שכרכם :30לשלם

התורה  קיום עבור המגיע הראשון, השכר סוג על
" לומר אפשר אי החיוב), (לפי רגיל lknבאופן dpt`

mkxky mlyl iwqr שכר של זה סוג (מעין) כי – "
מצוות  שבע את קיומם עבור העולם אומות גם מקבלים

נח  הם 31בני בהם הדינים את בתורה לימודם (ועבור
מחוייבים);
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ולהעיר 26) .(8 הערה (כנ"ל עבדים ולא פועלים שכ' מה מובן ועפ"ז
עבדים  כו' שכרן ונותן כו' האומניות בעלי ה"ג: פ"ד מלכים הל' מרמב"ם

שם. ה"ד מפ"ג ולהעיר שם). לח"מ (וראה דמיהן או שכרן ונותן כו'
ש"בחוקותי 27) לפרש"י שההכרח ואילך 336 ע' לעיל בארוכה ראה

סתם  התורה ללימוד הכוונה אם כי הוא, בתורה" "עמלים על קאי תלכו"
קיום  הרי תשמרו, מצותיו ואת אומר "כשהוא תורה ע"פ החיוב כפי

גם (כולל z"zהמצות zevn.(פרשתנו ריש רש"י (לשון אמור" (
ולא 28) למלך משל דוקא כאן הביא שלכן בתו"כ גם י"ל עפ"ז

וקדושים. באחרי
יד 29) (יא, עקב דפ' הברכות לגבי דפרשתנו הברכות כל בכללות

ואילך. 116 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה ראה – מהטבע למעלה הם ואילך)
שכר  מפורש אליכם" ד"ופניתי הפסוק שלפני פרטים כמה גם ולכן
הענינים, ב' – גופא בפרשתנו גם בפרטיות, אבל מהטבע. למעלה

כבפנים.
שלי 30) פנאי בכם, פני "ונתתי לקמן רש"י כוונת גם שזוהי י"ל עפ"ז

שנאמר  מה לתרץ בא שם גם כי – לכם" להרע עסקי מכל אני פונה
שם)*, וקדושים אחרי בפ' כפירושו (ולא קללה של פסוקים כמה לאחרי

עד  "ואם בהכ' מקדים אינו ובכמה וגם שלאח"ז כבכתוב גו'" אלה
לכם", "להרע מיוחדת פני' שזהו מבאר וע"כ התוכחה, בהמשך פסוקים
תשמעו  לא "אם מצד (בעיקר) שבאים טז) (שבפסוק הקללות על נוסף כי
מכל  "פונה הוא שם), פרש"י (ראה האלה" המצות כל את תעשו ולא לי

klעסקי rxdlבחוקותי "אם הרגיל, ע"ד שלא משפטי eq`nzם" את ואם
lrbz עבירות שהם בכתוב) פרש"י (ראה גו'" את להפרכם גו' נפשכם

הרגיל. ע"ד שלא
לקמן) שם (שמעתיק כבתו"כ בפשש"מ רש"י כתב לא לאידך אבל
משל  משלו פני, ונתתי ברעה נאמר כך אליכם ופניתי בטובה שנא' "כמו

לרעה", עמכם אני ועוסק כו'
זה  הרי שכרכם", "לשלם בטובה, אליכם" ה"ופניתי לפרש"י כי
כל  באו (מ"ופניתי") מזה שכתוצאה שלפנ"ז, השכר לגבי ומופלא מיוחד
קוממיות". אתכם "ואולך עד שלאח"ז בהכתובים הנאמר השכר פרטי
כי  בטובה" שנאמר "כמו בזה לומר אין פני" "ונתתי בהקללות משא"כ

גו' לא אלה עד "ואם מפורש שלאח"ז גו'iztqieבפסוק גו'",rayליסרה
מוסיף שלאח"ז בהפסוקים zellwdaeוכן mi`hgda פסוק) מזו למטה זו

ביותר  מופלאה רעה לא הוא פני" ש"ונתתי מובן וא"כ כזֿח) כגֿד. כאֿב.
שבהקללותsiqen(שהרי הרעה לגבי רק והרבה), עצמו f"ptlאח"ז וזהו .

בטובה. שנאמר כמו אליכם" "ופניתי בהקללות נאמר שלא הטעם
החילוק שזהו י"ל i"yxואולי oeyla" כתב `ipשבעונש dpet מכל

" כתב שכרכם" וב"לשלם שם) וקדושים באחרי (ועד"ז מכל `dptעסקי"
" כו'": (דבר dpetעסקי עתיד – אפנה אחד), (רגע הווה לשון הוא אני"

תמיד**). ההווה
רק  מעתיק עסקי" מכל אני "פונה שבפירושו מה גם יובן ועפ"ז
שהעתיק  כמו "בכם" תיבת גם מהכתוב מעתיק התו"כ ובפי' פני" "ונתתי

.33 הערה ראה – אליכם" "ופניתי בטובה
אבל 31) הבא, לעולם חלק לו ויש ספ"ח: מלכים הל' רמב"ם ראה

וי"ל  בעוה"ז. רק הוא הפועלים שאר ששכר (2 הערה (ראה משמע בתו"כ
.20 הערה וראה – הרוב. ע"ד שמדבר או השכר לעיקר הכוונה שבתו"כ

f"ptl miweqtda mb ik ,"mkl rxdl" my oke "mkxky mlyl" azk xkyda f"ptl od epzyxta k"`yn "ea wqere" miiqn miyecwe ixg` 'tac iepiyd mb oaei f"tr (*
d"awdy ji` xaecn epzyxtawqer.l`xyia

deed oeyl" a"eika ik .b ,hk `vie eyexita dfn dxzie .` ,eh glya i"yxt (**dpzyn."xar oeylae cizr oeyla xacl
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העבודה  אופן עבור המיוחד השכר מהֿשאיןֿכן
"milnrשל בדוגמת (שהוא וכו' xkyyבתורה jln

ברכות  לכן – העולם אומות אצל קיים שאינו כו'"),

el`ופניתי" של באופן אפנה `mkilהן עסקי 32, מכל
שכרכם" .33לשלם

"מלך  כהנים') (ה'תורת בלשון נוקט שרש"י [ואף
הפועלים milretששכר שגם – רבים לשון – "

(הלאֿיהודים) ובנמשל exkypהאחרים המלך, עלֿידי

לפנים  של העבודה אופן קיים האומות אצל שגם –
– מיוחד) שכר גם – (וממילא הדין משורת

ישנם שביניהם משום העולם iciqg34זהו 35אומות

מהם  מהנדרש יותר זו 36העושים עבודתם גם אך ;37

הנוספת  העבודה לדרגת מגיעה ישראל 38אינה בני של

לבני  השכר מתייחד ולכן בתורה, עמלים של באופן
ש"אפנה בכך לשלםlknישראל "mkxkyעסקי

– שכר של אחר סוג מכל פונה (שהקדושֿברוךֿהוא
העולם)]. אומות לחסידי שכר לתת מה"עסק" אפילו

.Ê
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הפסוק  בהמשך רש"י דברי מובנים זה, לפי

ורבי'": בפרי' – אתכם "והרביתי

אודות  אלא שכר, סתם על לא כאן והמדובר היות

"ופניתי של (ובאופן ומיוחד נוסף –`mkilשכר ("
אי  – העולם) לאומות (ולא בלבד ישראל עם עבור

ו"הרביתי" "פריה" פירושו ש"והפריתי" לומר אפשר

אומות  אצל גם קיימת שכזו ברכה כי "רביה", פירושו
ברכה 39העולם  הוא ש"והפריתי" לומר, כן אם בהכרח ;

כתוצאה  באה והיא הרגיל דרך על שאינה מיוחדת
אליכם". מ"ופניתי

(לא  פירושו עצמו "והפריתי" כי רש"י לומד לכן
זאת  הרבה"; מוליד "אחד רביה, גם אלא) פריה, רק
שתי  את כוללת "והפריתי" שהמילה רק לא אומרת,
– כך ואחר אחד (מוליד ורביה פריה של הברכות
של  הברכה בעצם חידוש זהו אלא – הרבה) מוליד
של  באופן הוא עצמו שה"והפריתי" "פריה",

:40"רביה"

של  באופן רק משמעו העולם אומות אצל ה"פרו"
מוליד אחד `cg"אחד נולד שאותו בהכרח לא אך ,"

(או  עקר יהיה והוא יתכן "מוליד"; בעצמו יהיה
בני 41עקרה) אצל "והפריתי" של הברכה מהֿשאיןֿכן .

הרי  אחד" מוליד "אחד כאשר מיד כי פירושה, ישראל
בבחינת הוא עצמו "אחד" נולד ("רביה")ieaixאותו

כל  סוף עד המשך יהיה "אחד" שמאותו לפי –
לנאמר  בדומה והוא "42הדורות. את ax`eבאברהם (ה)

(בן לו ואתן שמיצחק cigiזרעו משום יצחק", את (
[ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  עצום ריבוי יותר מאוחר הגיע
העולם  באומות גם שישנה הברכה – אצלם שתהיה

הרבה" מוליד ].eheytk43"אחד

(ריבוי  "רביה" כולל כבר ש"והפריתי" ומכיוון
"והרביתי  בהמשך שהנאמר לומר, חייבים בכמות),
סעיף  (כנ"ל באיכות ריבוי כך על להוסיף בא אתכם"
אליכם"; "ופניתי מצד דוקא הוא זה ריבוי וגם ג'),
זקופה", בקומה אתכם, "והרביתי רש"י מפרש ולכן
יעבוד  "ורב ההבטחה שתקויים רק לא כלומר:

יהיה 44צעיר" אליכם" "ופניתי מצד מזו: יתירה אלא ,
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`xgאפנה32) beql.שכר של
משא"כ 33) "אליכם", תיבת גם רש"י שהעתיק מה מובן כהנ"ל ע"פ

שם וקדושים באחרי א) כי: – (12 הערה (כנ"ל שם וקדושים xwirבאחרי
ביאור הוא בפנים).daizdהפירוש (כנ"ל שלי" "פנאי שהוא "פני"

לפרש הכרח שאין בפרשתנו בפרשתנו zaizמשא"כ לאידך: ב) "ופניתי".
"(ופניתי) מיוחד `mkilההדגשה ושכר פני' שהוא שכרכם" לשלם –

" ע"ז שאומרים (עד אוה"ע לגבי בהערה `dptלישראל כנ"ל עסקי" מכל
" שהוא ההדגשה שעיקר וקדושים באחרי משא"כ ,(30dpet"עסקי מכל

כו'. הכלל של
יש34) כי הוא רבים ל' ישראל r'ו"פועלים" ובני (רבים), אומות

לגביהם. שם) (תו"כ אחד" "פועל נקרא אחת, אומה
י  כו', נח בני מצות ז' כשמקיימין שזהו שם  הרמב"ם פס"ד "ל וע"פ

על (גם) שקאי כפשוטו, הוא רבים ל' העולם iciqgד"פועלים" אומות
בסופו) (שם דהרמב"ם התימנים) (בכת"י הגירסא ע"פ ובפרט עצמן.

"`l`."מחכמיהם
(35" ומדייק שם. רמב"ם מפני xdfpeראה עשאן אם אבל וכו' לעשותן

ואכ"מ. כו'". אוה"ע מחסידי ואינו כו' הכרע

א).36) לא, (קידושין נתינה בן מדמא להעיר
שמקיימים 37) ע"י בנ"י החיוב) כפי רק התומ"צ בקיום (גם בכלל כי

נעשו בריתי" את ושמרתם בקולי תשמעו גו'dlebq"שמוע העמים מכל
חול. לגבי וקדושה דכהונה כחילוק – הֿו) יט, (יתרו קדוש" וגוי "כהנים

(38n"yyt c"r"ד בהעילוי (לפנ"ז) כהנלמד –dzr נסיון (ע"י
וראה  אבינו. דאברהם יב) כב, (וירא אתה" אלקים ירא כי ידעתי העקדה)

תשובה שבזה שם .zene`lבפרש"י
ש"אפנה39) בענין iwqrnוכיון שהוא "והפריתי כשנאמר הרי "

"רביה". גם – עסקי ב(ישמעאל) מאשר פחות לא שצ"ל מובן ד"בני"
(ד"א). יט יז, שם רש"י וראה

כאן.40) ורמב"ן ראב"ע גם ראה
יהי'41) לא יד: ובפסוק בטנך. פרי וברך והרבך יג: ז, מעקב להעיר

גו'. ועקרה עקר בך
ג.42) כד, יהושע
מהנ"ל.43) במכש"כ מובן שזה
כג.44) כה, תולדות
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יהפוך  עצמו הצעיר "והרביתי", של באופן הצעיר
זקופה". "בקומה – ל"רב"

.Á
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"חלק": זה אין עדיין לכאורה רש"י oeylnאך
אני iwqr"אפנה lkn שאר" (ולא שכרכם" לשלם

שתשלום מובן, בזה), וכיוצא שכרdfעסקי" `epiשל
מן כאחד הקדושֿברוךֿהוא),llkנחשב (של "עסקי"

אינו  ליהודים שכר לשלם העיסוק מדוע להבין: ויש
הקדושֿברוךֿהוא? "עסקי" בין נכלל

מבטא  אליכם" שה"ופניתי לומר, איפוא בהכרח
מ  יותר עמוק של ענין בענין הקיימת טרדא סתם אשר

.45"עסק"

ומובנו  "עסק" של תוכנו ביאור עלֿידי יובן הדבר
משמעותו  למטה, אדם אצל "עסק" הענינים: בפנימיות

בדבר שקוע שהואsqepשהאדם כפי שאינו ,envrl.
ובחינה  תנועה על מורה בעסק האדם של טרדתו כלומר

(וממנה). מהותו עצם לגבי ירידה של

הקדושֿברוךֿהוא  למעלה: גם כביכול הוא וכך
ההשפעות  כל ולכן כלל; וגילוי המשכה בגדר אינו
לפי  – "עסקי" נקראות מהקדושֿברוךֿהוא וההמשכות
המשכה  שבבחינת אלקי אור של ממדריגה באות שהן

וירידה.

שכרכם": לשלם עסקי מכל "אפנה הפירוש וזהו

העולמות  ועונש 46התהוות שכר של הענין ואפילו ,
מבחינת  רק הוא ישראל, לעם ואפילו הרגיל דרך על
של  ב"עסקי" זה כל נכלל ולכן וגילויים, אורות
את  מצמצם יתברך שעצמותו (כפי הקדושֿברוךֿהוא

וכו') ספירות בעשר המשכה, של בתנועה ;47עצמו

של  באופן נעשית ישראל בני עבודת כאשר אך
"milnr– הציווי מצד מהם מהנדרש יותר בתורה"

כ"עסק" אינו ידם על ומצוות התורה קיום כלומר:
כיֿאם  הנפש, וחיצוניות הגלויים בכחות רק הנעשה

עם בזה שקועים יותר zeiniptהם עושים (ולכן הנפש
שיהיה 48מהמחוייב) למעלה, גם הדבר מעורר –

"izipte עם ליהודים פונה הקדושֿברוךֿהוא אליכם":
– וגילויים האורות מכל (שלמעלה ועצמיותו פנימיותו
 ֿ וקודשא "ישראל שנעשה עד עסקי"), מכל אני "אפנה

חד". כולא בריךֿהוא

.Ë
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בזה: נוסף ענין

כן  אשר "מקבל", בבחינת היותו הוא הנברא גדר
אורות  ואפילו ביותר; הנעלים בנבראים גם הוא
מקבלים  שהם הוא עניינם כללות נעלים הכי וגילויים
אמיתיות  בהם שייך לא (וממילא מהם שלמעלה ממה
של  הענין אמיתית ואילו "משפיע"); של הענין
רק  הוא – לקבל שייכות שום בלי – "משפיע"

ית' .49בעצמותו

מצוות  ומקיימים תורה לומדים יהודים כאשר ולכן,
הם  – "מקבלים" בבחינת הם שנצטוו, כמה עד
כאשר  אך הקדושֿברוךֿהוא; לציווי ומצייתים מקבלים
הרי  הציווי, מצד מהנדרש יותר בתורה", "עמלים הם

"משפיע" של (גם) ענין ועושה 50זה מתייגע שהוא ,
envr gka51"לבוראו "דומה נעשה זה ועלֿידי ,52–

– בעצמותו שורשם למטה ישראל בבני שמתגלה
הוא השכר גם "ezenvrnוממילא ,izipte,אליכםdpt`

שכרכם". לשלם עסקי מכל

ומתגלה  אליכם") "ופניתי (של השכר בא ולכן
ורביה", בפריה אתכם "והפריתי בברכה לכלֿלראש

של ענין שענין drtydשהיא לכך בנוסף (כי –
האיןֿסוף  כח הוא בכלל משום 53ההולדה – הרי) ,

אליכם" "ופניתי של תוצאה היא ההולדה שכאשר
ורביה", "פריה של באופן גופא ה"והפריתי" נעשה

הולדה כל גם אשר הנ"ל, היא zihxtועלֿדרך ויחידה
כנ"ל. הדורות, כל סוף עד סוף אין של באופן
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(45" שם וקדושים באחרי כפירושו כותב שאינו eaובפרט wqere"
כנ"ל.

ממנו 46) מתהוים שהעולמות מה האלקות עיקר היא לא "כי
א). ח, שה"ש לקו"ת ב. צט, (תו"א ית'" ממנו חיותם ומקבלים

ובכ"מ.47) ואילך). א (טו, נא ארדה ד"ה תו"א ראה
על 48) סופרים דקדוקי של במעלה א) פה, (מטות מלקו"ת להעיר

.87 ע' חי"א לקו"ש וראה תורה. דברי
ואילך.49) תצד ס"ע ויקרא אוה"ת ראה
כו'.50) בתחלה א: יט, מע"ז להעיר

ד"ה 51) ואילך, זקן ואברהם ד"ה תרס"ו בהמשך מהמבואר להעיר
תרס"ז עצמו jli`eאר"ע בכח בתורה עמלים דע"י – ועוד שצא), (ע'

ycgneדוקא siqen.א"ס בעצמות ומגיע בתורה
שהדירה 52) מה ואילך, 22 ע' ח"ו [המתורגם] מלקו"ש להעיר

באופן  העבודה ע"י התחתון בעוה"ז דוקא היא ית' לעצמותו בתחתונים
[המתורגם] מלקו"ש גם ולהעיר .74 ,73 הערה שם וראה התחדשות. של

וש"נ. ,105 ע' חט"ו
בתחילתו.53) תרנ"ז תשמח שמח המשך א. מ, שה"ש לקו"ת ראה

.56 להערה שוה"ג 166 ע' לעיל וראה
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.È

˙ÂÈÓ˘‚· Ì‚ ‡Ë·˙Ó Y Â˙ÂÓˆÚÓ ¯Î˘‰

בהמ  להבין: צריך הברכות,אך "ופניתי xg`lשך
בריבוי  שכר עניני וכמה כמה הפסוק מונה אליכם",
לריבוי  יש שייכות איזו ולכאורה: – גשמיים בענינים

zeinyba הבא אליכם" "ופניתי של לענין ביחס
jxazi ezenvrn?

של  שכר אודות מדובר היה אילו בזה: והביאור
(או  גבול" "בלי של בגדר המוגדרות והשפעות אורות
ביכולתם  אינם ולכן "גילוי"), בגדר עלֿכלֿפנים
בדרך  דווקא אלא ומדריגתם, במעלתם למטה להתגלות
וגדולה  נעלית ברכה אוֿאז – בהשפעה ומיעוט צמצום

יותר, נעלה ב"גילוי" מתבטאת הייתה zeipgexaיותר,
הענינים;

יתברך, מעצמותו הוא אליכם" ש"ופניתי מכיוון אך

(ודוקא) גם הברכה באה לכן גדר, בשום מוגדר שאינו
גשמיים  הנראה 54בענינים בטוב בגשמיות בריבוי ,

עצמותו  מצד שהוא כפי צמצומים, שום בלי והנגלה
.55יתברך 

.‡È

?"¯Î˘"Î ·˘Á "ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙÂ" ÚÂ„Ó

"חלק": זה אין עדיין הכל, אחרי אך

הברכה  יורדת יתברך עצמותו שמצד אמת הן א)
יש  מקום תפיסת איזו אך – בגשמיות בריבוי (גם)
של  אליכם" "ופניתי שעלֿידי העובדה לגבי זה לשכר
עם  כביכול, אחד, דבר היהודי נעשה עצמותו,

עצמותו?

גופא  אליכם" "ופניתי של הענין את אפילו ב)
"לשלם רש"י של mkxkyמגדיר ענין זאתֿאומרת – "

xky הניתן דבר פירושו "שכר" המושג ולכאורה: –
כו'" ששכר וה"מלך ה"פועל" אך עבודה, עבור כגמול

נפרדות; מציאויות שתי נשארים

שכר  אודות מדובר היה אם בשלמא להבין: וצריך
"יתגלה" שבהם שייך שאין כשם הרי גילויים, של

עומד  יתברך שעצמותו כפי רק (אלא יתברך עצמותו
את  חודרים הם אין כך וצמצום), המשכה של בתנועה
מכיוון  אך עמו; התאחדות כדי עד יהודי של העצם

של אליכם" "ופניתי אודות כאן –ezenvrומדובר
"לשלם הביטוי כאן מתאים "?mkxkyכיצד

.·È

È˙ÈÙ"·Â "‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ"· ˙Â‚¯„ È˙˘
"ÌÎÈÏ‡

גופא  בתורה" "עמלים של בעבודה בזה: והביאור
שני  קיימים – הנפש ועצמות פנימיות מצד הנובעת –

:56אופנים 

יש  אך נפשו, עצם מצד זאת עושה אכן שהאדם א)
עם  אחד דבר להיות רוצה הוא – ומבוקש חשבון בזה
גופא  זו שלו, הרצון בזה שמעורב ומכיוון עצמותו;
שאיננה  למציאות כלשהו מקום כאן שישנו הוכחה

"הוא" קיים – עצמותו.57עצמותו עם להתאחד הרוצה

מבוקש, או חשבון שום בלי זאת עושה הוא ב)
לקיים  רק (אלא עצמותו עם להתאחד כדי לא אפילו
הגבלות; שום בזה אין וממילא העליון), רצון את
מלבד  מציאות לאף מקום כל אין זה עבודה ובאופן

עצמותו.

שני  קיימים – בעבודה אלה אופנים שני ומצד
אליכם": ב"ופניתי אופנים

נשאר  בה הראשון, באופן היא העבודה כאשר
עם  להתאחד (הרוצה האדם למציאות כלשהו מקום
בין  (ההתאחדות אליכם" ה"ופניתי גם הרי עצמותו)
בתורה") "עמלים עלֿידי הנעשית ית' ועצמותו ישראל
נחשב  וממילא במציאותו, נשאר שהיהודי באופן היא

כ"שכר". הדבר

הבאים  הגשמיים היעודים את התורה מפרטת [ולכן
מקום  נשאר שעדיין מכיוון כי – אליכם" "ופניתי מצד
לצרכים  כלשהי מקום תפיסת ישנה שלו, למציאות

ely'כו גשמיים צרכים גם ,58.[

בלי  השלימות, בתכלית היא העבודה כאשר אולם
של  השלימות תכלית הוא אזי – ותכלית מבוקש שום
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(54.12 ע ' שלום (תורת להגוף  דוקא כביכול שייך שעצמותו וכידוע
.(120 ע'
היעודים 55) שכל מה המפרשים שאלת גם מתורצת הנ"ל ע"פ

בארבנאל  כו"כ הובאו – רוחני שכר ולא גשמיים יעודים הם כאן והשכר
תשובה  הל' רמב"ם ראה אבל – יב) (כו, פרשתנו יקר כלי פרשתנו. ריש

רפ"ט.
וראה 56) עת"ר. התרומה וזאת ד"ה תר"ס. לי תהיו ואתם ד"ה ראה

ע' שט, ע' ח"א הערכיםֿחב"ד ספר וראה בסוכות. ד"ה תקעו. סד"ה שם
תפדֿה, ע' שם.p"yeשנג, חי"א מלקו"ש גם ולהעיר .

ואהבה 57) ביראה ה' עובד צד"ג הוא "אפי' פל"ה בתניא מש"כ ע"ד
(מח, פל"ז שם ג"כ וראה ואוהבו" ה' ירא בפ"ע דבר הוא .. בתענוגים

סע"א).
מעדנים 58) כו' הזמן ובאותו מלכים: הל' סוף מרמב"ם להעיר

כו'. עסק יהי' ולא כו' כעפר מצויין
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כנאמר אליכם", אתכם meiqa"ופניתי "ואולך הפרשה
zeinnew והקומה הקדושֿברוךֿהוא של שהקומה – "

קומה נעשים ישראל עם ומלכא zg`59של ישראל ,
בלחודוהי.

(f"lyz a"eda t"y zgiyn)

1

2

3

4

[המתורגם]59) מלקו"ש ולהעיר "קוממיות". אחת בתיבה שנכללים
.213 ע' ח"ז

עה"פ  כאן כפירושו זקופה" "בקומה פי' שם שבפרש"י ולהעיר
ב"ופניתי  הנ"ל ענינים ב' שבפרטיות י"ל ועפ"ז אתכם". "והרביתי
אתכם, "והפריתי הכתוב בהמשך המבוארים הענינים ב' הם  אליכם"

זקופה": בקומה אתכם, והרביתי ורבי'. בפרי'

בפועל  בא הר"ז עצמותו, עם ממש חד נעשה שאינו הא' אופן מצד
) שום zenkaבריבוי בלי היא עבודתו כאשר אבל פו"ר: הימנו, שמחוץ (

חד  כולא שנעשה הוא אליכם" ה"פניתי שאז ממדוה"ג, ולמעלה מבוקש
) ריבוי אלא הימנו מחוץ לא ה"ז עצמותו, ש"יש zeki`a(envraעם ,

"קומה  – ג) מג, בשלח מביאוה"ז (ולהעיר האמיתי" "יש הוא הנברא"
זקופה".

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zexeka(ipy meil)

.melkl die`x didz `le dpgipiy xy`n ,slfl die`x
íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãòåmewna dpgipiy ,ziaga §©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨

`nhiz `ly ick dpqki e` rpvenàlàyeygl yiy meyn ¤¨
äpøäèéå eäiìà àáé ànL`vnpe llk d`nhp `ly dlbie - ¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨

,dxedh dnexz d`nehn xny `lyàëä ìáàxekaaéàc £¨¨¨§¦
úééî déì ÷éáLokzi ,daxwdl ie`x didiy zexyt` oi`e ¨¦¥¨¦

cdéì àøéáñ ïðaøkmen dyery mewna s` enc fiwdl exizdy §©¨¨§¦¨¥
.lk`idl lkeie zeni `ly ick

àëä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòås` enc fiwdl xzeny xekaa §©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨¨¨
oeik ,zeniy mcew dlik`a exizdl ick men dyery mewnaéàc§¦

íúä ìáà ,úééî déì ÷éáLyeygl yiy ,ziagaàáé ànL ¨¦¥¨¦£¨¨¨¤¨¨Ÿ
eäì àøéáñ øæòéìà éaøk ,äpøäèéå eäiìàmewna dpgipiy ¥¦¨¦©£¤¨§©¦¡¦¤¤§¦¨§

.`nhiz `ly ick dpqki e` rpven
àëä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòå,enc fiwdl xeq`y xekaa §©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

meyníúä ìáà ,íéãéa ãéáò à÷cziagaéaøk ,àîøâc §¨¨¦§¨©¦£¨¨¨¦§¨¨§©¦
déì àøéáñ òLBäé.ok zeyrl xizdy §ª©§¦¨¥

íúä ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãòådpxiari `ly ziaga §©¨Ÿ¨¨©©¨©§¦¥¨¨
,dplbi `le dtxezd mewnl rpvend dnewnnàáé ànLc§¤¨¨Ÿ

àëä ìáà ,äpøäèéå eäiìàxekaaïðaøk ,úééî déì ÷éáL éàc ¥¦¨¦©£¤¨£¨¨¨§¦¨¦¥¨¦§©¨¨
déì àøéáñ.men jka dyery mewna s` enc fiwdl xzeny §¦¨¥

:zewelgnd z`eeyd z` zegcl dtiqen `xnbd,ãBòå`ldy §
éâéìt éàø÷a àëäå éâéìt éàø÷a àëä,oldl x`eaiy enke ¨¨¦§¨¥§¦¦§¨¨¦§¨¥§¦¦

`pzy okziy meyn ,efl ef zewelgnd z` zeeydl oi` okle
dnexz ly miweqta yxece `xnegl xeka ly miweqta yxec

.jtidl oke ,`lewl
zexiar el`ae xeka iabl mzwelgn z` zx`an `xnbd

:zwelgn oi` dnec ote`aøîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©
ìkä ,ïðçBé éaøefg`y xekal mc fiwdl exizdy opax s` - ©¦¨¨©Ÿ

xekaa men lihn `edy meyn men dyery mewna s` mc
md mb ,men lra xak `edyíéãBîõnçî øçà õnçîa ¦¦§©¥©©§©¥
,ung ozeyrl xeq`y zegpnaáéiç àeäLmc`y oebk - ¤©¨

ipyd mb ,ueniga d`t` xg` mc`e ueniga dze` yl cg`
meyn ,aiigáéúëcdgpna(i e `xwie)å ,'õîç äôàú àì'xak ¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥§
da aezk(`i a my)'dl EaixwY xW` dgpOd lM'äNòú àì ¨©¦§¨£¤©§¦©Ÿ¥¨¤

ueniga exq`py zeiyrd llka dzidy diit`y jkne ,'ung̈¥
`l' dnvr ipta daezk zeidl d`vi 'ung dyrz `l' ieeiva
ly dyrne dyrn lk lr miaiigy cenll yi ,'ung dt`z
.dyila dvnged xaky s` ueniga dte`d aiig okle ,uenig

micen mlek okeñøñîaoileg e` miycw znda,ñøñî øçà ¦§¨¥©©§¨¥
xg` `ae qikd on o`ived `le miviad z` zxk cg`y oebk

,sebd on ixnbl owzipeàeäLipyd mb -,áéiçmeynáéúëc ¤©¨¦§¦

(ck ak `xwie)úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe','dl Eaixwz `l ¨§¨§¨§¨Ÿ©§¦©
le`yl yie ,zendal ok 'EUrz `l mkvx`aEúøBk ìò íàz` §©§§¤Ÿ©£¦©¥

qika ocere miviadáéiç,df e`l meyn zewlna÷úBð ìò- ©¨©¥
,okilyne ixnbl owzepyïkL ìk àìdazk recne ,aiigy Ÿ¨¤¥

,wzepd z` aiigl 'wezpe' dxezdàlàdfa dxezd zpeekàéáäì ¤¨§¨¦
d z` zeaxl -.áéiç àeäL úøBk øçà ÷úBð¥©©¥¤©¨

ee÷ìçð àìxi`n iaxe opax,íeî ìòáa íeî ìéèîa àlàenk Ÿ¤§§¤¨§¥¦§©©
efg`y xekaa dfwdd ici lr men lihdl xzen m`d ewlgpy

.mc
:mzwelgn z` opgei iax x`anøáñ øéàî éaøcoaxwa elit`y §©¦¥¦¨©

dnn men lihdl oi` ,mc feg`d oebk men lra xak `edy
aezky(`k ak `xwie)oFvxl didi minY' oaxw iablàì íeî ìk ¨¦¦§¤§¨¨Ÿ

,'Ba äéäéxeq`y micnel ep` 'ea didi `l men' aezky jkny ¦§¤
`edy ote`a s`y micnel ep` 'lk' zaiz xezine ,men ea zeyrl

,sqep men ea lihie siqei `l men lra xakéøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦
aezky oeike ,cgi aezkd z` miyxecyïBöøì äéäé íéîz'lM ¨¦¦§¤§¨¨

wx xen` men lihdl xeqi`dy micnel ep` ,'FA didi `l mEnŸ¦§¤
ltp xaky oaxwa `le 'd iptl oevxl zeidl cnerd minz oaxwa
xekaa men lihdl exizd okle ,oevxl zeidl cner epi`e men ea

.mc feg`d
.'oevxl didi minz'n xi`n iax cnel dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyãéáò éàî 'ïBöøì äéäé íéîz' éàä ,øéàî éaøå§©¦¥¦©¨¦¦§¤§¨©¨¦
.déì:`xnbd daiynéèeòîì déì éòaéîzlhd xeqi` oi`y ¥¦¨¥¥§©¥

didy ina menBøwéòî íeî ìòaeyicwdy mcew. ©©¥¦¨
:`xnbd dgecàèéLt ,Bøwéòî íeî ìòaea lihdl xzeny ©©¥¦¨§¦¨

ixdy ,menàeä àîìòa àì÷écixdy aygp `ed lwc urk - ¦§¨§¨§¨
epcnll weqt jixv oi`e ,dligzn llk dyecw eilr dlg `l
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לח

בראשית לט, ו – ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע 
אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף 

יפה תאר ויפה מראה

לב

יוסף הוא "יפה תואר ויפה מראה", דבחי' יסוד הוא 
הדורא דגופא, והוא קו האמצעי כמו תפארת – "פאר"

בקו  הוא  יפה,  מראה.  ויפה  תואר  יפה  הוא  יוסף 

וכן  האמצעי,  קו  הוא  2פאר,  תפארת,  כמו  האמצעי1, 

1( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת ויחי עמוד כט, ג וז"ל: 

כל עיקר בחינת יעקב הוא בבחינת קו האמצעי שנקרא בריח התיכון 

בבחינת  דהיינו  כידוע,  דז"א  תפארת  בחינת  שהוא  כו'  המבריח 

כמה  יש  כאשר  התפארת  ענין  עיקר  שזהו  דוקא  מחו"ג  ההתכללות 

גוון אחד  גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק 

אדום או לבן שאין זה תפארת כלל כידוע, ובחי' ההתכללות מאדום 

בחיר  נקרא  שיעקב  וזהו  כנודע,  מחו"ג  התכללות  בחינת  הוא  ולבן 

שבאבות כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת החסד בלבד, ובחי' יצחק 

רק במדת הפחד ואין שם בחינת תפארת כו' אבל בחינת יעקב כלול 

משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד יצחק הי' לי שכלולים בו 

אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נקרא בריח התיכון כו' שכולל 

ב' הקוין דימין ושמאל והוא עיקר בחינת התפארת, וז"ש ישראל אשר 

בך אתפאר בך דוקא אתפאר בבחינת התפארת.

הפכיים  שהן  והאש  המים  כמו  הוא  ויצחק  דאברהם  דחו"ג  וידוע 

שהמים טבען לירד מגבוה לנמוך דוקא והאש טבעו לעלות כו', כך 

בחינת חסד דאברהם יורד מגבוה לנמוך להחיות רוח שפלים לרעים 

יצחק  ופחד  יצא ממנו ישמעאל חסד דקליפה,  כן  ועל  כמו לטובים 

הוא בחי' העלאה למעלה ויצא ממנו עשו יראה רעה כו'. והנה בחי' 

יעקב הי' כולל חו"ג דאברהם ויצחק והוא בחי' התכללות, וזהו כל 

בבחי' התכללות  א"ס  אור  רק להמשיך  ימיו  כל  יעקב  עבודת  עיקר 

דחו"ג בכמה אופנים שונים שזהו עיקר בחי' יופי והידור שנקרא יקרא 

דמלכא ולזה הי' כל מגמתו בכל בחי' העבודה שהי' עובד כל ימיו.

אבל כדי שיומשך אור השפע דהתכללות זאת דחו"ג שבאצי' לבריאה 

כו' הוא ע"י בחי' יוסף שהוא בחינת יסוד ז"א כו' שהוא בחינת כח 

המביא ההשפעה מהעלם לגילוי למקבלים ונקרא כל דאחיד בשמיא 

וארעא כו' וכנ"ל וכידוע, וזהו אלה תולדות יעקב יוסף שכל תולדות 

דיעקב נמשך ע"י יוסף וע"כ אהב יעקב ליוסף מכל בניו כו' והוא נער 

בחינת ההמשכות  אביו שמקבל השפע מכל  נשי  כו'  בני בלהה  את 

כו'  בבי"ע  למקבלים  גילוי  לידי  אותם  ומביא  אביו  בנשי  דיעקב 

וכמ"ש יקוו המים אל מקום אחד דא יסוד שנקרא כנישו דכל נהורין 

כו' וע"כ הי' יוסף יפה תואר שכל בחינת התכללות דתפארת דיעקב 

הי' כלול בו. ע"ש.

וז"ל:  מה  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  תורת  וראה 

עיקר ז"א הוא תפארת ויסוד, שהוא באמצע ז"א, ותפארת כולל חסד 

יסוד, כחד  וגוף – תפארת, וברית –  ויסוד כולל נצח והוד,  וגבורה, 

חשבינן ע"ש.

ראה גם ילקוט לוי יצחק על התורה חלק א סימן עא.

2( שורש תיבת “תפארת" הוא “פאר". ראה גם לעיל סימן ד.

יסוד3 בקו האמצעי הוא הדורא דגופא4.

* * * 
5הדר,  המלך  הוא  מראה,  ויפה  תאר  יפה  הוא  יוסף 

ושם עירו6 פע"ו גי' יוסף.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד י

3( יסוד: יוסף הוא בחי' יסוד. ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין 

דנטיר לי' לברית זכה דאקרי צדיק". וראה בתורת 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 )לעיל הערה 

1(. אור התורה ויחי תתקצא א ואילך. תתשכא א ואילך. ועוד ע"ש". 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. חלק ד 

עמוד קז ואילך.

4( ראה זוהר פרשת תצוה דף קפו ע"ב וז"ל: אמאי אקרי הדר )למה 

נקרא היסוד הדר(, והא אתר טמירא איהו דלית ליה גלויא וצריכא 

לאתכסייא תדיר )והרי הוא מקום טמיר ומכוסה שאין לו גלוי וצריך 

)ואין  ואתחזי  ולית הדר אלא מאן דאתגלייא  להיות מכוסה תמיד(, 

הדר,  השם  ביסוד  יצדק  איך  כן  ואם  ונראה,  שמתגלה  מי  אלא  הדר 

ומתרץ( אלא אף על גב דאיהו דרגא טמירא )אלא אף על פי שהוא 

כל  של  הידורו  )הוא  גופא  דכל  איהו  הדורא  עכ"ז(  מכוסה,  מדרגה 

הגוף(, ולא אשתכח הדורא לגופא אלא ביה )ולא נמצא הידור לגוף 

אלא בו(, מאי טעמא )מהו הטעם, ואמר כי( מאן דלית עמיה האי דרגא 

לית ביה הדורא למיעל בבני נשא )מי שאין עמו מדרגת היסוד, כלומר 

שהוא סריס, אין בו הידור ויופי לבוא בין בני אדם, כי( קלא לאו עמיה 

כדכורא )הקול אין לו כמו לזכר ]כמ"ש במסכת יבמות דף פ ע"ב, אחד 

מסימני הסריס הוא שקולו לקוי ואין ניכר בין איש לאשה[,( והדורא 

דקלא אתכסאת מניה )והידור הקול נתכסה ממנו(, וכן דיקנא והדורא 

זקן אין עמו  וההידור שמהדרים לאיש בעל  )זקן  דדיקנא לאו עמיה 

כי אין לו הדרת פנים זקן ]שבת קנב, א[, הרי( ואף על גב דאתכסייא 

ההוא דרגא )אף על פי שהיסוד הוא מכוסה, אבל( כל הדורא דגופא 

ביה תליא )כל הידור הגוף בו תלוי( )רמ"ק ומפרשים(. ע"ש.

5( ראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2204 וז"ל: הנה יוסף הי' מבחי' 

עולם  ומקור  שרש  שהוא  לט(  לו,  )בראשית  הח'  מלך  שהוא  הד"ר 

שיוכללו  ומתקנם  דתהו  מלכים  הז'  המברר  שהוא  דהיינו  התיקון 

בבחי' התיקון ולזה הי' יוסף מלך במצרים על הגוים כי כמ"כ הדר הי' 

לפני מלוך מלך לבנ"י והוא למעלה מהתהו והתיקון כו' ולכן הי' יוסף 

יפ"ת ויפ"מ וכן הדר הוא לשון הידור ויופי, בהיות כי עיקר היופי הוא 

אבל  והתפארת  היופי  עיקר  נמצא  יחד שאז  גוונין  כמה  מהתכללות 

בגוון א' אין כאן יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה 

התכללות ומזיגת הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי 

שיוסף ובחי' הדר הוא מקור העושה התיקון וההתכללולת שיוכללו 

מג' גוונין משא"כ בתהו היו בבחי' פירוד זת"ז כו' לכך נז' בהם ל' 

יופי והידור, ע"ש.

אור  ראה  לו".  הדר  שורו  “בכור  יז(  לג,  )דברים  כתוב  ביוסף  וכן 

התורה ברכה עמוד א'תתעז. ועוד.

6( בראשית לו, לט “וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם 

עירו פעו וגו'" – “פעו" בגימטריא 156 וכן “יוסף".

ילקוט לוי יצחק על התורה



לט

מצותי  ואת  תלכו  בחקתי  אם   – ג  כו, 
תשמרו ועשיתם אתם

ז”ל  טוב  ברכת  בספר  הגאון  כתב  תלכו.  בחקתי  אם  א. 
לומר  רצה  תלכו  בחקתי  אם  לשונו,  וזה  כג  דף  בליקוטיו 
בגאולת  אם,  במילת  הנרמז  הגאולה  יהי'  תלכו  כשבחקתי 
מצרים על ידי אהרן משה, דיוונים על ידי אלעזר מתתיהו, 
ידי  על  לבא  דלעתיד  מרדכי,  אסתר  ידי  על  דאחשורוש 

אליהו משיח, וזהו אם הבנים שמחה עכ”ל.
דכתב  ז”ל  לעד  סמוכים  בספר  מ”מ  הקדוש  הרב  גם 
בכוונת הסמיכות משם הרב מנחה בלולה ז”ל ד'אם' ראשי 
תיבות אליהו משיח לרמוז למאמר רז”ל בשבת דף קיח אם 
סמך  ולזה  נגאלים  מיד  כראוי  שבתות  שני  ישראל  שמרו 
)כו, ב( שבתותי תשמורו מיד אם בחקתי תלכו כלומר מיד 

אליהו משיח מתגל' עכ”ל.
ברכת טוב

כו, ד – ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ 
יבולה ועץ השדה יתן פריו

עכשיו,  עושה  שהיא  כדרך  לא  יבולה.  הארץ  ונתנה  ב. 
שהארץ  ומנין  הראשון.  אדם  בימי  שעושה  כדרך  אלא 
עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בן יומה, תלמוד לומר 
אומר  הוא  וכן  לנפלאותיו.  עשה  זכר  ד(  קיא,  )תהלים 
)בראשית א, יא( תדשא הארץ דשא עשב מלמד שבו ביום 

שהי' נזרעת בו ביום עושה פירות.
ועץ השדה יתן פריו. לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא 
עתיד  שהעץ  ומנין  הראשון,  אדם  בימי  שעשתה  כדרך 
)תהלים  לומר  תלמוד  יומה,  בן  פירות  ועושה  נטוע  להיות 
קיא, ד( זכר עשה לנפלאותיו. ואומר )בראשית א, יא( עץ 
פרי עושה פרי למינו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום 

עושה פירות.
תורת כהנים

לעתיד.  מיתי'  תצמיח  שהארץ  יבולה.  הארץ  ונתנה  ג. 
יבלה כתיב, אם ִיְבֶלה המת אף על פי כן יחי'.

אין  היום  וכי  יבולה,  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמכם  ]ונתתי 
רמז  זה  אלא  יבולה,  נותנת  הארץ  ואין  יורדים  הגשמים 
מן  הנשמה  מוריד  הקב”ה  בעתה,  שתהי'  המתים  לתחיית 
השמים, כענין שנאמר )תהלים נ, ד( יקרא אל השמים מעל 
שנאמר  כענין  מלמטה,  מיתי'  מצמחת  והארץ  הנשמה,  זו 
בעתם  גשמיכם  ונתתי  וזהו  עמו,  לדין  הארץ  ואל  )שם( 

ונתנה הארץ יבולה[.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

זה שבזמן דעתה באים עניני האדם באופן של טירחא 
בעשבים  הן  פירות,  שמוציאים  עד  רב  זמן  ועובר  ויגיעה, 
והן בפירות האילן, אינו רק בסיבת חטא עץ הדעת1 שירד 

1( להעיר מנצח ישראל להמהר”ל פ”נ. נתיבות עולם נתיב העבודה פי”ז.

תאכלנה  בעצבון  בעבורך  האדמה  "ארורה2  העולם,  מצב 
גו' בזעת אפיך תאכל לחם גו'", אלא לפי שעניני גשמיות 
העולם אינם "כלים" כביכול להשפעת הקב"ה. והיינו שגם 
כל  לו  ונשפע  כדבעי,  מצוות  ומקיים  תורה  הלומד  אדם 
טוב גם בצרכיו הגשמיים, אין זה בא תיכף ומיד, כי דבריו 
הגשמיים אינם מיוחדים עם שרשם ברוחניות, השפעת ה'.

בימות המשיח, שלא  וזהו החידוש שיהי' לעתיד לבוא 
יהי' הפסק בין הפעולה והצמיחה בגשמיות, לפי שלעתיד 
יהיו הדברים הגשמיים בהתאחדות עם שרשם ומקורם – 

דבר הוי'.
והתאחדות  חקיקה  של  באופן  העבודה  בין  זה  וחילוק 
משל  פי  על  מובן  לבוא  לעתיד  שיהי'  והחידוש  הזה  בזמן 
מעבר  שהיא  וחקיקה  האבן  גבי  על  חקיקה  בין  מהחילוק 
דרך  על  החקיקה  דאותיות  בחילוקם3,  וכמבואר  לעבר. 
משל באבן טוב אף שהאותיות הם מיני' ובי' דהאבן, מכל 
מקום, כיון שאותיות אלו יש להם מקום אחיזה בהאבן יש 
להם דמיון ושייכות לאותיות הכתיבה4, שגם הן מעלימות 
קצת, הם משחירות ה"טוהר" של האבן טוב, ואילו אותיות 
החקוקות מעבר לעבר )כמו האותיות שבלוחות5( אין להם 

מקום אחיזה ומובדלות לגמרי מאותיות הכתיבה.
בהאדם  חקוק  דבר  איזה  כאשר  בנמשל6:  הוא  וכן 
וחודר  שחקוק  היינו  טוב,  באבן  החקיקה  אותיות  דוגמת 
אינו  אבל  הקלף(  על  שהן  הכתיבה  כאותיות  )לא  בתוכו 
חודר לתוך העצם שלו ממש, הרי כשם שאצל האדם אינו 
העצם שלו ממש, כן הוא גם בהתוצאה מזה, שאינה באופן 
שחודר עד לכל דבריו החיצוניים שלו; אבל כאשר התורה 
ומצוות נחקקים באדם מעבר לעבר, שזהו כל העצם שלו, 
עד  ועניניו  כוחותיו  בכל  לעבר,  מעבר  ופועל  חודר  זה  הרי 
בגשמיות  גם  ונגלה  נראה  ולכן  שבעולם,  הדברים  בכל 
העולם שאין הפסק בין פעולת האדם והפירות הצומחים, 
בלי  ממש  ומיד  תיכף  נשפעת  הקב”ה  של  שההשפעה 

הפסק כלל.
בגלוי  תהי'  שאז  לבוא  לעתיד  בגילוי  יהי'  זה  וענין 
הלוחות",  על  "חרות  שכתוב7  כמו  שבלוחות,  החקיקה 
ממלאך  חירות  חירות,  אלא  חרות  תקרי  אל  רז"ל8  ואמרו 
המות כו'9, שחירות זו תהי' לעתיד לבוא, בגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.
לקוטי שיחות חלק לז פרשת בחוקותי

2( בראשית ג, יז ואילך.

3( המשך תרס”ו עמוד תפג ואילך. המשך תער”ב חלק א' עמוד תק. ספר המאמרים 

תש”י עמוד 63. ובכמה מקומות.

המעלימים  הכתיבה  לאותיות  מקום  שנותנין  היינו  דיו,  למלאותן  שאפשר  ועד   )4

לגמרי )תרס”ו ותש”י שבהערה הקודמת(.

5( כמרז”ל )שבת קד, א( מ”ם וסמ”ך שבלוחות בנס היו עומדין.

6( ראה לקוטי שיחות חלק ח' עמוד 131 ביאור החילוק בעבודת האדם )לגבי קב”ע(.

7( תשא לב, טז.

8( אבות פרק ו, ב.

9( ראה שמות רבה פרק מא, ז. וש”נ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בחוקותי
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i"yx£eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡∑?הּמצֹות קּיּום זה יכֹול ƒ¿À…«≈≈ְִִֶַָ
ּתׁשמרּו "ואתֿמצֹותי אֹומר: קּיּום ,"וגֹו'ּכׁשהּוא הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַ

ּתלכּו"? ּבחּקתי "אם מקּים אני מה הא אמּור! ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻהּמצֹות

ּבּתֹורה  עמלים e¯ÓLz.ׁשּתהיּו È˙BˆÓŒ˙‡Â∑הוּו ְֲִִֵֶַָ¿∆ƒ¿«ƒ¿¿ֱ
ּולקּים  לׁשמר עלֿמנת ּבּתֹורה ׁשּנאמר ,עמלים ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

א) ה לעׂשתם"(דברים ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם :. ְְְְֲֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy gqt ,xii` c"i ,izewega zyxt 'c mei zgiy)

הליכה, ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא עבֹודה על מֹורה ּתלכּו" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּבחּוקֹותי
עבֹודתֹו ּבאֹופן מסּתּפק ׁשאינֹו הינּו, חיל". אל מחיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ"ילכּו

ּתיקּון, הּדֹורׁש חּסרֹון ׁשל ענין אצלֹו אין ּכאׁשר ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבהוה,
יֹותר. נעלית לדרּגה להתעּלֹות הּוא ׁשֹואף ּתמיד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאּלא

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay)

ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּבחינת על קאי ּתלכּו" "ּבחּקֹותי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻענין
ּבמחׁשבה  הּמצוֹות קּיּום ּומה והינּו חקיקה), ּבבחינת (ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּמצוֹות  קּיּום על קאי ּתׁשמרּו" מצוֹותי "ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּׁשּכתּוב

הּמצוֹות  קּיּום היינּו אֹותם" "ועׂשיתם ואחר־ּכ ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּבדּבּור,
הּלבּוׁשים  ג' ּבכל הּמצוֹות קּיּום את ּכאן וחׁשיב ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּבמעׂשה,

ּומעׂשה. ּדּבּור ְְֲִֶַַָָּדמחׁשבה

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay)

הּלבּוׁשים  ּבג' העבֹודה ּדהינּו גֹו', ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֻאם
מּכל־  הּנפׁש, לבּוׁשי ׁשהם ּדאף ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדמחׁשבה
ּבּתניא  (ּכדאיתא ּומצוֹותיה הּתֹורה קּיּום הּוא על־ידם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום
(ּדתֹורה  ּכהנים' ה'ּתֹורת ּכפרּוׁש קאי ועל־ּדר־זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתחּלתֹו),
הּיגיעה, ּבחינת ּבּתֹורה, העמל ענין על נּתנה) ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבפרּוׁשּה
ּבאים  על־ידי־זה ׁשּבּנפׁש, החקיקה אֹותּיֹות ּבחינת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו
ּב'ּזהר' וכדאיתא הּפרׁשה. ּבהמׁש המנּויֹות הּברכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלכל
נׁש ּבר עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּדקּודׁשא־ּברי־הּוא

לכל  ׁשּבאים ועד עלמא. ּומקּים ּבאֹורייתא ּבּה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמסּתּכל
ונתּתי  ּבארצכם, לבטח ויׁשבּתם ׁשּלאחרי־זה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּיעּודים
על־ּפי  ּובפרט קֹוממּיּות. אתכם ואֹול עד ּבארץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשלֹום
ׁשאנּו אדמֹו"ר, מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדּוׁשת ודברי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהבטחת
ויקּוים  ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּדעקבתא ּבזמן ּכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָעֹומדים
לאלקים, לכם והייתי ּבתֹוככם והתהּלכּתי ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּיד

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבמהרה

ã ycew zegiyn zecewp ã(79 'nr fl jxk zegiy ihewl)

ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי . . ּתלכּו ּבחּקֹותי ג־ד)אם (כו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
לבאר, ויׁש הרּוחני. הּׂשכר הּוא העּקר הרי ה ּׁשאלה, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָידּועה
נּתן  ׁשּלא ּכׁשם חקיקה. מּלׁשֹון ּגם הּוא "ּבחּקֹותי" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּדהּנה
כן  ּכמֹו עצמּה, האבן ּובין ּבאבן החקּוקה אֹות ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהפריד

עם  להתמּזג צריכה היא ּבּלב, חקּוקה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה
ּבכ ּבּטּוי לידי ּבא זה ודבר מהּותֹו. ּבכל ולחּדר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹהאדם
ׂשכר  לֹו ּומביאה הּגׁשמּיים חּייו את ּגם מּקיפה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהׁשּפעתּה

ְִַּגׁשמי.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 313 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dribiC ot`A dxFYd cEOl¦©¨§Ÿ¤¦¦¨

ּתׁשמרּו ואת־מצֹותי ּתלכּו ְְְְְִִִֵֵֶַַֹֻאם־ּבחּקתי
אֹומר  ּכׁשהּוא הּמצֹות, קּיּום זה יכֹול – ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֻאם
אני  מה הא אמּור, הּמצֹות קּיּום הרי ּתׁשמרּו מצֹותי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָואת

ּבּתֹורה עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו, ּבחּקֹותי אם ג.מקּיים (כו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ
רש"י) ובפירוש

רׁש"י  למד מהיכן ּבּמפרׁשים), ׁשהקׁשּו (ּכפי להבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי
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מי izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ipy meil inei xeriy
הּתֹורה  לּמּוד על ולא הּתֹורה, עמל על ּדקאי הּכתּוב ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹּבפׁשט

ְִָּבכללּות?
מּתרי"ג  אחד הּוא הרי ּתֹורה ּתלמּוד ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
לּמּוד  על קאי ּׁש"ּבחּקֹותי" לֹומר אי־אפׁשר ולכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמצֹות,
ּתׁשמרּו", מצֹותי ּב"ואת נכלל זה ּדהרי ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהּתֹורה

הּתֹורה, ּבלּמּוד מיחדת ּבהֹוספה ּדאיירי לֹומר מכרחים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאּלא
"עמלים  - ּתֹורה ּתלמּוד מצות ׁשל ּבחּיּוב ּכלּולה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינּה
מצֹותי  ("ואת ּתֹורה ּתלמּוד מצות מּצד ּכי ְְְְִִִִֶַַַַַָָּבּתֹורה".
ההֹוספה  וזֹוהי ּבּתֹורה. להתיּגע חּיּוב אין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּתׁשמרּו")

ויגיעה. ּדעמל ּבאפן הּתֹורה לּמּוד - ּתלכּו" ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּד"בחּקֹותי

(ã)õòå dìeáé õøàä äðúðå ízòa íëéîLâ ézúðå§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦¨®§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬
:Béøt ïzé äãOä©¨¤−¦¥¬¦§«

i"yx£ÌzÚa∑ כב),(ת"כ ּבני תענית ּדר ׁשאין ּבׁשעה ¿ƒ»ְְֵֵֶֶֶָָ
לצאת  ישן (ּכגֹון,אדם רש"י רביעית, ׁשּבתֹות )ּבלילי .ּבלילי ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָ

‰„O‰ ıÚÂ∑(ת"כ) סרק אילני לעׂשֹות ,הן ועתידין ¿≈«»∆ְֲֲִִִֵֵַַָָ
.ּפרֹות  ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 81 cenr ,fl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miInWBd micErId zAq¦©©¦¦©©§¦¦

הּׂשדה  ועץ יבּולּה הארץ ונתנה ּבעּתם גׁשמיכם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֽֽונתּתי
ּפריֹו: ד)יּתן (כו ְִִֵֽ

וקּיּום  ּבּתֹורה עמל על הּׂשכר מּדּוע האּברּבנאל: ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָוהקׁשה
הּוא  הּׂשכר ׁשלמּות עיּקר והרי ּגׁשמי, ׂשכר הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהּמצֹות
האמיּתית? והּתֹועלת הּטֹובה ׁשהיא רּוחנית וטֹובה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּתֹועלת
ואר חּיי הּוא "ּכי נאמר הּתֹורה על ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹויׁש
אּלא  לאדם, חּיים מביאה ׁשהּתֹורה רק לא ּופרּוׁשֹו, ,"ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹימי
והינּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ׁשל החּיים היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
מציאּותֹו על נֹוסף ּדבר הּתֹורה אין יׂשראל, לאיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבנֹוגע
זה  וענין מּמׁש. וחּייו מהּותֹו היא אּלא ּבחּייו, מסּים ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּופרט
ּפֹועלת  הּתֹורה ּכאׁשר מתּבּטא חּיינּו, היא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּתֹורה
ּגּופנּיים  ּבענינים ּגם אּלא נׁשמתֹו עניני על רק לא ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומׁשּפיעה

אליו. הּׁשּייכים הּגׁשמּיים עניניו ְְְִִִִֵַַַַָָָָָּובכל
ׁשּיזּכה  רק היה לׁשמּה הּתֹורה לּמּוד על הּׂשכר אם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָולכן:
ׁשלם  ּבּטּוי ּכאן אין נעלים, וענינים רּוחנּיֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָלמעלֹות
ּתֹוצאה  ּכמֹו הּוא הּׂשכר ּכי מציאּותֹו, ּכל היא ְְִִִֶַַָָָָָָׁשהּתֹורה
ּתמּורת  רּוחני ׂשכר הּוא ׁשּלכן ׁשּלֹו, הּתֹורה מעסק ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָטבעית
ּגׁשמּיֹות  טֹובֹות לֹו נׁשּפעֹות ּכאׁשר אבל הרּוחנית. ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָעבֹודתֹו
גׁשמיכם  "ונתּתי ּומצֹות, ּבתֹורה הרּוחנית עבֹודתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבגלל
לּמּוד  רק אינם והּמצֹות ׁשהּתֹורה ונּכר נראה אזי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבעּתם",
ּבמציאּותֹו, ּפרט אפילּו אֹו מציאּותֹו על נֹוספים ְְְֲֲִִִִִִַַָָָועׂשּיה
מביא  ּבּה העסק ולכן וחּיּותֹו, מהּותֹו ּכל היא הּתֹורה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלא
העֹולם  ׁשל ּגׁשמּיים ּבענינים ּגם עניניו, ּבכל ותֹועלת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָטֹובה

ֶַהּזה.

(ä)òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©̧¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

i"yx£¯ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑הּדיׁש ׁשּיהא ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְִֵֶַַ
הּבציר  עד ּבֹו עסּוקים ואּתם ּתעסקּו,מרּבה ּובּבציר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֻ

הּזרע  ׁשעת Ú·NÏ.עד ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ) ְֶַַַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«
קמעא  ּבמעיו ,אֹוכל מתּבר .והּוא ְְְְִִֵֵֵָָָ

ß xii` e"h ipy mei ß

(å)ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®
øáòú-àì áøçå õøàä-ïî äòø äiç ézaLäå§¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ

:íëöøàa§©§§¤«

‡¯Ú‡ד  Ôz˙Â ÔB‰cÚa ÔBÎÈ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿≈¿ƒ»¿¿ƒ≈«¿»
:da‡ ÔzÈ ‡Ï˜Á ÔÏ‡Â dzÏÏÚ¬«¿«¿ƒ««¿»ƒ≈ƒ≈

Ú¯ÚÈה  ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ Ú¯ÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ú¯Ê ¯· È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ¯‡a ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

ÈÓc„ו  ˙ÈÏÂ Ôe¯L˙Â ‡Ú¯‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÔÈÏË˜„e ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡zL· ‡˙ÈÁ Ïh·‡Â∆¡«≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ

:ÔBÎÚ¯‡a ÔecÚÈ ‡Ï ‡a¯Áa¿«¿»»¿ƒ¿«¿¬

mixehd lra

)(d.òáNì:`kd .dxFqOA 'c ¨Ÿ©©§¨¨¨
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(hi,xUAd xiq lr EpYaWA" :Kci`e ,§¦¨§¦§¥©¦©¨¨
"raUl mgl Eplk`A(b ,fh zFnW):Kci`e , §¨§¥¤¤¨Ÿ©§§¦¨

"raUl mdl glW dciv"(dk ,gr miNdY). ¥¨¨©¨¤¨Ÿ©§¦¦

lr F` mgNd lr raU xiMfn oNEkA§¨©§¦Ÿ©©©¤¤©
mFwn lr aEzM `EdW liaWA ,zFxiRd©¥¦§¦¤¨©§
:xnF` xAcOA EidWM la` .aEXi¦£¨§¤¨©¦§¨¥
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izewegaמב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌBÏL Èz˙Â∑ והרי מאכל הרי ּתאמרּו: ׁשּמא ¿»«ƒ»ְֲֲֲֵֵֶַַָָֹ

אחר ,מׁשּתה  ּתלמּודֿלֹומר ּכלּום! אין ׁשלֹום אין אם ְְְִִֵֵֶַַַַָ
מּכאן  ּבארץ; ׁשלֹום ונתּתי זאת: ׁשקּול ,ּכל ׁשהּׁשלֹום ְִִֶֶַַָָָָָָָָֹ

הּכל  אֹומר ,ּכנגד הּוא את וכן ּובֹורא ׁשלֹום "עֹוׂשה ְְֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

Ú˙Œ‡Ï·.הּכל" ·¯ÁÂÌÎˆ¯‡a צרי(ת"כ)∑¯ אין ַֹ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ִֵָ
למלחמה  יבֹואּו ׁשּלא ּדר,לֹומר לעבר אפּלּו אּלא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

למדינה  מּמדינה .ארצכם ְְְְִִִִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr f jxk zegiy ihewl)

הארץ מן רעה חּיה ו)והׁשּבּתי "מׁשּביתן (כו, אמרּו רז"ל ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבחינת  לטֹוב, הֹופ עצמֹו ׁשהּמּזיק והינּו יּזיקּו", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹׁשּלא
חּיבים  הּלחם ׁשּׁשּתי הּׁשבּועֹות, ּבחג מצינּו וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'אתהּפכא'.
ׁשּנמצא  מי ׁשּכן, אסּור. החמץ ׁשּבפסח אף חמץ, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ה'חמץ', את להרחיק חּיב מצרים' 'יציאת ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשלב
הּבהמית  הּנפׁש ׁשל הּברּור לאחר א והתנּׂשאּות; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהגּבהה
ּבבחינת  למצוה, עצמֹו ה'חמץ' הֹופ העמר, ספירת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת

ה'". ּבדרכי לּבֹו ְְְִִֵַַַ"וּיגּבּה

(æ):áøçì íëéðôì eìôðå íëéáéà-úà ízôãøe§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤
i"yx£·¯ÁÏ ÌÎÈÙÏ∑(ת"כ)רעהּו ּבחרב .איׁש ƒ¿≈∆∆»∆ְִֵֵֶֶ

(ç)äááø íkî äàîe äàî äMîç íkî eôãøå§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−§¨¨´
:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøé¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤

i"yx£ÌkÓ eÙ„¯Â∑(ת"כ) מן ולא ׁשּבכם החּלׁשים מן ¿»¿ƒ∆ְִִִֶֶַַָָֹ
ׁשּבכם  ¯··‰.הּגּבֹורים ‰‡Óe ‰‡Ó ‰MÓÁ∑(ת"כ) ִִֶֶַָ¬ƒ»≈»≈»¿»»

החׁשּבֹון  הּוא ּכ לֹומר ,וכי צרי היה לא ,והלא ְְֲִִֶַַַָָָָֹֹ
ירּדפּו?!" אלפים ׁשני מּכם "ּומאה מדקּדקים (אּלא: יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

רׁש"י  החׁשּבֹון ,ּבלׁשֹון הּוא כ וכי ואריכּות: ּכפל ּכמֹו היה ,ׁשהּוא לא והלא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

רׁש"י  ּבלׁשֹון וחׁשּוביהם המפרׁשים ּגדֹולי ּכל מדקּדקים כן ּוכמֹו לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָצרי

להתחיל  צרי היה לא ּבראׁשית: ּכפל ,ּבפרׁשת ׁשּגםּֿכן ּפתח? ּטעם ועּין ,ּומה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּמפלג  הּגאֹון למֹורי לפרׁש נראה וכאן ּביּׁשּובם, מׁשה ,ׁשם רּבי הרב מֹורנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

נר"ו  אלפים ,חריף עׂשרת אחד ּפרּוׁש ּפרּוׁשים: ׁשני סֹובל 'רבבה' ועל ,ׁשּמּלת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ב' ּופרּוׁש החׁשּבֹון'? הּוא ּכ 'וכי רׁש"י: מקׁשה מרּבה ,רבבה ,זה על ,מסּפר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

וכּו' לֹומר צרי היה לא והלא ּבאמרֹו: רׁש"י ׁשֹולל הּפרּוׁש וזה רּבּוי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשם

הּתֹורה ,)ודֹו"ק  את העֹוׂשין מעטין ּדֹומה אינֹו אּלא ְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
הּתֹורה  את העֹוׂשין B‚Â'.למרּבים ÌÎÈ·È‡ eÏÙÂ∑ ְִִִֶַָָֻ¿»¿…¿≈∆¿

הארץ  ּכדר ׁשּלא לפניכם נֹופלין .ׁשּיהי ּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã

ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם, החּלׁשים כו,מן (רש"י ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
מיּתרֹות ח) נראֹות ׁשּבכם" הּגּבֹורים מן "ולא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻהּתבֹות

הּוא, הּמלחמה מּתכסיסי אחד ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלכאֹורה.
את  להטעֹות ּבראׁש, חּילים ׁשל חּלׁשה קבּוצה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשֹולחים

הּכתּוב  ּבמארב. מסּתּתרת ּגּבֹורים ׁשל ּפלּגה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהאֹויב,
מן  ולא עצמם, החּלׁשים מן יפחד ׁשהּׂשֹונא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמלּמדנּו,

הּמסּתרים. ְִִִַַָֻהּגּבֹורים

(è)íëúà éúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®
:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙe∑ לׁשּלם עסקי מּכל אּפנה »ƒƒ¬≈∆ְֲִֵֶֶַַָָָ
ׁשּׂשכר  למל ּדֹומה? הּדבר למה מׁשל ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשכרכם,

ּכהנים' ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו' È˙È¯Ù‰Â.ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִַָֹ¿ƒ¿≈ƒ
ÌÎ˙‡∑(ת"כ) ּורבּיה ‡˙ÌÎ.ּבפרּיה È˙Èa¯‰Â∑(ת"כ) ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆

זקּופה  ‡ÌÎz.ּבקֹומה È˙È¯aŒ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Â∑(ת"כ) ְְָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆

אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, ,ּברית ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּתּופר  ׁשּלא חדׁשה ּברית לֿלא)ׁשּנאמר,אּלא לא :(ירמיה ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּברית  יהּודה ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ"וכרּתי
וגֹו'",חדׁשה  כּברית .לא ְְֲִַָָֹ

ÔeÏtÈÂז  ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ˙È ÔeÙc¯˙Â¿ƒ¿¿»«¬≈¿»≈¿ƒ¿
ÔBÎÈÓ„˜:‡a¯ÁÏ √»≈¿«¿»

ÔBÎpÓח  ‰‡Óe ‰‡Ó ‡LÓÁ ÔBÎpÓ ÔeÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÔeÏtÈÂ Ôe˜¯ÚÈ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬≈¿»≈

:‡a¯ÁÏ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿«¿»

Lt‡Âט  ÔBÎÏ ‡·ËB‡Ï È¯ÓÈÓ· Èt˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿¿«≈
:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿≈»¿«¬≈»¿»ƒƒ¿

mixehd lra

)(g.äMîç íkî eôãøå:`IxhnibA §¨§¦¤£¦¨§¦©§¦¨
lç.íëaL íéL ©¨¦¤¨¤

.äááø[mMn] d`nE" .dxFqOA 'c §¨¨©§¨¥¨¦¤
itl`l iid Y` Epzg`" ,"EtCxi daax§¨¨¦§Ÿ£Ÿ¥©§£¦§©§¥

"daax(q ,ck ziW`xA)gnvM daax" , §¨¨§¥¦§¨¨§¤©

"dcVd(f ,fh l`wfgi)Eqipi mipWE" , ©¨¤§¤§¥§©¦¨¦
"daax(l ,al mixaC)dilr EllRzdW . §¨¨§¨¦¤¦§©§¨¤¨

mdA xn`PW mzF`n Drxf didIW¤¦§¤©§¨¥¨¤¤¡©¨¤
daax"E ,"dcVd gnvM daax"§¨¨§¤©©¨¤§¨¨

."EtCxih dxez ¦§Ÿ

)(h,é"ú é"ðôå .íëéìà éúéðôeWé"ú ¨¦¦£¥¤¤
,mW ipR Eid ziAd cnrW mipẄ¦¤¨©©©¦¨¨©¨

aizkcM(b ,h '` mikln)iAle ipir Eide" §¦§¦§¨¦§¨¥©§¦¦
ElBW xg`l la` ."minId lM mẄ¨©¨¦£¨§©©¤¨

"KcFc dpR dp`"(` ,e mixiXd xiW).i dxez ¨¨¨¨¥¦©¦¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 327 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYA mlnr lr l`xUi ipA lW cgind xkVd©¨¨©§ª¨¤§¥¦§¨¥©£¨¨©¨

אתכם  והרּביתי אתכם והפריתי אליכם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּופניתי
אּתכם: את־ּבריתי ְְֲִִִִִֶֶַֹֽֽוהקימתי

ּבקֹומה  – אתכם והרּביתי ּורבּיה. ּבפרּיה – אתכם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָוהפריתי
רש"י)זקּופה. ובפירוש ט. (כו, ְָ

– "ּפרּו ּבראׁשית: ּבפרׁשת ּכתב הרי רש"י להבין: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָוצרי
הרּבה", מֹוליד ׁשאחד – רבּו יֹותר. ולא אחד מֹוליד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאחד
ׁשניהם  והרבּיה ׁשהּפרּיה ּופרׁש ּבפרּוׁשֹו, ּכאן ׁשּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומּדּוע
ענין  על מדּבר "הרּביתי" ואּלּו "והפריתי", ּבמּלת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָּכלּולים

לגמרי? ְְֵֵַַאחר
ׁשּמּגיע  מיחד ׂשכר על מדּבר ׁשּכאן ׁשּמּכיון לֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻויׁש
"ׁשּתהיּו ּומצֹות, הּתֹורה ּבׁשמירת ההֹוספה על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָליׂשראל
ליׂשראל, מיחד ׂשכר הּוא הּׂשכר ּגם לכן ּבּתֹורה", ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻעמלים

ּורבּיה ולכן  ּפרּיה ׁשל ׂשכר על היא ׁשהּכּונה לֹומר אי־אפׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּורבּו", "ּפרּו העֹולם אּמֹות ּגם נתּברכּו ּבזה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻּכפׁשּוטם,
לגמרי. אחרת ּברכה לסּוג היא הּכּונה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

ׁשאצל  הינּו, רבּיה. ׁשל ּבאפן היא עצמּה ׁשהּפרּיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפרּו:
מחּיב  לא אבל אחד, מֹוליד ׁשאחד ּפרּיה יׁש העֹולם, ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻאּומֹות
רבּיה  ויׁש עקר, יהיה ׁשהּוא להיֹות יכֹול אּלא יֹוליד, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהּנֹולד
ּבני  אצל "והפריתי" ּבברּכת אבל הרּבה. מֹוליד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאחד
יהיה  זה אחד, יֹוליד ּכׁשאחד ׁשאפילּו היא, הּכּונה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
ּכל  סֹוף עד המׁש לזה ׁשּיהיה הינּו רבּיה, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבאפן

" ּבאברהם ׁשּנאמר על־ּדר ואּתן וארּבההּדֹורֹות, זרעֹו את ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ולכן  רּבּוי). ׁשל ּבאפן א אחד, ּבן לֹו (ׁשּנֹולד יצחק" את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלֹו
ׁשּמדּבר  אתכם" "והרּביתי את לפרׁש רׁש"י מכרח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהיה
ולכן  – נאמר ּכבר ׁשּזה – ּכּמּותי רּבּוי ולא איכּותי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּברּבּוי

ּבאיכּות. רּבּוי זקּופה, ּבקֹומה ְְְִֵֵֵָָּפרׁש

ß xii` f"h iyily mei ß

(é):eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«
i"yx£ÔLB ÔLÈ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ) מׁשּתּמרין יהיּו הּפרֹות «¬«¿∆»»»ְְְִִִֵַַ

להתיּׁשן  ׁשנים ,וטֹובים ׁשלׁש ׁשל הּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אׁשּתקד  מּׁשל לאכל e‡ÈˆBz.יפה L„Á ÈtÓ ÔLÈÂ∑ ְֱִֶֶֶֶַָָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒ

יׁשן  מלאֹות והאֹוצרֹות חדׁש מלאֹות הּגרנֹות ,ׁשּיהיּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָ
האֹוצ  לפּנֹות אּתם אחר ּוצריכים למקֹום לתת ,רֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

לתֹוכן  .החדׁש ְֶָָָ

(àé):íëúà éLôð ìòâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«

i"yx£ÈkLÓ Èz˙Â∑הּמקּדׁש ּבית ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ.זה ¿»«ƒƒ¿»ƒְִֵֶַָ¿…ƒ¿«
ÈLÙ∑'ּגעילה' ּכל ּבכם. קצה רּוחי ּפליטת ,אין לׁשֹון «¿ƒְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּבדבר  הּבלּוע כא)ּכמֹו,ּדבר א ב נגעל (שמואל ׁשם "ּכי : ְְְִִַַַָָָָָָ

ּגּבֹורים" הּמׁשיחה ,מגן קּבל ׁשל ,לא מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹו חץ מּכת מעליו להחליק ּכדי מבּׁשל ּבחלב ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻעֹור

העֹור ,חנית  יּקב .ׁשּלא ֲִִֶָֹֹ

(áé)ízàå íéäìàì íëì éúééäå íëëBúa ézëläúäå§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−
:íòì éì-eéäz¦«§¦¬§¨«

i"yx£ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â∑ מּמּני מזּדעזעים ּתהיּו ולא מּכם ּכאחד ּבגןֿעדן עּמכם ּתיראּו,אטּיל לא יכֹול ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
לאלהים" לכם "והייתי לֹומר: ּתלמּוד .מּמּני? ְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay)

ּומּלמּטה  למּטה מלמעלה הליכֹות, ב' הּוא ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָוהתהּלכּתי
ּגם  וכּמבאר הּמעלֹות, ב' יהיּו ׁשּלעתיד־לבא היינּו ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹלמעלה,

ּדלעתיד־לבא  ּוכדין, ּכדין ,"ׁשמׁשתי ּכדכד "וׂשמּתי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹּבענין
למּטה. ּומלמעלה למעלה מּלמּטה ּדעבֹודה הּמעלֹות ב' ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָיהיּו

˜„Ìי  ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»
:ÔepÙz ‡z„Á¬«»¿«

È¯ÓÈÓיא  ˜Á¯È ‡ÏÂ ÔBÎÈÈa ÈpkLÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿¿ƒ≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

dÏ‡Ïיב  ÔBÎÏ ÈÂ‰‡Â ÔBÎÈÈa ÈzÈÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿∆¡≈¿∆¡»
:ÌÚÏ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»«¿»

mixehd lra

)(i.éðkLî ézúðålW mipW oipn §¨©¦¦§¨¦¦§©¨¦¤
é"ðkLîDil KinqE .ipW ziA cnr ¦§¨¦¨©©¦¥¦§¦¥

ïLé ízìëàåWCwOd ziA zEkfAW , ©£©§¤¨¨¤¦§¥©¦§¨

.raVd `A`i dxez ¨©Ÿ©
)(ai.ézëläúäå.dxFqOA 'a §¦§©©§¦©§¨

iYkNdzde" ,"mkkFzA iYkNdzde"§¦§©©§¦§§¤§¦§©©§¦

"LYn`A(b ,ek miNdY)zEkfA . ©£¦¤§¦¦¦§
iYkNdzde" ,"LYn`A iYkNdzde"§¦§©©§¦©£¦¤§¦§©©§¦

."mkkFzAbi dxez §§¤
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(âé)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéýìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäî íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½

ô :úeiîîB÷ íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤−«§¦«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ ּבי ׁשּתאמינּו אני ׁשאני ,ּכדאי ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲֲִִִִֶֶַַ

אּלה  ּכל לעׂשֹות מארץ ,יכֹול אתכם הֹוצאתי ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגדֹולים  נּסים לכם ועׂשיתי יתד ∑ËÓ˙.מצרים ּכמין ְְְִִִִִִִֶַָָ……ְִֵָ

ּתצא  ׁשּלא הּמֹוסרה המעּכבים העל ראׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשני

הּקׁשר  ויּתיר הּׁשֹור ב)ּכמֹו,מראׁש כז ל(ירמיה "עׂשה : ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹ
ּומטֹות" ּבלע"ז ,מֹוסרֹות ∑˜eiÓÓB˙.קביליי"א ְֵַַֹ¿ƒ

זקּופה  .ּבקֹומה ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(314 עמ' כה מנחם (תורת

קֹוממּיּות אתכם יג)ואֹול (כו, ְְִֵֶֶָ
ּבקֹומה  המהּל" הרי וקׁשה, זקּופה". "ּבקֹומה רׁש"י: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּפרׁש
'קֹומה  ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש ׁשכינה". רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו . . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָזקּופה
לעצמֹו מציאּות אינֹו האדם מחלט: מּבּטּול ׁשּבאה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻזקּופה'

הגּבהתֹו וגם אלקּות ׁשל המציאּות היא מציאּותֹו ּכל ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹּכלל,
מּכיון  :"מל מל "עבד ועל־ּדר האלקּות. הגּבהת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מציאּות  הּוא נעׂשה ,הּמל עבד היֹותֹו היא מציאּותֹו ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָׁשּכל

הּוא. אף מתּגּדל הּמל ׁשּיגּדל ּוככל עצמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמל

(ãé)úåönä-ìk úà eNòú àìå éì eòîLú àì-íàå§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ
:älàä̈¥«¤

i"yx£ÈÏ eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּבּתֹורה עמלים להיֹות ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְֲִִֵַָ
ּכׁשהּוא  הּמצֹות? לקיּום יכֹול חכמים. מדרׁש ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָולדעת
אמּור! מצֹות קּיּום הרי – וגֹו'" תעׂשּו "ולא ְְְֲֲִִֵֵַָֹאֹומר:
להיֹות  לי"? תׁשמעּו "ואםֿלא מקּים: אני מה ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹהא
"לי" אין "לי"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבּתֹורה. ְֲִִִֵֵַַַַָעמלים
וכן  ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו את הּמּכיר זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאּלא

ט)ּבנמרֹוד י ה'"(בראשית לפני "ּגּברֿציד ׁשּמּכירֹו,: ְְְִִִִִֵֶַַֹ
סדֹום ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד יג)ּומתּכּון יג "רעים (בראשית : ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹ

ּומתּכּונים  רּבֹונם את מּכירים – מאד" לה' ְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹוחּטאים
ּבֹו ˙eNÚ.למרד ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּתלמדּו לא ,מּׁשּלא ְִֹ¿…«¬ְְִִֶֹֹ

עברֹות  ׁשּתי הרי .ּתעׂשּו; ְֲֲֲֵֵֵַ

(åè)ìòâz éètLî-úà íàå eñàîz éúwça-íàå§¦§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´
íëøôäì éúåöî-ìk-úà úBNò ézìáì íëLôð©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−

:éúéøa-úà¤§¦¦«
i"yx£eÒ‡Óz È˙wÁaŒÌ‡Â∑ ּבאחרים מֹואס ¿ƒ¿À…«ƒ¿»ֲִֵֵַ

ÌÎLÙ.העֹוׂשים  ÏÚ‚z ÈËtLÓ∑ החכמים .ׂשֹונא ִָƒ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ
˙BNÚ ÈzÏ·Ï∑ מעׂשֹות אחרים את ‡˙ŒÏkŒ.מֹונע ¿ƒ¿ƒ¬ֲֲִֵֵֵֶַ∆»

È˙BˆÓ∑ צּויתים ׁשּלא [ּבמצֹות] נאמר:,ּכֹופר לכ ƒ¿«ְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
'אתּֿכלֿהּמצֹות',"אתּֿכלֿמצֹותי" נאמר: .ולא ְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹ

È˙È¯aŒ˙‡ ÌÎ¯Ù‰Ï∑:עברֹות ׁשבע הרי ּבעּקר; ּכֹופר ¿«¿¿∆∆¿ƒƒֲֲִֵֵֵֶַָָ
הּׁשנּיה  ּגֹוררת הּׁשביעית ,הראׁשֹונה עד ואּלּו,וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

למד  לא עׂשה ,הן: העֹוׂשים ,ולא ּבאחרים ,מֹואס ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
החכמים  את האחרים ,ׂשֹונא את ּבּמצֹות ,מֹונע ,ּכֹופר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבעּקר  .ּכֹופר ִֵָָ

(æè)íëéìò ézã÷ôäå íëì úàf-äNòà éðà-óà©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À§¦§©§¦̧£¥¤³
íéðéò úBlëî úçcwä-úàå úôçMä-úà äìäa¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬¥©−¦
eäìëàå íëòøæ ÷éøì ízòøæe Lôð úáéãîe§¦´Ÿ¨®¤§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−

:íëéáéà«Ÿ§¥¤«

Ú¯‡Ó‡יג  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
¯È ˙È¯a˙Â ÔÈc·Ú ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
:‡˙e¯ÈÁÏ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿¿≈»

È˙יד  Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ¿»«¿¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i„ewt Ïk»ƒ«»»ƒ≈

Á¯z˜טו  ÈÈc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z ÈÓÈ˜a Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
È„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ‡Ï„ ÏÈ„a ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿»¿∆¿«»»ƒ«

:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈL‡Ï¿«¿»¿»¿»ƒ

ÔBÎÈÏÚטז  ¯ÚÒ‡Â ÔBÎÏ ‡c „aÚ‡ ‡‡ Û‡«¬»∆¿«»¿¿«¿«¬≈
ÔÎMÁÓ ‡zÁc˜ ˙ÈÂ ‡zÙÁL ˙È ‡zÏ‰a«∆¿»»«∆¿»¿»««¿»¿«¿»
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מה izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÈÏÚ Èz„˜Ù‰Â∑ עליכם ∑ÙÁL˙.וצ ּויתי ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְֲִִִֵֶ«∆∆

הּבׂשר  את ׁשּמׁשחף ּבלע"ז ,חלי ּדֹומה ,אנפולי"ש ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ
זעּופה  ּפניו ּומראית נפיחתֹו ׁשהּוקּלה .לנפּוח ְְְְִִֶַַַָָָָָָ

˙Ác˜∑ּומבעירֹו ּומחּממֹו הּגּוף את ׁשּמקּדיח ,חלי «««ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
כב)ּכמֹו לב באּפי"(דברים קדחה "ּכיֿאׁש :.˙BlÎÓ ְְְִִֵַָָ¿«

LÙ ˙·È„Óe ÌÈÈÚ∑ לראֹות וכלֹות צֹופּיֹות העינים ≈«ƒ¿ƒ…»∆ְְִִִֵַָָ
וירפא  ירפא ,ׁשּיקל ׁשּלא ׁשל ,וסֹוף הּנפׁשֹות וידאבּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ותֹוחלת  ּבאה ׁשאינּה ּתאוה ּכל ּבמֹותֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָמׁשּפחּתֹו
עינים',ממּׁשכה  'ּכליֹון È¯Ï˜.קרּויה ÌzÚ¯Êe∑ ְְְִִֵַָָָֻ¿«¿∆»ƒ

ּתצמח  ולא ּתצמח ,ּתזרעּו איביכם",ואם ."ואכלהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֻ

(æé)íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

i"yx£Ù Èz˙ÂÈ∑ ׁשּלי עסקי ,ּפנאי מּכל אני ּפֹונה ¿»«ƒ»«ְֲֲִִִֶֶַַָָ
לכם  ÌÎÈ‡N.להרע ÌÎ· e„¯Â∑יׁשלטּו,ּכמׁשמעֹו ְֶַָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִַָ

ֶָּבכם.

[fi-fh] i"yxit£:BÊ ‰L¯tÓ 'ÌÈ‰k ˙¯Bz' ˙„b‡«»««…¬ƒƒ»»»
˙‡fŒ‰NÚ‡ È‡ŒÛ‡∑'ּב'אף אּלא מדּבר וכן;,איני «¬ƒ∆¡∆…ְְְִֵֵֵֶַַָ

ּבקרי" עמם אלך אני ÌÎÈÏÚ."אף Èz„˜Ù‰Â∑ ְֲִִִֵֵֶַָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ׁשהראׁשֹונה  עד לזֹו: מּזֹו אתכם ּפֹוקדֹות הּמּכֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו

אצלכם  לּה,ּפקּודה ואסמכּנה אחרת ∑Ï‰a‰.אביא ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ∆»»
הּברּיֹות  את הּמבהלת [ּפי',מּכה מתן מּכת זֹו ואיזֹו? ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

חֹולה ∑‡˙ÙÁM‰Œ˙.מגפה] ׁשהּוא אדם ל יׁש ֵַָ∆««∆∆ְֵֶֶָָ
ּבּמּטה  לֹומר:,ּומּטל ּתלמּוד עליו?! ׁשמּור ּבׂשרֹו אבל ְְֲִַַַָָָָָָָֻ

נׁשחף ,"ׁשחפת" ׁשהּוא עּתים אֹו נׁשחף; אבל ,ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָ
הּקּדחת" "ואת לֹומר ּתלמּוד מקּדיח? ואינֹו ,נח ְְְְִֵֶַַַַַַַַַֹ

מקּדיח  ׁשהּוא עּתים אֹו מקּדיח. ׁשהּוא וסבּור ,מלּמד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עינים". "מכּלֹות לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? ּבעצמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַהּוא

ׁשּיחיה  ּבעצמֹו סבּור אינֹו הּוא אחרים ,אֹו אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָ
נפׁש" "ּומדיבת לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? .סבּורים ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ

ÌÎÚ¯Ê ˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe∑ מצ ואינּה ,מחת זֹורעּה ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆ְְְֵַַַָָ
ּתלמּוד  ּומה ואֹוכלים? ּבאים אֹויביכם מה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּומעּתה

איביכם" "ואכלהּו ׁשנה ,לֹומר: זֹורעּה ּכיצד? הא ְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
מצמחת  ואינּה ואֹויבים ,ראׁשֹונה מצמחת ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמצֹור  לימי ּתבּואה ּומֹוצאים מתים ,ּבאים וׁשּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
אחר:,ּברעב  ּדבר אׁשּתּקד. ּתבּואה לּקטּו ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

זרעכם" לריק הּכתּוב ,"ּוזרעּתם והּבנֹות הּבנים ּכנגד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּומכּלה ,מדּבר  ּבא והחטא ּומגּדלן ּבהם עמל ׁשאּתה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
כב)ׁשּנאמר,אֹותם  ב איבי (איכה ורּביתי "אׁשרֿטּפחּתי : ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָֹ
ÌÎa.כּלם" ÈÙ Èz˙Â∑:ּבּטֹובה ׁשּנאמר ּכמֹו ִָ¿»«ƒ»«»∆ְֱֶֶַַָ

אליכם" פני",,"ּופניתי "ונתּתי ּברעה: נאמר ּכ ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מּכל  אני ּפֹונה לעבדיו: ׁשאמר למל מׁשל ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשלּו

לרעה  עּמכם אני ועֹוסק ÈÙÏ.עסקי ÌzÙbÂ ְְֲֲִִֵֶַָָָָ¿ƒ«¿∆ƒ¿≈
ÌÎÈ·È‡∑(ת"כ) מּבפנים אתכם הֹורג הּמות ׁשּיהא …¿≈∆ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

מּבחּוץ  אתכם מּקיפין דבביכֹון ·ÌÎ.ּובעלי e„¯Â ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ¿»»∆
ÌÎÈ‡N∑(ת"כ) מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד ׁשאיני …¿≈∆ְֲִִִִֵֶֶֶַָ

אלילים ,ּובכם  עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ׁשּבׁשעה ְְֱִִֵֶֶֶָָָָָֻ
יׂשראל  על ּׁשּבּגלּוי ,עֹומדים מה אּלא מבּקׁשים ,אינם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

גֿד)ׁשּנאמר ו מדין (שופטים ועלה יׂשראל אםֿזרע "והיה : ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וגֹו' קדם ּובני וּיׁשחיתּו,ועמלק עליהם וּיחנּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הארץ" מּכם ,אתֿיבּול עליכם ׁשאעמיד ּבׁשעה אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
וכן ,ּובכם  ׁשּלכם, הּמטמֹונּיֹות אחר מחּפׂשים הם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

אֹומר ג)הּוא ג ועֹורם (מיכה עּמי ׁשאר אכלּו "ואׁשר : ְְְֲִֵֵֶַַָָ
וגֹו'" הפׁשיטּו אימה ∑ÌzÒÂ.מעליהם .מּפני ְְֲִִֵֵֶ¿«¿∆ְִֵֵָ

ÌÎ˙‡ Û„¯ŒÔÈ‡Â∑ ּכח .מּבלי ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

(çé)äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´
:íëéúàhç-ìò òáL íëúà¤§¤½¤−©©©«Ÿ¥¤«

i"yx£‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑אּלה ּבעֹוד ּתׁשמעּוואם .לא ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ
ÈzÙÒÈÂ∑ אחרים יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.עֹוד Ú·L∑ ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆

האמּורֹות (ת"כ) עברֹות ׁשבע על ּפרענּיֹות ְֲֲֵֶֶַַַָָֻֻׁשבע
.למעלה  ְְַָ

ÈÏÚaיז  Ì„˜ Ôe¯az˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e¯ Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜¯ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡Ò ÔBÎa Ôec¯ÈÂ ÔBÎÈ··„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿

ÛÒB‡Âיח  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ÔBÎ˙È Èc¯ÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

mixehd lra

)(fh.eäìëàåEdlk`e" .dxFqOA 'b ©£¨ª©§¨©£¨ª
"Wcw mFwnA Edlk`e" ,"mkiai``xwIe) Ÿ§¥¤©£¨ª§¨¨Ÿ©¦§¨

(h ,ck"EdNkie Edlk`e" ,(dk ,i dinxi). ©£¨ª©§©ª¦§§¨

mFwnA EdElk` iYxn` ip` ,WExiR¥£¦¨©§¦¦§§¨
Ex`Xze izFvn ExnWYW ,WFcẅ¤¦§§¦§©§¦¨£

mziUr `l mY`e .WFcw mFwnA ux`Ä¨¤§¨¨§©¤Ÿ£¦¤
Edep z`e EdNkie Edlk`e" oM lr ,oM¥©¥©£¨ª©§©ª§¤¨¥

."mkiai` Edlk`e" ,"EOWdfi dxez ¥©©£¨ªŸ§¥¤
)(fi.eãøåmka Ecxe" .dxFqOA 'a §¨©§¨§¨¨¤

"mdiUbpA Ecxe" :Kci`e ,"mki`pUŸ§¥¤§¦¨§¨§Ÿ§¥¤

(a ,ci dirWi)Ecxe" ,mzikf ENi` . §©§¨¦§¦¤§¨
Ecxe" ,mzikf `NW eWkr ."mdiUbpA§Ÿ§¥¤©§¨¤Ÿ§¦¤§¨

."mki`pU mkagi dxez ¨¤Ÿ§¥¤
(gi).älà ãò íàå:zFaiY itFq.äcî §¦©¥¤¥¥¦¨

.dCnA dCn mkl cFCn`Whi dxez ¤¤§¨¤¦¨§¦¨
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(èé)íëéîL-úà ézúðå íëfò ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ
:äLçpk íëöøà-úàå ìæøak©©§¤½§¤©§§¤−©§ª¨«

i"yx£ÌÎfÚ ÔB‡bŒ˙‡ Èz¯·LÂ∑הּמקּדׁש ּבית וכן ,זה ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְְִֵֵֶַָ
אֹומר כא)הּוא כד ּגאֹון (יחזקאל אתֿמקּדׁשי מחּלל "הנני : ְְְְִִִִֵֵֶַָ

ÌÎˆ¯‡Œ˙‡Â.עּזכם" ÏÊ¯ak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙Â ְֶֻ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆
‰LÁpk∑ מׁשה מּׁשל קׁשה אֹומר,זֹו הּוא (דברים ׁשּׁשם «¿À»ִֵֶֶֶָָָֹ

כג) וגֹו'"כח נחׁשת ראׁש על אׁשר ׁשמי "והיּו ׁשּיהיּו,: ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹ

מזיעה  ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעין אינּה,הּׁשמים והארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מזיע  הּברזל ׁשאין ּכדר מׁשּמרת ,מזיעה והיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכאן  אבל ׁשאין ,ּפרֹותיה. ּכדר מזיעין יהיּו לא הּׁשמים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מזיע  ּבעֹולם ,הּברזל חרב מזיעה ,ויהא ּתהא והארץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מזיעה  ׁשהּנחׁשת ּפרֹותיה ,ּכדר מאּבדת .והיא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

(ë)dìeáé-úà íëöøà ïzú-àìå íëçk ÷éøì íúå§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈
:Béøt ïzé àì õøàä õòå§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«

i"yx£ÌÎÁk ˜È¯Ï Ì˙Â∑(ת"כ) עמל ׁשּלא אדם ,הרי ¿«»ƒ…¬∆ֲֵֶַָָָֹ
חרׁש זרע ,ׁשּלא נּכׁש,ׁשּלא ּכסח ,ׁשּלא ׁשּלא ,ׁשּלא ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ

אֹותֹו,עדר  ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא הּקציר אין ,ּובׁשעת ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכלּום  ונּכׁש,ּבכ וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם וּכסח אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו,ועדר  ּומלקה ׁשּדפֹון ׁשּנ,ּובא זה הרי ׁשל יו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
‡˙dÏe·ÈŒ.קהֹות  ÌÎˆ¯‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ∑(ת"כ) מה אף ֵ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ַַ

הּזרע  ּבׁשעת לּה מֹוביל ‰‡¯ı.ּׁשאּתה ıÚÂ∑(ת"כ) ְִִֶֶַַַַָָ¿≈»»∆
לקּוי  יהא הארץ מן ּבׁשעת ,אפּלּו ּפרֹותיו יחניט ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÔzÈ.החנטה  ‡Ï∑ ּולמּטה למעלה אעץ ,מׁשּמׁש ֲַָָ…ƒ≈ְְְְֵֵַַַַָָ
BÈ¯t.ואּפרי  ÔzÈ ‡Ï∑ ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה ,ּכׁשהּוא ְְִַ…ƒ≈ƒ¿ְְִֵֶֶַַָ

קללֹות  ׁשּתי ּפרענּיֹות ,הרי ׁשבע ּכאן .ויׁש ְְְְֲֵֵֵֶַָָָֻֻ

(àë)ì eáàú àìå éø÷ énò eëìz-íàåéì òîL §¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìò ézôñéå§¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«

i"yx£È¯˜ ÈnÚ eÎÏzŒÌ‡Â∑ עראי אמרּו: ,רּבֹותינּו ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְֲֵַַָ
לפרקים ,ּבמקרה  אּלא ּבּמצֹות.,ׁשאינֹו עראי ּתלכּו ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מניעה  לׁשֹון ּפרׁש יז)וכן,ּומנחם כה רגל"(משלי "הקר :, ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹ
כח)וכן יז "יקרֿרּוח"(משלי לתרּגּומֹו,: זה לׁשֹון וקרֹוב ְְְְְֵֶַַַָָ

קׁשי  לׁשֹון אּונקלֹוס: לּמנע ,ׁשל לּבם ׁשּמקׁשין ְְְְִִִִֶֶַַָָֹ
אלי  ÌÎÈ˙‡hÁk.מהתקרב Ú·L∑ ּפרענּיֹות ׁשבע ְִֵֵֵַָ∆«¿«…≈∆ְֶַָֻֻ

ּכחּטאתיכם ,אחרֹות  ׁשבע .ּבמסּפר ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹ

(áë)íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøc©§¥¤«
i"yx£ÈzÁÏL‰Â∑ ּגרּוי ‡˙ÌÎ.לׁשֹון ‰ÏkLÂ∑ אין ¿ƒ¿«¿ƒְֵ¿ƒ¿»∆¿∆ֵ

מׁשּכלת  חּיה אּלא ּבהמה ,לי .ּבכ ׁשאין ,ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבכ לֹומר,ּדרּכּה ּתלמּוד כד)מּנין? לב ֿ (דברים "וׁשן : ְְְְִִֶַַַַָָ

ּבם" אׁשּלח ממיתה ,ּבהמת ׁשּתהא ּומּנין ׁשּתים. הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
לֹומר ּתלמּוד עפר"(שם)ּבנׁשיכתּה? זחלי "עםֿחמת :, ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹ
ּוממיתין  נֹוׁשכין אּלּו ּוממיתין;,מה נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְִִִִִִֵֵַָ

ּוממית  נֹוׁש חמֹור ּבארץֿיׂשראל: ׁשנים היּו ,ּכבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּוממית  נֹוׁש ‡˙ÌÎ.ערֹוד ‰ÏkLÂ∑ הּקטּנים .אּלּו ִֵֵָ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ
ÌÎzÓ‰aŒ˙‡ ‰˙È¯Î‰Â∑ מּבחּוץ.‰ËÈÚÓ‰Â ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆¿¿∆ִַ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ˙‡∑ מּבפנים.ÌÎÈÎ¯c enLÂ∑ ּגדֹולים ׁשבילים ∆¿∆ְִִִ¿»««¿≈∆ְְִִִ
קטּנים  ּבהמה ,ּוׁשבילים ׁשן ּפרענּיֹות: ׁשבע וׁשן ,הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ

עפר ,חּיה  זֹוחלי והמעיטה ,וׁשּכלה ,חמת ,והכריתה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָ
.ונׁשּמּו ְַָ

„Èיט  ‡iÓL ˙È Ôz‡Â ÔBÎt˜z ¯˜È ˙È ¯a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈»¿«»ƒ
‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡ÏÊ¯Ùk ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚƒ»≈«ƒƒ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„aÚÓlÓ ‡LÁÎ ‡ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»ƒ¿∆¿«

:ÔÈ¯Èt≈ƒ

‡¯ÔBÎÚכ  Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e˜È¯Ï ÔeÙeÒÈÂƒ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
:da‡ ÔzÈ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈ƒ≈

˙Ôe·Èכא  ‡ÏÂ eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â¿ƒ¿»√»«¿«¿¿»≈
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÛÒB‡Â È¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈ·BÁk Ú·L ‡ÁÓ»»¿«¿≈

ÔBÎ˙Èכב  Ïk˙˙e ‡¯a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ· È¯‚‡Â∆¡»≈¿»≈«»»¿«≈»¿
ÔÈ„ˆÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÚÊ˙Â ÔBÎ¯Úa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ«¿»

:ÔBÎ˙Á¯B‡¿»¿

mixehd lra

)(hi.ïBàb úàdf :`IxhnibA.Lc÷nä.íëfò ïBàb úà:`IxhnibA.íìLeøé äæk dxez ¤§§¦©§¦¨¤©¦§¨¤§ª§¤§¦©§¦¨¤§¨©¦
)(`k.íëéúàhçk:`IxhnibA.ãéæîa ïéáe ââBLa ïéaak dxez §©Ÿ¥¤§¦©§¦¨¥§¥¥§¥¦



מז izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy

(âë):éø÷ énò ízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦
i"yx£ÈÏ e¯Òe˙ ‡Ï∑ אלי .לׁשּוב …ƒ»¿ƒֵַָ

(ãë)íëúà éúékäå éø÷a íënò éðà-óà ézëìäå§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-íb©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

(äë)úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìò éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½
íëëBúa øáã ézçlLå íëéøò-ìà ízôñàðå§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤̧¤Æ§´§¤½

:áéBà-ãéa ízzðå§¦©¤−§©¥«
i"yx£˙È¯aŒÌ˜∑ ּבברית ׁשאינֹו נקם ׁשאר ,ויׁש ּכדר ¿«¿ƒְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

"נקם ,נקמֹות  אחר: ּדבר צדקּיהּו. ׁשל עיניו סּמּוי וזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חרב' 'הבאת ּכל עברּתם, אׁשר ּבריתי נקמת – ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּברית"

אֹויבים ,ׁשּבּמקרא  חילֹות מלחמת ∑ÌzÙÒ‡Â.היא ְְְִִִִֵֶֶֶַָ¿∆¡«¿∆

הּמצֹור  מּפני הערים ּתֹו אל החּוץ ÈzÁlLÂ.מן ְִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ«¿ƒ
ÌÎÎB˙a הּדבר ∑„·¯ האֹויבים ,ועלֿידי ּביד ונּתּתם ∆∆¿¿∆ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
עליכם  ּבירּוׁשלים ,הּצרים הּמת את מלינים ׁשאין ,לפי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לקברֹו הּמת את מֹוציאים אֹויב ,ּוכׁשהם ּביד .נּתנים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

(åë)íéLð øNò eôàå íçì-ähî íëì éøáLa§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³
ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà øepúa íëîçì©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈

ñ :eòaNú àìå ízìëàå©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«
i"yx£ÌÁÏŒ‰hÓ∑ מׁשען יז)ּכמֹו,לׁשֹון מח :(ירמיה «≈∆∆ְְְִָ

ÌÁÏŒ‰hÓ."מּטהֿעז" ÌÎÏ È¯·La∑ לכם אׁשּבר ֵַֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְֶֶָֹ
אכל  מסעד רעב ,ּכל חּצי ÌÈL.והם ¯NÚ eÙ‡Â ְְִִֵֵֶַָָָֹ¿»∆∆»ƒ

„Á‡ ¯ep˙a ÌÎÓÁÏ∑ עצים e·ÈL‰Â.מחסר «¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ
Ï˜Lna ÌÎÓÁÏ∑ ונעׂשית נרקבת הּתבּואה ׁשּתהא «¿¿∆«ƒ¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

ּבּתּנּור  ּומׁשּתּברת נפּולה וׁשֹוקלֹות ,ּפת יֹוׁשבֹות והן ְְְְְְִֵֶֶַַַַָ

ּביניהם  לחּלקם הּׁשברים ÏÂ‡.את ÌzÏÎ‡Â ְְְִֵֵֶֶַַָָ«¬«¿∆¿…
eÚaN˙∑ ׁשבע הרי ּבּלחם, הּמעים ּבתֹו מארה זה ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

חרב  לחם ,ּדבר ,מצֹור ,ּפרענּיֹות: מּטה חסר ,ׁשבר ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻֻ
נפּולה ,עצים  מן ,ּפת אינּה "ונּתּתם" ּבּמעים; מארה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

החרב ,הּמנין  .ׁשהיא ְִִֶֶֶַַָ

(æë):éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦

(çë)íëúà ézøqéå éø÷-úîça íënò ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-óà©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

(èë):eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNa ízìëàå©«£©§¤−§©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«

(ì)íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½
éLôð äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà ézúðå§¨«©¦Æ¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−

:íëúà¤§¤«

ÔeÎ‰˙eכג  È¯ÓÈÓÏ Ôe„¯˙˙ ‡Ï ÔÈl‡a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

È˜Ï‡Âכד  eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡‡ Û‡ C‰‡Â¿≈««¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈

ÔeÚ¯t˙ÈÂכה  ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿
ÈÓb˙t ÏÚ Ôez¯·Úc ÏÚ ‡˙eÚ¯t ÔBÎpÓƒ¿À¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
‡˙BÓ È¯‚‡Â ÔBÎÈÂ¯˜Ï ÔeLpk˙˙Â ‡˙È¯B‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆¡»≈»»

:‰‡Ò„ ‡„Èa Ôe¯qÓ˙˙Â ÔBÎÈÈa≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ÒÚ¯כו  ÔÈÙÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚÒ ÔBÎÏ ¯·z‡„aƒ¿∆¿«¿¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«
ÔBÎÓÁÏ Ôe·È˙ÈÂ „Á ‡¯ep˙a ÔBÎÓÁÏ ÔÈL¿ƒ«¿¿¿«»«ƒƒ«¿¿

:ÔeÚaN˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿

ÔeÎ‰˙eכז  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ‡„a Ì‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

‡Ûכח  ÔBÎ˙È Èc¯‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈»¿«
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡‡¬»¿««≈

ÔBÎÈ˙aכט  ¯N·e ÔBÎÈa ¯Na ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿¿«¿≈¿«¿»≈
:ÔeÏÎÈz≈¿

È˙ל  ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»
¯ebt ÏÚ ÔBÎÈ¯‚t ˙È Ôz‡Â ÔBÎÈÒÒÈÁ¬ƒ¿¿≈¿∆≈»ƒ¿≈«ƒ

:ÔBÎ˙È È¯ÓÈÓ ˜Á¯ÈÂ ÔBÎ˙ÂÚË«¬«¿ƒ«≈≈¿ƒ»¿

mixehd lra

)(dk.í÷ð,"zixA mwp" .dxFqOA 'a §©©§¨§©§¦
"ipir izXn zg` mwp"(gk ,fh mihtFW)iAB §©©©¦§¥¥©§¦©¥

dhFqA `zi`cM ,oFWnW(` ,i)ExarW ¦§¦§¦¨§¨¤¨§
mwp" Edfe .mzrEaW lr miYWlR§¦§¦©§¨¨§¤§©

drEaXdliaWA .drEaW EpiidC ,"zixA§¦§©§§¨¦§¦©§¨
."zg` mwp dnwP`e" ,ExarWek dxez ¤¨§§¦¨§¨§©©©



izewegaמח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÈ˙Óa∑ ּובירנּיֹות מין ∑ÌÎÈnÁ.מגּדלים »…≈∆ְִִִִָָ«»≈∆ִ

אל  הּגּגֹות עבֹודת על ׁשּמעמידין ׁשם ,ילים ועל ְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַַ
'חּמנים' קרּויין ּבחּמה ‡˙Œ.ׁשּמעמידים Èz˙Â ְֲִִִִֶַַַַָָ¿»«ƒ∆

ÌÎÈ¯‚t∑היּו רעב מחיקם ,ּתפּוחי יראתם ּומֹוציאים ƒ¿≈∆ְְִִִֵֵֵָָָָָָ
אֹותם  עליה ,ּומנּׁשקים ונֹופל נבקעת ÏÚ‚Â‰.ּוכרסֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ¿»¬»

ÌÎ˙‡ ÈLÙ∑(ת"כ) ׁשכינה סּלּוק .זה «¿ƒ∆¿∆ְִִֶָ

(àì)-úà éúBnLäå äaøç íëéøò-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷î¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«

i"yx£‰a¯Á ÌÎÈ¯ÚŒ˙‡ Èz˙Â∑?מאדם יכֹול ¿»«ƒ∆»≈∆»¿»ֵָָָ
אתֿהארץ" אני "והׁשּמתי אֹומר: אדם ,ּכׁשהּוא הרי ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

וׁשב  מעֹובר "חרּבה"? מקּים: אני מה הא .אמּור! ְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
ÌÎÈLc˜ÓŒ˙‡ È˙BnL‰Â∑?הּקרּבנֹות מן יכֹול «¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ְִַָָָ

אריח" "ולא אֹומר: אמּורים!,ּכׁשהּוא קרּבנֹות הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹ
מן  אתֿמקּדׁשיכם"? "והׁשּמֹותי מקּים: אני מה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהא

מתקּדׁשֹות ,הּגדּודּיֹות  ׁשהיּו יׂשראל ׁשל ׁשּירֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבׂשר  אכילת ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ׁשם. לבא ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֻֻונֹועדֹות
ּכריתת  ׁשּתים. הרי – ּבמֹות והׁשמדת ּובנֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּבנים

ּפרענּות  ּכאן אין הׁשמדת ,חּמנים עלֿידי אּלא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ויּכרתּו.,הּבירנּיֹות  הּגּגֹות ׁשּבראׁשי החּמנים יּפלּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

וגֹו'" ּפגריכם את ׁשלׁש,"ונתּתי ׁשכינה ,הרי סּלּוק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ערים ,ארּבע  הּגדּודּיֹות ,חרּבן מן מקּדׁש ,ׁשממֹון ְְְְְִִִִִַַַַָָֻ

קרּבנֹות  אריח" ׁשבע ,"ולא .הרי ְְֲִֵֶַַָָָֹ

(áì)íëéáéà äéìò eîîLå õøàä-úà éðà éúnLäå©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½
:da íéáLiä©«§¦−¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ È‡ È˙nL‰Â∑ ליׂשראל טֹובה מּדה ּבארצם ,זֹו רּוח נחת האֹויבים ימצאּו ׁשּתהא ,ׁשּלא «¬ƒ…ƒ¬ƒ∆»»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מּיֹוׁשביה  .ׁשֹוממה ְִֵֶָָ

(âì)áøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤
:äaøç eéäé íëéøòå äîîL íëöøà äúéäå§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«

i"yx£ÌÈBb· ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Â∑ קׁשה מּדה ׁשּבׁשעה ,זֹו ¿∆¿∆¡»∆«ƒְִֶָָָָָ
אחד  למקֹום גֹולים מדינה זה ,ׁשּבני את זה רֹואים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכבמזרה  נזרּו ויׂשראל הּזֹורה ,ּומתנחמין; ּכאדם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבחברּתּה ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה .ׂשעֹורים ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

È˙˜È¯‰Â∑ החרב ּומדרׁשֹו:,ּכׁשּׁשֹולף הּנדן. מתרֹוקן «¬ƒ…ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מהר  חֹוזרת אינּה אחריכם הּנׁשמטת ּכאדם ,חרב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לחזר  סֹופן ואין הּמים את ‡¯ˆÌÎ.ׁשּמריק ‰˙È‰Â ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ¿»¿»«¿¿∆
‰ÓÓL∑לתֹוכּה לׁשּוב ּתמהרּו ּכ,ׁשּלא ּומּתֹו ¿»»ְְֲִֶַָָָֹ

ׁשּבׁשעה  חרבֹות; לכם נראֹות – חרּבה יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָעריכם
לחזר  וסֹופֹו ּומעירֹו ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ,ׁשאדם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּב'תֹורת  ׁשנּויה ּכ חרבים, ּוביתֹו ּכרמֹו אין ְְְְֲִִֵֵֵַַָָּכאּלּו
.ּכהנים' ֲִֹ

(ãì)änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈
úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§−̈

:äéúúaL-úà¤©§Ÿ¤«¨
i"yx£‰ˆ¯z Ê‡∑ הּמקֹום ּכעס את על ,ּתפּיס ׁשּכעס »ƒ¿∆ְֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבתֹותיה למלÂ∑‰¯ˆ˙.ׁשמּטֹותיה  ÈÓÈ(.את Ïk ְִֶָ¿ƒ¿»ְֶֶֶֶַַָ…¿≈
‰nM‰∑'העׂשֹות' ּכפל ,לׁשֹון ּבמקֹום ּדגׁש ,ּומ"ם »«»ְְִֵֵֵֶֶָָ

.)'ׁשממה' ְָָ

È˙לא  È„ˆ‡Â ‡„ˆ ÔBÎÈÂ¯˜ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»ƒ¿≈»»¿∆¿≈»
Ôa¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÔBÎÈLc˜Ó«¿¿≈¿»¬«≈¿«¬»À¿«

:ÔBÎ˙Lk¿ƒ»¿

ÈÏÚaלב  dÏÚ ÔeÈ¯ˆÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ‡‡ Ècˆ‡Â¿∆¿≈¬»»«¿»ƒ»¿¬««¬≈
:da ÔÈ·˙Èc ÔBÎÈ··„¿»≈¿»¿ƒ«

·˙¯ÔBÎÈלג  È¯‚‡Â ‡iÓÓÚ ÈÈa ¯c·‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»∆¡»≈«¿≈
‡È„ˆ ÔBÎÚ¯‡ È‰˙e ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿≈«¿¬»¿»

:‡a¯Á ÔB‰È ÔBÎÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈¿»¿»

Ècלד  ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú¯‡ ÈÚ¯z ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ú¯‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ¯˙Â ‡Ú¯‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

mixehd lra

)(bl.äøæà íëúàå.dOEwr o"iGd §¤§¤¡¨¤©©¦£¨
,oinnr 'f ux` mkl iYzPW Ll xnFl©§¤¨©¦¨¤¤¤©§¦
draW dicEOr davg dxFYd miIwlE§©¥©¨¨§¨©¤¨¦§¨

h ilWn)(` ,mkAlA zFarFY draW mY`e . ¦§¥§©¤¦§¨¥§¦§¤

(dk ,ek ilWn iR lr)."dxf` mkz`" okl , ©¦¦§¥¨¥¤§¤¡¨¤
.éú÷éøäåizwixde" `kd .dxFqOA 'a ©£¦Ÿ¦©§¨¨¨©£¦Ÿ¦

mkl izwixde" :Kci`e ,"axg mkixg ©̀£¥¤¤¤§¦¨©£¦Ÿ¦¨¤
"ic ilA cr dkxA(i ,b ik`ln)ip` . §¨¨©§¦¨©§¨¦£¦

ilA cr dkxA mkl izwixde" iYxn`̈©§¦©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦
,izFvn miIwl mzivx `l mY`e ,"ic̈§©¤Ÿ§¦¤§©¥¦§©
mkixg` izwixde" oM lr©¥©£¦Ÿ¦©£¥¤

."axgcl dxez ¤¤
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(äì)äúáL-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

i"yx£‰˙·LŒ‡Ï ¯L‡ ּגלּות ∑‡˙ ׁשל ׁשנה ׁשבעים ≈¬∆…»¿»ְִִֶָָָ
ׁשהיּו,ּבבל  ויֹובל הּׁשמּטה ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּמקֹום  לפני ּבארצם יׂשראל ׁשהכעיסּו ארּבע ,ּבּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ותׁשעים מאֹות ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים ׁשני מאֹות היּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹֹ

הּׁשבטים  עׂשרת ׁשּגלּו עד לארץ מּׁשּנכנסּו ּובני ,עֹונם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עׂשרת  מּׁשּגלּו ׁשנה ארּבעים לפניו הכעיסּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָיהּודה

ירּוׁשלים  חרבֹות עד ּביחזקאל ,הּׁשבטים ׁשּנאמר הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
דֿו) וכּלית (ד וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ׁשכב "ואּתה :ְְְְְְִִִִַַַַָָָ

ונׂשאת ,אתֿאּלה  ׁשנית הימני עלֿצּד וׁשכבּת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יֹום" ארּבעים ּביתֿיהּודה נאמרה ,אתֿעֹון זֹו ּונבּואה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָ

יהֹויכין; הּמל לגלּות החמּׁשית ּבּׁשנה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָליחזקאל
צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים ׁשׁש עׂשּו ארּבעים ,ועֹוד הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות ּתאמר: ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹוׁשׁש,

ׁשנה  וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה עׂשה מנּׁשה וכל ,– ְְְְְִֶַָָָָָָָֹֹ
ּוׁשּתים  עׂשרים רׁשעֹו ּבאּגדת ,ׁשנֹות ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָ

ׁשּתים ,'חלק' אמֹון ליהֹויקים ,וׁשל עׂשרה ואחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּוׁשלׁשים  מאֹות לארּבע וחׁשב צא לצדקּיהּו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּוכנגּדן

ׁשּבהן  ויֹובלֹות ׁשמּטין ׁשנה, עׂשרה ,וׁשׁש ׁשׁש והם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
הרי  יֹובלֹות. ּוׁשנים ׁשמּטין עׂשרה ארּבע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָלמאה:

ׁשנה  מאֹות וׁשׁש,לארּבע לׁשלׁשים וארּבע. ׁשּׁשים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ
אחת ,ׁשנה  חסר ׁשבעים הרי ׁשמּטֹות. ועֹוד ,חמׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּנכנס  יתרה ּבּׁשמּטה ׁשנה לׁשבעים,,ה הּמׁשלמת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּגלּו( יֹובל ואֹותֹו להם ,נ"א: נחׁשב ּבעֹונם נגמר, נגזר )ׁשּלא ועליהם ; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הימים  בדברי אֹומר הּוא וכן ׁשלמים. ׁשנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשבעים
כא) לו וגֹו'(דה"ב ׁשּבתֹותיה את הארץ "עדֿרצתה :ְְְֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנה" ׁשבעים .למּלאֹות ְְְִִַָָ

(åì)úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå íäéáéà«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤

:óãø ïéàå eìôðå§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
i"yx£C¯Ó È˙‡·‰Â∑ ׁשל 'מ"ם' לבב. ור ּפחד ¿≈≈ƒ…∆ְֵֵֶַַָֹ

"וׁשל ,"מר 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא, נֹופל יסֹוד ְְְֵֵֵֶֶֶֹ
Ûc.'מֹוקׁש' ‰ÏÚ∑ עלה על ּומּכהּו ּדֹוחפֹו ׁשהרּוח ֵ»∆ƒ»ֲֵֶֶַַַָָ

קֹול  ּומֹוציא ּומקׁשקׁש טרּפא ,אחר "קל ּתרּגּומֹו: וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַָ

'ׁשקיפן  – קדים" "ׁשדּופת חבטה; לׁשֹון – ְְְְֲִִִָָָָָֹדׁשקיף"
מׁשקֹוף  לׁשֹון הּדלת ,קּדּום' חבטת ּתרּגּומֹו,מקֹום וכן ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָ

'מׁשקֹופי' – "חּבּורה" ÁŒ˙ÒÓ¯·.ׁשל eÒÂ∑ּכאּלּו ְֵֶַַָ¿»¿À«∆∆ְִ
אֹותם  והֹורגים .רֹודפים ְְְִִָ

(æì)-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì äéäú¦«§¤³¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ∑ לנּוס יּכׁשלּו,ּכׁשּירצּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ
ּבזה  לרּוץ ,זה יּבהלּו ּכאּלּו∑ÁŒÈtÓk¯·.ּכי ֲִִֶֶָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְִ

וכל  ּפחד, ּבלבבם ׁשּיהא הֹורגים מּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבֹורחים

ּומדרׁשֹו רֹודפם. ׁשאדם סבּורים "וכׁשלּו(ת"כ)ׁשעה : ְְְְְִִֶָָָָָָָ
זה ,איׁשּֿבאחיו" ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל יׂשראל ,זה ׁשּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לזה  זה .ערבין ֲִֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eny 'nr a ycw zexb`)

לזה  זה ערבין יׂשראל ׁשּכל זה, ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזה
לז) כו, לפי (רש"י הּתֹוכחה, ׁשּדברי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָאיתא

ׁשאחד  היא, הּברכה ּכאן: ואף ּברכֹות. אּלא אינם ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאמת,

ּולהֹועיליכֹול זה לעזר ערבין יׂשראל ׁשּכל מּכיון לחברֹו, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשהם היינ ּו וערביםמערביםלזה, ּבזה לזה,ּונעימיםזה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּובׂשמחה. לב ּבחפץ לּׁשני אחד ּומֹועילים עֹוזרים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

Ï‡לה  Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ·˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«

ÏÚ‡Âלו  ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„eÔB‰aÏa ‡¯·z ¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
‡t¯Ë Ï˜ ÔB‰˙È ÛBc¯ÈÂ ÔB‰È‡Òc ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿««¿»
ÔÈÏË˜c Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚÓk Ôe˜¯ÚÈÂ ÛÈwL„¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»¿»¿ƒ

:ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡a¯Áa¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ

„˜ÔÈÏËלז  Ì„wÓk È‰eÁ‡a ¯·b ÔeÏ˜zÈÂ¿ƒ«¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ
‰Óe˜z ÔBÎÏ È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÈÏ ÛÈ„¯Â ‡a¯Áa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿≈¿¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„√̃»«¬≈¿»≈

mixehd lra

)(fl.óãøåWi` ElWke" .dxFqOA 'b §Ÿ¤©§¨§¨§¦
:Kci`e ,"oi` scxe axg ipRnM eig`A§¨¦§¦§¥¤¤§Ÿ¤¨¦§¦¨

"mipnlW scxe cgW ad` FNM"dirWi) ªŸ¥Ÿ©§Ÿ¥©§Ÿ¦§©§¨

(bk ,`scxe gEx drx mixt`" :Kci`e ,§¦¨¤§©¦Ÿ¤©§Ÿ¥

"micw(a ,ai rWFd)scx" mdW liaWA . ¨¦¥©¦§¦¤¥Ÿ¥
oM lr ,"micw scx"e "mipnlW©§Ÿ¦§Ÿ¥¨¦©¥
scxe axg ipRnM eig`A Wi` ElWke"§¨§¦§¨¦§¦§¥¤¤§Ÿ¤

."oi`̈¦

,'mpFr' 'oFr' dWxRA aEzM minrR 'e§¨¦¨©¨¨¨¨£¨
ici lr 'b ;minrR 'e ElB mCbpkE§¤§¨¨§¨¦©§¥

.xSpckEap ici lr 'be ,aixgpqgl dxez ©§¥¦§©§¥§©§¤©
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(çì):íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBba ízãáàå©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÌÈBba Ìz„·‡Â∑ ּפזּורים מּזה ,ּכׁשּתהיּו זה אבּודים ‡˙ÌÎ.ּתהיּו ‰ÏÎ‡Â∑ ּבּגֹולה הּמתים .אּלּו «¬«¿∆«ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶ¿»¿»∆¿∆ִֵֵַַָ

(èì)íëéáéà úöøàa íðåòa ewné íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®
:ewné ízà íúáà úðåòa óàå§©²©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬¦¨«

i"yx£Ìz‡ Ì˙·‡ ˙BÚa∑(ת"כ) אבֹותם ּכׁשעֹונֹות «¬…¬…»ƒ»ְֲֲֶָ
ּבידיהם  אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים – ∑ewnÈ.אּתם ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָƒ»

המּסה  "יּמּסּו",לׁשֹון יב)וכמֹוהּו,ּכמֹו יד "ּתּמקנה (זכריה : ְְְְֲִִַַָָָָ
לח),בחריהן" חּבּורתי"(תהלים ."נמּקּו ְֵֶַַָָֹֹ

(î)øLà íìòîa íúáà ïåò-úàå íðåò-úà ecåúäå§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´
:éø÷a énò eëìä-øLà óàå éá-eìòî̈«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−§¤«¦

(àî)õøàa íúà éúàáäå éø÷a ínò Cìà éðà-óà©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈§¤−¤
eöøé æàå ìøòä íááì òðké æà-Bà íäéáéà«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈¦§¬

:íðåò-úà¤£Ÿ¨«
i"yx£Ì˙‡ È˙‡·‰Â∑(ת"כ)זֹו אביאם! ּבעצמי אני ¿≈≈ƒ…»ְְֲֲִִִֵַ

ליׂשראל  טֹובה 'הֹואיל ,מּדה אֹומרים: יהיּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ
האּמֹות  ּבין אלילים,וגלינּו ּכמעׂשיהם'!עֹובדי נעׂשה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

מּניחם  איני ּומחזירן ,אני נביאי את אני מעמיד אּלא ְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכנפי  לבֿלג)ׁשּנאמר,לתחת כ עלֿרּוחכם (יחזקאל "והעלה : ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

חזקה  ּביד אםֿלא וגֹו' חיֿאני וגֹו' תהיה לא ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹהיֹו
ÚkÈ.וגֹו'" Ê‡ŒB‡∑כג)ּכמֹו ׁשֹור (שמות ּכי נֹודע "אֹו : ְ»ƒ»«ְִַ

הּוא" אּולי ,נּגח אחר: לׁשֹון יּכנע. אז ,ׁשּמא ,אם ִִֵֶַַַַָָָָָ
וגֹו' לבבם יּכנע ‡˙ÌBÚŒ.אז eˆ¯È Ê‡Â∑יכּפרּו ְְִַָָָָ¿»ƒ¿∆¬»ְְַ

ּביּסּוריהם  עֹונם .על ְֲִֵֶַָ

(áî)÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà óàå§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

i"yx£¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ·B˜ÚÈ È˙È∑ מקֹומֹות ּבחמּׁשה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְֲִַָ
נטל  יעקב מקֹומֹות: ּבחמּׁשה חסר ואלּיהּו מלא; ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹנכּתב

ערבֹון  אלּיהּו ׁשל מּׁשמֹו ּבניו ,אֹות ּגאּלת ויבּׂשר .ׁשּיבא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
·B˜ÚÈ È˙È¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ∑?אחֹורּנית נמנּו לּמה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְֲִִַָָ

ּכדאי ,ּכלֹומר  אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא ,ּכדאי ְְְְְֲִֵַַַַַָָָֹ
ּכדאי  אינֹו ואם עּמֹו. יצחק עּמֹו,הרי אברהם ,הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

אּלא  ּביצחק? 'זכירה' נאמרה לא ולּמה ּכדאי. ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
הּמזּבח  על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל .אפרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr dk jxk zegiy ihewl)

הּמזּבח  על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאפרֹו
מב) כו, על (רש"י  נׁשאר אינֹו הּקרּבנֹות אפר הרי לׁשאל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיׁש

הּדׁשן. והֹוצאת ּתרּומת מצות ּבֹו לקּים יׁש אּלא  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמזּבח,
ּכאּלּו מתחּדׁשת, ּפעּלה ּבגדר היא ׁשהעקדה לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻויׁש

‡¯Úלח  ÔBÎ˙È ¯Ób˙e ‡iÓÓÚ ÈÈa Ôe„·˙Â¿≈¿≈≈«¿«»¿««»¿¬«
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈

ÔB‰È·BÁaלט  ÔeÒÓzÈ ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿ƒƒ¿¿≈
È·BÁa Û‡Â ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»«¬≈¿»≈¿«¿≈
:ÔeÒÓzÈ ÔB‰„Èa ÔÈ„ÈÁ‡c ‡iLÈa ÔB‰˙‰·‡¬»»¿ƒ«»«¬ƒƒƒ≈ƒƒ¿

‡·‰˙‰ÔBמ  È·BÁ ˙ÈÂ ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈¿»≈¬»»¿
ÈÓ„˜ eÎÈl‰c Û‡Â ÈÓ„˜ e¯wL„ ÔB‰¯˜La¿ƒ¿¿¿«»√»»¿«¿«ƒ√»«

:eÈL˜a¿«¿

ÔB‰˙Èמא  ÏÚ‡Â eÈL˜a ÔB‰nÚ C‰‡ ‡‡ Û‡«¬»¡«ƒ¿¿«¿¿»≈»¿
ÔB‰aÏ ¯·zÈ ÔÎ· B‡ ÔB‰È··„ ÈÏÚa Ú¯‡a«¬««¬≈¿»≈¿≈ƒ»«ƒ¿

:ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È ÔÎ·e ‡LÙË«¿»¿≈ƒ¿»≈

È˙מב  Û‡Â ·B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰¯·‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:¯ÈÎ„ ‡‡ ‡Ú¯‡Â ¯ÈÎ„ ‡‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ

mixehd lra

)(an.áB÷òé éúéøa úà ézøëæå§¨©§¦¤§¦¦©£
itl ,dxikf DiA aizM `l wgviA§¦§¨¨§¦¥§¦¨§¦
KExA WFcTd iptl gPEnE xEav Fxt`W¤¤§¨¨¦§¥©¨¨

.`Ed
WFcTd xnF` .rxtnl oiiEpn zFa`d̈¨§¦§©§¥©¥©¨
,mz`A oi`n xkFf ip` :`Ed KExÄ£¦¥¥©¦¨¤
cr ,dlrnl cr qgId WnWnnE dpFnE¤§©§¥©©©©§©§¨©

.mdxa` oA wgvi oA awri oA¤©£Ÿ¤¦§¨¤©§¨¨
dzidW ,awrIn uEg "s`" aizM mNEkA§¨§¦©¦©£Ÿ¤¨§¨

.zlFqR EPOn `vi `le dnilW FzHn¦¨§¥¨§Ÿ¨¨¦¤§¤
.ézøëæådxikfA ligzn wEqRd §¨©§¦©¨©§¦¦§¦¨

zEkf xFMfi mlFrNW ,dxikfA miIqnE§©¥¦§¦¨¤§¨¦§§
.zFa`̈
íäøáàaizkcM ,'iCar' `xwp,h mixaC) ©§¨¨¦§¨©§¦§¦§¦§¨¦

(fkDil KEnqe ,"Licarl xkf"§Ÿ©£¨¤§¨¥
."mdxa`l"§©§¨¨

okeá÷òéaaizM(` ,cn dirWi)awri" §¥§©£Ÿ§¦§©§¨©£Ÿ
.wgviA oM oi`X dn ,"iCar©§¦©¤¥¥§¦§¨

oiA zFvOd EniIw awrie mdxa`W itl§¦¤©§¨¨§©£Ÿ¦§©¦§¥
dn ,ux`l uEgA oiA l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥¥§¨¨¤©

.wgviA oM oi`X¤¥¥§¦§¨
,zFa`l W`x ExMfEd awrie mdxa ©̀§¨¨§©£Ÿ§§Ÿ¨¨
,W`xA mFwn mEWA xMfEd `l wgvie§¦§¨Ÿ§©§¨¨Ÿ
xiab ded" eUrl xnFl dvxW itl§¦¤¨¨©§¥¨¡¥§¦

"Lig`l(hk ,fk ziW`xA)W`x FzFUrl §©¤§¥¦©£Ÿ
.awrilbn dxez §©£Ÿ



ני izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i iriax meil inei xeriy
רגע  ּבכל מחדׁש; רגע ּבכל ּכקרּבן הּמזּבח על נׂשרף ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָיצחק
ׂשרפתֹו, ידי על ׁשּנֹוצר האפר הּמזּבח" על ּומּנח ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ"צבּור

צר אין ׁשּכן זכירה, ּבֹו נאמרה לא ולכן זה. ּברגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּכביכֹול,
עצמֹו. זה ּברגע הּמתרחׁש מארע ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹלזּכר

(âî)änLäa äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ
eñàî éètLîa ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈

:íLôð äìòb éúwç-úàå§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
i"yx£ÔÚÈ·e ÔÚÈ∑מאסּו ּבמׁשּפטי אׁשר ּובגמּול .ּגמּול ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

(ãî)-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ
ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå íézñàî§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®

:íäéäìà ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑ אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה אני אפּלּו איביהם ,ואף ּבארץ לא ,ּבהיֹותם ¿««…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

אּתם  אׁשר ּבריתי ּולהפר לכּלֹותם .מאסּתים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לכּלתם געלּתים ולא מאסּתים מד)לא (כו, ְְְְְְִִַַַָֹֹֹ
ׁשל  לׁשּוק הּנמׁשל ּבגלּות, נמצאים יׂשראל ׁשּבני מבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזהר
ה' ּבעיני ואדרּבה, ּבהם, מֹואס אינֹו הּקּב"ה אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּורסקי,
לׁשֹון  - לכּלתם מּצד מאסּתים לא ּבׂשמים: ׁשל ּכׁשּוק ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹהּוא

ׁשּבעיניו  ּבּורסקי, ׁשל ּבׁשּוק ּדרה ׁשּכלתֹו אדם (ּוכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכּלה
אינֹו יהּודי אֹומר: הוי ּבׂשמים). ׁשל ּכׁשּוק 'אֹוכל'הּוא ְְְֱִִֵֵֵֵֶָ

זה  וריח מּבחּוץ; אֹותֹו מּקיף רע ׁשריח אּלא זה ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמהּגלּות,
!החׁש מן האֹור יתרֹון ּבבחינת ניחֹוח', ל'ריח הֹופ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹעצמֹו

(äî)íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL‡¯ ˙È¯a∑ ׁשבטים .ׁשל ¿ƒƒ…ƒְִֶָ

(åî)ïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´
:äLî-ãéa éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−§©¤«

i"yx£˙¯Bz‰Â∑ מּגיד ּבעלּֿפה, ואחת ּבכתב ּבּסיני ,אחת למׁשה נּתנּו .ׁשּכּלם ¿«…ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ß xii` f"i iriax mei ß

æë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

hÓL‰‡מג  ˙È ÈÚ¯˙Â ÔB‰pÓ LË¯˙˙ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ ÈÈ„·c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎ¯a ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ ˙˜Á¯ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

ÈÏÚaמד  Ú¯‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ì¯a Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á¯‡ ‡ÏÂ ÔepLË¯‡ ‡Ï ÔB‰È··„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡‡ È¯‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬

‡È˜t˙מה  Èc È‡Ó„˜ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ‡¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ«≈ƒ
‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿«»

:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿≈»»¬»¿»

ÈÈמו  ·‰È Èc ‡˙È¯B‡Â ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»¿»»»ƒ¿«¿»
ÈÈÒ„ ‡¯eËa Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e d¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

mixehd lra
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u"yn xzFi eipA E`hg `NW onf lM̈§©¤Ÿ¨§¨¨¥¦

.mlbi `l ,mipWcn dxez ¨¦Ÿ©§¥



izewegaנב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i iriax meil inei xeriy

(á)ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬
:ýåýéì úLôð Ekøòa øãð àìôé©§¦−¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ ּבפיו LÙ˙.יפריׁש Ek¯Úa∑נפׁשֹו ער עלי',לּתן – ּבֹו ּתלּויה ׁשּנפׁשֹו ּדבר ער' .לֹומר: ƒ«¿ƒְְִִַ¿∆¿¿¿»…ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(â)ãòå äðL íéøNò ïaî øëfä Ekøò äéäå§¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−
óñk ì÷L íéMîç Ekøò äéäå äðL íéML-ïa¤¦¦´¨¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤

:Lãwä ì÷La§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â Ek¯Ú ‰È‰Â∑ ּדמים לׁשֹון זה  ער ,אין ¿»»∆¿¿¿ְִֵֵֶֶָ

הּוא  ׁשניו, ּכפי - זֹול ׁשהּוא ּבין יקר ׁשהּוא ּבין ְִֵֵֶֶֶֶָָָֹאּלא
זֹו ּבפרׁשה עליו הּקצּוב הער.Ek¯Ú∑;'ער' ּכמֹו ְֵֶַָָָָָָָ∆¿¿ְֵֶ

הּכפי"ן  הּוא ,וכפל לׁשֹון מאיזה ידעּתי .לא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

(ã)ìL Ekøò äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤

(ä)äéäå äðL íéøNò-ïa ãòå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈§¨¨¯
úøNò äá÷pìå íéì÷L íéøNò øëfä Ekøò¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈£¤¬¤

:íéì÷L§¨¦«
i"yx£ÌÈL LÓÁŒÔaÓ Ì‡Â∑ קטן הּנֹודר ׁשּיהא ּב,לא ּכלּום ׁשאין קטן קטן ,דברי ער' ׁשאמר: ּגדֹול אּלא ¿ƒƒ∆»≈»ƒְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ׁשנים ,הּזה  חמׁש ּבן .עלי',ׁשהּוא ִֵֶֶֶַַָָָ

(å)Ekøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ
ìL Ekøò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç øëfäúL ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤

:óñk íéì÷L§¨¦−¨«¤

(æ)äéäå øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî íàå§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´
:íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L øNò äMîç Ekøò¤§§½£¦¨¬¨−̈¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈMLŒÔaÓ Ì‡Â∑ לימי ּכׁשּמּגיע ¿ƒƒ∆ƒƒ»»¿ְִִֵֶַַ
ּכאיׁש להחׁשב קרֹובה האּׁשה האיׁש,הּזקנה לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ּבערּכֹו מּׁשליׁש יֹותר ּבהזּדּקנֹו אינּה,ּפֹוחת והאּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבערּכּה ׁשליׁש אּלא יט),ּפֹוחתת אנׁשי:(ערכין ּדאמרי ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ּבביתא  ּפחא – ּבביתא סימא ,סבא – ּבביתא סבּתא ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָ

ּבביתא ,ּבביתא  טבא .וסימנא ְְְִֵֵָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz izewega t"y i`ven zgiy)

ּבביתא ּפחא ּבביתא, ז)סבא כז, ּכן (רש"י אם לׁשאל, יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
יֹותר  ואף ,ער לֹו יׁש ּומּדּוע ּכלל, ער לּזקן יהיה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹראּוי
הּכּונה  לׁשֹונֹו: ּבדּיּוק זאת מיּׁשב ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּזקנה.

לּבית, ׁשּמחּוץ ּבדברים אבל וכּדֹומה, הּבית לנהּול ּביחס ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָרק
ּומנהיג  ׁשרב ּבכ מעלה יׁש הּצּבּור, והנהגת רּבנּות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָּכגֹון

נּסיֹון. ּובעל זקן הּוא ִִֵַַָָצּבּור

‡¯Èב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÔÒ¯Ùa ¯„ L¯ÙÈ«¿≈¿«¿À¿««¿»»√»¿»

ÚÂ„ג  ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡¯eÎc dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿«
ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ dÒ¯Ù È‰ÈÂ ÔÈL ÔÈzL ¯a«ƒƒ¿ƒƒ≈À¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÛÒÎcƒ¿«¿ƒ¿≈¿»

ÔÈ˙Ïzד  dÒ¯Ù È‰ÈÂ ‡È‰ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»ƒƒ≈À¿»«¿»ƒ
:ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ

ÔÈLה  ÔÈ¯ÒÚ ¯a „ÚÂ ÔÈL LÓÁ ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«¬≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿ƒ
‡˙·e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÔÈ¯ÒÚ ‡¯eÎc dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

È‰ÈÂו  ÔÈL LÓÁ ¯a „ÚÂ ‡Á¯È ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ««¿»¿««¬≈¿ƒƒ≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡¯eÎc dÒ¯ÙÀ¿»≈¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»
:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ˙Ïz dÒ¯Ù ‡˙·e˜ÏÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒƒ¿»

eÎc¯‡ז  Ì‡ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈzL ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‡˙·e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ È¯ÒÚ LÓÁ dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

mixehd lra

æë)(b'le ,milwW 'p Wi oikxr zWxtA§¨¨©£¨¦¥§¨¦§
'de ,milwW 'ie ,milwW 'ke ,milwW§¨¦§§¨¦§§¨¦§
'ie ,milwW e"he ,milwW 'be ,milwW§¨¦§§¨¦§§¨¦§

Kq `EdW ,dawpl xkf oiA ,milwW§¨¦¥¨¨¦§¥¨¤©
d"n lr xRkl ,milwW b"nw lMd©Ÿ§¨¦§©¥©
dpWnAW g"ve mipdM zxFzAW zFllw§¨¤§©Ÿ£¦§¤§¦§¥

Knq KklE ,b"nw lMd oiA mdW dxFz¨¤¥¥©Ÿ§¨¨©
.zFllTl oikxrc dxez £¨¦©§¨
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(ç)ïäkä éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàå§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
éøòäåøãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä Búà C §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½

ñ :ïäkä epëéøòé©«£¦¤−©Ÿ¥«
i"yx£‡e‰ CÓ Ì‡Â∑הער לּתן מּׂשגת ידֹו ׁשאין ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּכהן ∑B„ÈÓÚ‰Â.הּזה  לפני לפי ,לנער ויעריכּנּו ֶַ¿∆¡ƒְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מערי ׁשל ידֹו ÈOz‚.הּׂשגת ¯L‡ ÈtŒÏÚ∑ לפי ֲִֶַַַָָ«ƒ¬∆«ƒְִ

מּטה  חּייו: ּכדי לֹו ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו, ּׁשּיׁש ,מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
חּמר ,ּכר  היה אם אּמנּות; ּוכלי לֹו,ּכסת מׁשאיר ְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

.חמֹורֹו ֲ

(è)ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé øLà£¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk∑ׁשל 'רגלּה עֹולה'אמר: חּלין ,זֹו ודמיה עֹולה לצרכי ותּמכר קּימין חּוץ ,ּדבריו …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
האבר  אֹותֹו .מּדמי ְִֵֵָָ

(é)ôéìçé àìòø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå ep ´Ÿ©«£¦¤À§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´
àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå áBèa§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬

:Lãw-äéäé Búøeîúe§«¨−¦«§¤«Ÿ¤
i"yx£Ú¯a ·BË∑ מּום ּבבעל BËa·.ּתם Ú¯ŒB‡∑ ט),(ת"כ ּברע תמורה ורע ּבטֹוב טֹוב .וכלֿׁשּכן ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

(àé)äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì ïaø÷̈§−̈©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

i"yx£‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑ לב),(ת"כ ּבבעלת תמורה ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְֲַַ
מדּבר  הּכתּוב - ולּמד,מּום להקרבה; טמאה ׁשהיא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבפדיֹון ,הּכתּוב  לחּלין יֹוצאין ּתמימים קדׁשים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֻ
הּוממּו .אּלאֿאםּֿכן ְִֵֶָ

(áé)éøòäåEkøòk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkä©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È Ôk Ô‰k‰ Ek¯Úk∑הקּדׁש מּיד לקנֹותּה הּבא אדם ּכל .לׁשאר ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

(âé):Ekøò-ìò BúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«

i"yx£Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑ הּכתּוב החמיר ּבּבעלים ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְֱִִֶַַָָ
חמׁש ּבית (ת"כ)להֹוסיף ּבמקּדיׁש וכן ּבמקּדיׁש,. וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ

הּׂשדה  מֹוסיפין ,את הּבעלים - ׁשני מעׂשר ּבפדיֹון וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אדם  ּכל ׁשאר ולא .חמׁש ְְֶָָָָֹֹ

(ãé)Bëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa ïäkäïäkä Búà C ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−

:íe÷é ïk¥¬¨«

(åè)úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯
:Bì äéäå åéìò Ekøò-óñk¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬¨«

˜„Ìח  dpÓÈ˜ÈÂ dpÒ¯tÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡‰k d˙È ÒB¯ÙÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡‰k dpÒ¯ÙÈ ‡¯„B„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»

‡Bי  LÈ·a ·Ë d˙È ¯aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡¯ÈÚ·a ‡¯ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â ·Ëa LÈ·ƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

Ôe·¯˜Èיא  ‡Ï Èc ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡¯ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡‰k«¬»

LÈaיב  ÔÈ·e ·Ë ÔÈa d˙È ‡‰k ÒB¯ÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡‰Î„ ‡Ò¯Ùk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג  dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:dÒ¯tÀ¿»≈

ÈÈיד  Ì„˜ ‡L„e˜ d˙Èa ˙È Lc˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈«¿≈»≈≈¿»√»¿»
Èc ‡Ók LÈa ÔÈ·e ·Ë ÔÈa ‡‰k dpÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈«¬»≈«≈ƒ¿»ƒ

:Ìe˜È Ôk ‡‰k d˙È ÒB¯ÙÈƒ¿»≈«¬»≈¿

LÓÁטו  ÛÒBÈÂ d˙Èa ˙È ˜B¯ÙÈ Lc˜‡c Ì‡Â¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿≈…∆
:dÏ È‰ÈÂ È‰BÏÚ dÒ¯t ÛÒk¿«À¿»≈¬ƒƒ≈≈
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ß xii` g"i iying mei ß

(æè)íàå|äéäå ýåýéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî §¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬
ì÷L íéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekøò¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤

:óñk̈«¤
i"yx£BÚ¯Ê ÈÙÏ Ek¯Ú ‰È‰Â∑ׁשֹוויּה ּכפי אחת ,ולא ¿»»∆¿¿¿ƒ«¿ְְְִַַָֹ

רעה  ׂשדה ואחת טֹובה ׁשוה ,ׂשדה הקּדׁשן ּפדיֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשקלים  ּבחמּׁשים ׂשעֹורים ּכֹור הּכתּוב ,ּבית ּגזרת ּכ, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

לגאלּה ּבא ואם הּיֹובל. ּבתחּלת לגאלּה ׁשּבא ְְְְְֳֳִִִֵֶַַָָָָָָוהּוא
לׁשנה;,ּבאמצעֹו ּופּונּדיֹון סלע החׁשּבֹון: לפי נֹותן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

הּיֹובל  ׁשני למנין אּלא הקּדׁש ׁשאינּה ׁשאם ,לפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

טֹוב  הרי לאו ,נגאלה ּבדמים ,ואם מֹוכרּה הּגזּבר ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
לאחר  הּיֹובל ,הּללּו עד הּלֹוקח ּביד ּכׁשאר ,ועֹומדת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

מּידֹו יֹוצאה ּוכׁשהיא הּמכּורֹות. הּׂשדֹות חֹוזרת ,ּכל ְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו ּפֹוגע ׁשהּיֹובל מׁשמר אֹותֹו ׁשל ּומתחּלקת ,לּכהנים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ועכׁשו ,ּביניהם  ׂשדה, ּבמקּדיׁש האמּור הּמׁשּפט זהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּמקראֹות  סדר על .אפרׁשּנּו ְְֲִֵֶֶַַָָ

(æé):íe÷é Ekøòk eäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«

i"yx£'B‚Â LÈc˜È Ï·Bi‰ ˙MÓ Ì‡∑ מּׁשעברה אם ƒƒ¿««≈«¿ƒ¿ְִִֶָָ
הקּדיׁשּה מּיד הּיֹובל, מּיד ,ׁשנת לגאלּה זה .ּובא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָ

Ìe˜È Ek¯Úk∑ האמּור הּזה חמּׁשים ,יהיה ,ּכער ¿∆¿¿»ְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
יּתן  .ּכסף ִֵֶֶ

(çé)ïäkä Bì-áMçå eäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹
ìáiä úðL ãò úøúBpä íéðMä ét-ìò óñkä-úà¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®

:Ekøòî òøâðå§¦§©−¥«¤§¤«
i"yx£LÈc˜È Ï·i‰ ¯Á‡ŒÌ‡Â∑הקּדיׁשּה אם וכן ¿ƒ«««…≈«¿ƒְְִִִֵָ

ּגזּבר  ּביד ונׁשּתהה הּיֹובל לגאלּה,מּׁשנת זה ּובא ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּיֹובל  ÈtŒÏÚ.אחר ÛÒk‰Œ˙‡ Ô‰k‰ BÏŒ·MÁÂ ֵַַַ¿ƒ««…≈∆«∆∆«ƒ

˙¯˙Bp‰ ÌÈM‰∑ ּדמיה קצב הרי ּכיצד? חׁשּבֹון, ּכפי «»ƒ«»…ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשקל  חמּׁשים ׁשנים ותׁשע ארּבעים ׁשקל ,ׁשל הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשנה  ארּבעים ,לכל והּׁשקל ּכּלן; על יתר וׁשקל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

לׁשנה  ּופֹונּדיֹון סלע הרי – ּפֹונּדיֹונין אּלא ,ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ׁשאֹותֹו רּבֹותינּו ואמרּו לכּלן, אחד ּפֹונּדיֹון ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשחסר

לגאל  והּבא לפרֹוטרֹוט. קלּבֹון – סלע ,ּפֹונּדיֹון יּתן ְְְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
הּיֹובל  ׁשנת עד הּנֹותרֹות לּׁשנים ׁשנה לכל .ּופֹונּדיֹון ְְְְִֵַַַַַָָָָָ

Ek¯ÚÓ Ú¯‚Â∑ ׁשנת עד הּיֹובל ׁשּמּׁשנת הּׁשנים מנין ¿ƒ¿«≈∆¿∆ְְְִִִֵֶַַַַַַָ
.הּפדיֹון  ְִַ

(èé)óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â
:Bì í÷å åéìò Ekøò-óñk úéLîç£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«

i"yx£Ï‡‚È Ï‡bŒÌ‡Â∑אֹותֹו הּזאת ,הּמקּדיׁש הּקצּבה על חמׁש .יֹוסיף ¿ƒ»…ƒ¿«ְְִִִֶַַַַַָֹֹ

(ë)äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì-íàå§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
:ãBò ìàbé-àì øçà Léàì§¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«

i"yx£‰„O‰Œ˙‡ Ï‡‚È ‡ÏŒÌ‡Â∑הּמקּדיׁש.¯ÎÓŒÌ‡Â∑ הּגזּבר.„BÚ Ï‡bÈŒ‡Ï ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰„O‰Œ˙‡∑ ¿ƒ…ƒ¿«∆«»∆ְִַַ¿ƒ»«ְִַָ∆«»∆¿ƒ«≈…ƒ»≈
הּמקּדיׁש ּביד .לׁשּוב ְְִַַַָ

(àë)äãNk ýåýéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´
:Búfçà äéäz ïäkì íøçä©¥®¤©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

ÈÈטז  Ì„˜ ¯·b LÈc˜È dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓ Ì‡Â¿ƒ≈¬««¬«¿≈«¿ƒ¿«»»¿»
ÔÈ¯BÚN ¯ek Ú¯Ê ¯a dÚ¯Ê ÌeÙÏ dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿«¿≈«¿«¿ƒ

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁa¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

dÒ¯Ùkיז  dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ„ ‡zMÓ Ì‡ƒƒ«»¿≈»«¿≈«¿≈¿À¿»≈
:Ìe˜È¿

dÏיח  ·MÁÈÂ dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ ¯˙a Ì‡Â¿ƒ»«≈»«¿≈«¿≈ƒ«∆≈
Ô¯‡zLÈc ‡iL ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡tÒk ˙È ‡‰k«¬»»«¿»«≈«¿«»¿ƒ¿»»»

‡zL „Ú:dÒ¯tÓ ÚÓzÈÂ ‡Ï·BÈ„ ««»¿≈»¿ƒƒ¿«ƒÀ¿»≈

d˙Èיט  Lc˜‡c ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿«¿≈»≈
:dÏ Ìe˜ÈÂ È‰BÏÚ dÒ¯t ÛÒk LÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈…∆¿«À¿»≈¬ƒƒ≈

È˙כ  ÔÈaÊ Ì‡Â ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿ƒ«ƒ»
:„BÚ ˜¯t˙È ‡Ï Ô¯Á‡ ¯·‚Ï ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿«»√»»ƒ¿»»

˜„Ìכא  ‡L„e˜ ‡Ï·BÈa d˜tÓa ‡Ï˜Á È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿≈¿≈»¿»√»
:dzÒÁ‡ È‰z ‡‰ÎÏ ‡Ó¯Á Ï˜Ák ÈÈ¿»«¬«∆¿»¿«¬»¿≈«¬«¿≈



נה izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â∑ מן הּלֹוקחֹו מּיד ¿»»«»∆¿≈«…≈ְִִַַ

לֹוקחיהם ,הּגזּבר  מּיד הּיֹוצאים ׂשדֹות ׁשאר ּכדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
Ï‰'.ּבּיֹובל  L„˜∑ הּבית ּבדק להקּדׁש ׁשּיׁשּוב ,לא ֵַ…∆«ְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

הּגזּבר  לּכהנים ,ליד הּנתּון החרם ּכׂשדה ׁשּנאמר ,אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יד) יח יהיה"(במדבר ל ּביׂשראל חרם "ּכל זֹו,: אף ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
מׁשמר  אֹותֹו ׁשל לּכהנים הּכּפּורים ,ּתתחּלק ׁשּיֹום ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבֹו ּפֹוגע יֹובל .ׁשל ֵֵֶַ

ß xii` h"i iyiy mei ß

(áë)Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®
:ýåýéì Léc÷é©§¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â B˙˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑ ּבין יׁש חּלּוק ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ִֵֵ
אחּזה  לׂשדה מקנה ּתתחּלק ,ׂשדה לא מקנה ׁשּׂשדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻ

ּבּיֹובל  עד ,לּכהנים אּלא להקּדיׁשּה יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ולׁשּוב ,הּיֹובל  מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

לגאלּה,לּבעלים  ּבא אם הּללּו,לפיכ ּבּדמים יגאל ְְְְֳִִִִִַַַַָָָָָָָ
ּגזּבר  וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה. לׂשדה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֻהּקצּובים

"יׁשּוב ,לאחר  הּיֹובל ּבׁשנת הּוא יגאל לא אם אֹו ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
ּופן  ׁשהקּדיׁשּה, אֹותֹו – מאּתֹו" קנהּו לאׁשר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשדה

קנהּו" "לאׁשר האחרֹון ,ּתאמר: הּזה ,מאּתֹו,הּלֹוקח ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אחּזת  "לאׁשרֿלֹו לֹומר: הצר לכ הּגזּבר?! ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָֻֻוזהּו

אבֹות ,הארץ" הראׁשֹונים ,מירּׁשת ּבעלים וזהּו ְְִִִִֶֶַָָָָָֻ
לּמקּדיׁש .ׁשּמכרּוה ְְִֶַַָָ

(âë)úðL ãò Ekøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå ìáiä©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(ãë)Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®
:õøàä úfçà Bì-øLàì©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

(äë)äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäé Ekøò-ìëå§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈
:ì÷Mä äéäé¦«§¤¬©¨«¤

i"yx£L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯ÚŒÏÎÂ∑ערּכ ּכל ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְֶָ
'ׁשקלים' ּבֹו הּקדׁש,ׁשּכתּוב ּבׁשקל ÌÈ¯NÚ.יהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ∆¿ƒ

‰¯b∑ מעֹות ה ,עׂשרים מּכאן ּכ ּולאחר מּתחּלה יּו ≈»ְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּדינר  ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות, ,הֹוסיפּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
לסלע  מעֹות וארּבע .עׂשרים ְְְְִֶֶַַַָ

(åë)Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà øBëa-Cà©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬
:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íà Búà Léà¦−Ÿ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

i"yx£B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר, קרּבן .ל ׁשם …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 333 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA xUrnE xFkA§©£¥©£©¨¨¨

. . הּוא: ליהוה . . ּבבהמה ליהוה אׁשר־יבּכר ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹֻֽֽֽא־ּבכֹור
יהיה־ּקדׁש העׂשירי . . וצאן ּבקר לב)וכל־מעׂשר – כו .(כז, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹֽֽ

ּבכֹור  לקרּבנֹות: ּבנֹוגע מצֹות ׁשּתי מצינּו הּפרׁשה ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָּבסֹוף
ּבפעל  הּמעׂשר ואּלּו הּגלּות, ּבזמן ּגם נֹוהג הּבכֹור ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָֹּומעׂשר.
את  למנֹות ׁשּלא ּגזרּו חכמים ּכי הּגלּות, ּבזמן נֹוהג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאינּנּו

ְֵַהּבהמֹות.

הענינים: ּבפנימּיּות ּכ על הּטעם לבאר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָויׁש
וזה  האדם, ּבמעׂשה ּתלּוי ואינּנּו מּלמעלה, קדּוׁשתֹו - ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכֹור
למעׂשה  קׁשר ללא מּלמעלה, הּקדּוׁשה המׁשכת על ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמֹורה
האדם, ּבספירת ּתלּויה קדּוׁשתֹו מעׂשר ואּלּו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהּתחּתֹונים.
ּכֹותבת  ולכן למעלה, מּלמּטה האדם עבֹודת על מֹורה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
נּתנים  ׁשּקֹודם לנּו להֹורֹות הּמעׂשר, לפני הּבכֹור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה

Ï˜ÁÓכב  ‡Ï Èc È‰BÈ·Ê Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dzÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»

zL‡כג  „Ú dpÒ¯t ÔÈÓ ˙È ‡‰k dÏ ·MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa dÒ¯t ˙È ÔzÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד  d·Ê„Ï ‡Ï˜Á ·e˙È ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ˙ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»

ÔÈ¯ÒÚכה  ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È dÒ¯t ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

Ï‡כו  ‡¯ÈÚ·a ÈÈ Ì„˜ ¯ka˙È Èc ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ d˙È ¯·b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»



izewegaנו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy
ּובאה  מּגיעה ּובכחם לאחרי־זה ורק מּלמעלה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּכחֹות

למעלה. מּלמּטה האדם ְְְֲִַַַָָָָָעבֹודת
עצמֹו: ּבאדם ּגם קּימים אּלּו ענינים ְְְִִִֵֵַַַָָָָָׁשני

ׁשּבּנפׁש, חכמה – ׁשּבּנפׁש העליֹונה הּבחינה על מֹורה - ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבכֹור
הּבאה  המסירּות־נפׁש ענין ּכי מעצמֹו, קדֹוׁש הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן
ירּוׁשה  היא אּלא עבֹודה על־ידי ּבאה אינּה ׁשּבּנפׁש, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמהחכמה
ּבזמן  ּגם ּבתמידּיּות נמצאת זאת ּוקדּוׁשה מאבֹותינּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹלנּו

ּתמיד. ּבׁשלמּות היא ׁשּבּנפׁש החכמה ּבחינת ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגלּות,

ואחד  אחד ּכל וחֹובת ּכחֹות, עׂשר יׁש ּבּנפׁש - ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשר
הּכח  הינּו קדׁש, יהיה ׁשּבּנפׁש העׂשירי הּכח ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּלכל־הּפחֹות
ּומּכיון  ּומעׂשה. ּדּבּור למחׁשבה הּׁשּי ׁשּבּנפׁש ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאחרֹון
ּבין  ּבזה חּלּוקים יׁש לכן האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשענין

(שהא  הּבית (ּדמּפני זמן הּגלּות לזמן ּבגּלּוי), האירה לֹוקּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
כּו'). ּגלינּו ֲִֵָָחטאינּו

(æë)óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa íàå§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬
:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàå åéìò BúLîç£¦«¦−¨¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

i"yx£'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑ הּזה הּמקרא אין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְִֵֶַַָ
הּבכֹור  על טמאה ,מּוסב ּבהמה ּבבכֹור לֹומר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

זה  אין וחמֹור ."בערּכ ּפדיֹון ,"ּופדה אין ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
טלה  אּלא חמֹור ואינֹו,ּפטר לּכהן מּתנה והּוא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ההקּדׁש על מּוסב הּכתּוב אּלא ׁשהּכתּוב ,להקּדׁש. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשהּוממה  טהֹורה ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר וכאן ,ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
הּבית  לבדק טמאה ּבהמה ּבּמקּדיׁש Ùe„‰.ּדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ»»

Ek¯Ú·∑ הּכהן ּׁשּיעריכּנה מה Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ ¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈
ּבעלים Ek¯Úa.(ת"כ)עלֿידי ¯kÓÂ∑ לאחרים. ְְִֵַָ¿ƒ¿«¿∆¿∆ֲִֵַ

(çë)-ìkî ýåýéì Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨
øëné àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî Bì-øLà£¤À¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−
:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk ìàbé àìå§´Ÿ¦¨¥®¨¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÁŒÏk C‡∑(כהנים רּבֹותינּו(תורת נחלקּו : «»≈∆¿ְְֵֶַ
אֹומ  יׁש להקּדׁש'ּבּדבר, חרמים 'סתם אני ,רים: ּומה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ

יד)מקּים יח יהיה"?(במדבר ל ּביׂשראל חרם "ּכל : ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ּכהנים  לּכהן!",ּבחרמי חרם זה "הרי ואמר: ׁשּפרׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

לכהנים' חרמים 'סתם ׁשאמרּו: ÏÂ‡.ויׁש ¯ÎnÈ ‡Ï ְְְְֲֲִִֵֶָָָֹ…ƒ»≈¿…
Ï‡bÈ∑ חרמים 'סתם האֹומר: לדברי לּכהן. יּנתן אּלא ƒ»≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

והאֹומר: חרמים; ּבסתם זה מקרא מפרׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָֹלּכהנים',
הּבית' לבדק חרמים ּבחרמי ,'סתם זה מקרא מפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

כח)ּכהנים להם (ערכין אין ּכהנים ׁשחרמי מֹודים ׁשהּכל , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

ּכהן ,ּפדיֹון  ליד ׁשּיבאּו נפּדים ,עד ּגבּה .וחרמי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ Ì¯ÁŒÏk∑ סתם' האֹומר: »≈∆…∆»»ƒ«ְֵָָ

הּבית' לבדק והאֹומר:,חרמים מּכאן; ראיה מביא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לכהנים' חרמים קדׁשֿקדׁשים ,'סתם חרם "ּכל מפרׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

קדׁשי  על חלים ּכהנים ׁשחרמי ללּמד לה'", ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּוא
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּכהן, ונֹותן קּלים קדׁשים ועל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקדׁשים

נדר  'אם ערכין: ּדמיהם ,ּבמּסכת נדבה ,נֹותן ,ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
טֹובתּה' את כח)∑Ì„‡Ó.נֹותן ׁשהחרים (ערכין ּכגֹון ֵֶָָ≈»»ְֱִֶֶ

הּכנענים  וׁשפחֹותיו .עבדיו ְְְֲֲִִַַָָָ

ß xii` 'k ycew zay ß

(èë)úBî äãté àì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−
:úîeé¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯ÁŒÏk∑(ת"כ) להרג ,הּיֹוצא »≈∆¬∆»√«¿ֵֵֵַָ
ּכלּום  אמר לא עלי'! 'ערּכֹו אחד: BÓ˙.ואמר ְְְֶֶַַַָָָָֹ

˙ÓeÈ∑ למּות הֹול יּפדה ,הרי לא לֹו,לפיכ אין »ְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
ער ולא ּדמים .לא ְִֵֶָֹֹ

dÒ¯Ùaכז  ˜B¯ÙÈÂ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««

:dÒ¯Ùa¿À¿»≈

ÏkÓכח  ÈÈ Ì„˜ ¯·b Ì¯ÁÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk Ì¯a¿«»∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
‡Ï dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓe ‡¯ÈÚ·e ‡L‡Ó dÏ Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬««¬«¿≈»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡Ó¯Á Ïk ˜¯t˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈƒ¿««¿»ƒ¿»»»∆¿»…∆¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»

t˙È¯˜כט  ‡Ï ‡L‡ ÔÓ Ì¯ÁzÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»ƒƒ«¿«ƒ¬»»»ƒ¿»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

mixehd lra

)(hk.íøçéxW` mxg lM" .dxFqOA 'b ¨¢©©§¨¨¥¤£¤
gaf" ,"dcRi `l mc`d on mxgï¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤Ÿ¥©

"mxgi midl`l(hi ,ak zFnW)lM mxgi" , ¨¡Ÿ¦¨¢¨§¨¢©¨
"FWEkx(g ,i `xfr)iaiIg dn ,xnFl . §¤§¨©©©¨¥

s` ,Dixhtpe `pFnn lFwWp `l zFzin¦¨¦§¨¨§¦§§¥©
.mNWIW cr Fxhtl Epl oi` oFnn iaiIg©¨¥¨¥¨§¨§©¤§©¥
iaiIgA ixii`C ,"FWEkx lM mxgi" Edfe§¤¨¢©¨§§©§¦§©¨¥

,"mxgi midl`l gaf"l WTY` ,oFnn̈¦©©§Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨
ip` mdipWaC ,zFzin iaiIg EpiidC§©§©¨¥¦§¦§¥¤£¦

.dcRi `l xnF`l dxez ¥Ÿ¦¨¤



נז izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

(ì)õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî-ìëå§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½
:ýåýéì Lã÷ àeä ýåýéì©«Ÿ̈−®−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ı¯‡‰ ¯NÚÓŒÏÎÂ∑ הּכתּוב - ׁשני ּבמעׂשר ¿»«¿«»»∆ְֲִֵֵַַָ
‰‡¯ı.ּבר מד  Ú¯fÓ∑ ּדגן.ıÚ‰ È¯tÓ∑ּתירֹוׁש ְֵַƒ∆«»»∆ָָƒ¿ƒ»≈ִ

‰e‡.ויצהר  '‰Ï∑ הּׁשם צּוה ,קנאֹו ּומּׁשלחנֹו ְְִָ«ְְִִֵַָָָֻ

ּבירּוׁשלים  ולאכל לעלֹות ׁשּנאמר,ל יד ּכמֹו (דברים ְְְֱֱֲִִֶֶֶַַַָֹ
ּתירׁשכג) ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת :ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ

.וגֹו'" ְ

(àì):åéìò óñé BúéLîç BøNònîLéàìàâé ìàb-íàå§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬¨¨«
i"yx£B¯NÚnÓ∑ מעׂשר הּפֹודה חברֹו: מּמעׂשר ולא ƒ««¿ְֲֲֲִֵֵֶַַַַֹ

חברֹו יפּדּנּו,ׁשל ּגאּלתֹו? היא ּומה חמׁש. מֹוסיף ,אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֻ
מקֹום  ּבכל ּבאכילה להּתירֹו יעלה ,ּכדי והּמעֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּבירּוׁשלים  ׁשּנאמר,ויאכל כה)ּכמֹו יד "ונתּתה (דברים : ְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹ
וגֹו'" .ּבּכסף ְֶַָ

(áì)úçz øáòé-øLà ìk ïàöå ø÷a øNòî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©
:ýåýéì Lãw-äéäé éøéNòä èáMä©¨®¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£Ë·M‰ ˙Áz∑ לעּׂשרן זה ,ּכׁשּבא ּבּפתח מֹוציאן «««»∆ְְְִֶֶֶַַַָָָ
זה  להיֹות ,אחר ּבסיקרא צבּועה ּבׁשבט מּכה והעׂשירי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מעׂשר  ׁשהּוא ּכל ,נּכר ׁשל ועגלים לטלאים עֹוׂשה ּכן ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וׁשנה  ואמּוריו ∑L„wŒ‰È‰È.ׁשנה ּדמֹו לּמזּבח ,לּקרב ְָָָָƒ¿∆…∆ְְִִֵֵֵַַָָָ
לּבעלים  נאכל מּתנֹות ,והּבׂשר ׁשאר עם נמנה לא ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לּכהנים ,ּכהּנה  ניּתן ּבׂשרֹו ׁשּיהא מצינּו .ולא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֻ
ã ycew zegiyn zecewp ã

ּבּפתח לב)מֹוציאן כז, ּבּידים,(רש"י ׁשּמֹוציאם הּכּונה אין ִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכתיב, "יעבר ּבּגמרא אמרּו ׁשּכן ׁשּיצאּו. להם ּגֹורם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ולכן  "יעבר" מּלת לפרׁש ּבא לא ורׁש"י ׁשּיעבירּוהּו". ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹולא
הּמתחיל'. ּב'דּבּור העּתיקּה ְְֱִִִֶַַָֹלא

(âì)øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé àì̄Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå epøéîé§¦¤½§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ¯w·È ‡Ï∑ׁשּנאמר יב)לפי מבחר (שם "וכל : …¿«≈¿ְְְֱִִֶֶַַֹ
ּתלמּוד ,נדריכם" הּיפה? את ּומֹוציא ּבֹורר יהא יכֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לרע" "ּביןֿטֹוב יבּקר". "לא ּבין לֹומר: ּתם ּבין : ְֵֵֵֵַַַָָֹ

מּום  ּבעל ׁשיקריב ולא קדּׁשה; עליו חלה מּום, ,ּבעל ְְְִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ולעבד  לּגזז ואסּור מעׂשר ּבתֹורת יאכל .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ai jxk zegiy ihewl)

מעׂשר ּבתֹורת יאכל לג)אּלא כז, מה (רש"י לׁשאל, יׁש ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ולילה  ימים לׁשני נאכל ׁשל הּדין והרי זֹו, אכילה ׁשל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענינּה
ולא  ּבתם אּלא אינם - העיר ּבכל ׁשּנאכל הּדין וכן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד,

צרי האֹוכל ּכפׁשּוטֹו: היא ׁשהּכּונה ,ּכרח ועל מּום. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבבעל
מּדאֹורייתא). (וזהּו מעׂשר אֹוכל ׁשהּוא האכילה ּבעת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלכּון

אחר. ּבמקֹום אׁשּתמיט ולא הּוא, ּגדֹול חּדּוׁש ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹולכאֹורה

(ãì)éða-ìà äLî-úà ýåýé äeö øLà úåönä älà¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´
:éðéñ øäa ìàøNé¦§¨¥®§©−¦¨«

סימן. עז"א פסוקים, בחקותי ע"ח פרשת חסלת

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

È¯tÓל  ‡Ú¯‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ú¯‡„ ‡¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¿¿»¿«¿»ƒ«¿»¿«¿»ƒ≈≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰ ÈÈc ‡ÏÈ‡ƒ»»«¿»¿»√»¿»

dLÓÁלא  d¯NÚnÓ ¯·b ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«ƒ««¿≈À¿≈
:È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ

BÁz˙לב  ¯aÚÈc Ïk ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¬«ƒ¿»…¿≈ƒ«¿
:ÈÈ Ì„˜ LÈc˜ È‰È ‰‡¯ÈNÚ ‡¯ËÁÀ¿»¬ƒ»»¿≈«ƒ√»¿»

Ì‡Âלג  dpÙlÁÈ ‡ÏÂ LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ¯w·È ‡Ï»¿««≈«¿ƒ¿»¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰ È‰ÈÂ dpÙlÁÈ ‡ÙlÁÈ‰È dÙelÁÂ «»»¿«¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈¿≈

:˜¯t˙È ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿»»

ÂÏ˙לד  ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i„B˜t ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»
˜ÊÁ :ÈÈÒc ‡¯eËa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»

èðø ¯ æðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää
mixehd lra

)(cl.úBönä älàúBöîzFIzF`d iENinAå"éz å"éå é"ãö í"îdlFrá"éøú`IxhnibA Edf ,íéîëç éãéîìzmW lr , ¥¤©¦§¦§§¦¨¦¥¨¦¨¨¤¤§¦©§¦¨©§¦¥£¨¦©¥
"zFvn gTi al mkg"(g ,i ilWn). £©¥¦©¦§¦§¥



נח
mildzהמשך מזמור קיט מעמוד ג

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbéòLòL E ¦´¦§¨®©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈
:éúöò éLðàãäë:Eøáãk éðiç éLôð øôòì ä÷ác ©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«

åëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcE §¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬
éúBàìôða äçéNàå éððéáä:Eçëäâezî éLôð äôìc £¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®

Eøáãk éðîi÷:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦
ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦

éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-Cøcék õeøà E §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−
:éaì áéçøúäâìéwç Cøc ýåýé éðøBääpøvàå E ©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨

:á÷òãì:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàå éððéáä ¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«
äìéúåöî áéúða éðëéøãä:ézöôç Bá-ék Eåìéaì-èä −©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®¦¬¨¨«§¦©−¦¦

éúåãò-ìà:òöa-ìà ìàå EæìàåL úBàøî éðéò øáòä ¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§
:éðiç Eëøãaçì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòä:íéáBè E ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«
îéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa Eåàîéðàáéå −¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦

:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñçáîòàåéôøç äð £¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´
:Eøáãa ézçèá-ék øáãâîúîà-øáã étî ìvz-ìàå ¨¨®¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´

:ézìçé EètLîì ék ãàî-ãòãîEúøBú äøîLàå ©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬
:ãòå íìBòì ãéîúäîéãwô ék äáçøá äëläúàåE ¹̈¦À§¨¬¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´

:ézLøãåîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ¨¨«§¦©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçîétë-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À

éúåöî-ìàéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:Eæèî-øëæ ¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ומעשרות,  תרומות  בעניני  זה  שקשור  כיון  הנה  שמורה.  למצה  התכנית  אודות  שכותב  מה 

עדיין לא באתי לידי מסקנא בענין מסובך זה. כיון שנמרחו בארץ )צבי לצדיק בשו"ע יו"ד ]סי' שלא 

סי"ב[(. ואף שלהנמצאים בארץ יש הנהגה ברורה ופשוטה בזה הרי בודאי בודאי אפשר שאני, משא"כ 

להנמצאים בחו"ל וד"ל ובל"נ כשתהי' איזה החלטה בזה אודיע.

בברכת הצ' בגו"ר.



אגרות קודשס

 ב"ה,  כ' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר ישראל יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' אייר, בו כותב אשר אתמול חזר הביתה. הנה לפלא שאין מזכיר דבר 

ע"ד פעולותיו בקירוב לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים בהיותו בצבא המילואים והרי ידוע פסק 

דין הבעש"ט ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שבכל ענין שאיש היהודי 

רואה או שומע יש בזה הוראה בעבודתו את בוראו ועאכו"כ כשנתגלגל יהודי בסביבה חדשה למשך 

זמן שבודאי עליו לנצל הזדמנות זו בעבודתו את בוראו מתאים להסביבה והתנאים החדשים והרי 

ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה וכלי למצות ואהבת את ה' אלקיך שהיא היא היסוד לכל 

המצות עשה שגם מצות יראת ד' בכללם והרי היראה היא יסוד לכל מצות לא תעשה. נמצא שואהבת 

לרעך כמוך היא כלי והכנה וסיבה לקיום כל המצות, וק"ל ואין לך דבר העומד בפני הרצון והשי"ת 

יצליחו.

בברכה לבריאות הנכונה הן בגשמיות והן ברוחניות.

 ב"ה,  כ' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלותיו במכתבו:

א( בלמדו תניא סוף פרק א' אודות מקור נפשות האומות אינם יהודים ושואל בהנוגע לנפשות 

חסידי אומות העולם.

נפשות חסידי או"ה נלקחים מנוגה כמבואר בכמה מקומות בדא"ח ומהם בהנדפסים בלקוטי 

ביאורים על קונטרס התפעלות דף מ"ז, עמוד ד'. וראה ג"כ זח"ב צה: ואילך.

ב( איך הוא בגר שנתגייר, אם נשמתו נשארה כמו שהי' בגויותו.

הנה ח"ו לומר כן כי פשיטא אשר נמשכה לו נשמה דקדושה וזה ג"כ אחד הפירושים בלשון 

רז"ל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וראה בהקדמת ספר הזהר דף י"ג סע"א וריש עמוד ב' במקור נשמת 

הגרים.

בודאי יודע מהתקנה השוה לכל נפש לאמר בכל יום אחר התפלה שיעור תהלים - כפי שנחלק 

התהלים לימי החודש - וכן ללמוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מפרשת השבוע ושומר תקנות אלו 

שהם סגולה גם להצלחה בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות.

בברכה.

מזכיר



סי

יום ראשון - י"ד אייר
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז אייר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח אייר
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז אייר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט אייר
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' אייר
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בחוקותי

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 
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Bzòãå,d"awd ly ± §©§

ãòå BLàøî àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨¥Ÿ§©
CBúå BëBúå ,Búézçz©§¦§§

ìkä ,BëBzswen ± ©Ÿ
,d"awd ly ezaygna

.Lnî ìòôaenk `ly ± §Ÿ©©¨
,mc`a `ed xacdy
,oeinca wx `id dtwddy
lreta xaecn o`k `l`
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íéøîà éèå÷éì

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî

ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä
åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò

øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø
é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó

àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää

ìòåôá ó÷åî åðéàù ÷ø åúáùçîå åúòãá ó÷åî àåää
úáùçî ïåéîãá ÷ø ùîî.åúòãå íãàä

á÷ä ìáà"ä
éøä 'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéá áéúëã
àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë òãåéù åúòãå åúáùçî
ìëä åëåú êåúå åëåúå åúéúçú ãòå åùàøî àøáðå
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ט"ז שלישי אייר יום
,136 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'úé åúòéãé êà,136 'nr cr:à"îá ù"îëå

.ynn¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîìyigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¥
- dlrnly driciae daygna swen ihxt `xap cvikéøä£¥

øLà ìëå õøàä øeck éáò ìk úôwî Cøaúé Búòéãé§¦¨¦§¨¥©¤¤¨¢¦©¨¨¤§¨£¤
ãò BëBz CBúå BëBúa§§©

¯ ,Búézçzz`ìkä± ©§¦©Ÿ
ly ezrici dtiwn

,d"awd,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨
Bæ äòéãé éøäLly ± ¤£¥§¦¨

,d"awdìk úeiç àéä¦©¨
,Blk õøàä øeck éáò¢¦©¨¨¤ª
"ïéà"î Búeeäúäå§¦§©¥©¦

."Lé"ìux`d xeck ± §¥
deedzne) xvep ,elek
z`fe ,"yil oi`n" (cinz
dlrnly dricidy iptn
xeck lk z` zrcei

.ux`däeäúî äéä àlL ÷ø,ux`d xeck ±úBîk ©¤Ÿ¨¨¦§©¤§
,ãàî úèòeî úeiçå úéìëúå ìeáb ìòa ,äzò àeäL¤©¨©©§§©§¦§©¤¤§Ÿ

¯ ,çîBöå íîBc úðéça éãk- dfn dlrnl `leíà §¥§¦©¥§¥©¦
àìdeedzp ux`d xecky dn ±íéaø íéîeöîö éãé-ìò Ÿ©§¥¦§¦©¦

øecëa LaìúpL úeiçäå øBàä eîöîvL ,íéîeöòå©£¦¤¦§§¨§©©¤¦§©¥§©
,úéìëúå ìeáb úðéçáa Bîi÷ìe BúBéçäì õøàä̈¨¤§©£§©§¦§¦©§§©§¦

.ãáìa çîBöå íîBc úðéçááelr d`ad dx`ddy ± ¦§¦©¥§¥©¦§©
zpzep ,minevnv ici
,ux`d xecka zeig
ux`d xecky ote`a
,leab zpigaa didi
"gnev"e "mnec" zpigaae
dricid eli`e .cala
`idy ,dlrnly
d"awd mr zcge`n

"dtiwn" ± envrlrn
oeeikn ,ux`d xeck
,"seqÎoi`" `id dricidy
lra `ed ux`d xecke
dricidy mbde .leab
ixd ,yil oi`n ux`d xeck ly zeedzdde zeigd `id
lka ± eihxt lk lr elek ux`d xeck ,ef dricia epyiy
`id ,"siwn" zpigaa `id dricidy wx `xwp df z`f

.ux`d xeck z` "dtiwn"

àeä ék ,Búeîöòå Búeäîa úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤§¨§©§¦
¯ ,òeãiä àeäå òãBiä àeäå òcnäwxta epcnl xaky itk ©©¨§©¥©§©¨©

e` m"anxdy dn ,'aepi` lkyde dricid oipr d"awday xn
xac oiane rcei ,lynl ,mc`yk ± mc`a lkyde dricid enk

dyly o`k mpyi ,dkld
ytp ± "rcei"d (`) :mixac
zrceid `id mc`d
(a) ;dkldd z` dpiane
eay dpadd gek ± "rcn"
;dpiane zrcei mc`d ytp
,dkldd ± "reci" (b)
zrcei mc`d ytp dze`y
± d"awda ,eli`e .dpiane`edrcnd`edrceid`ede± recid

md mixacd zyly`ed"drici"dy ixd .jxazi envr `ed ±
,d"awd mr cg` xac `idìBëéák Bîöò úòéãéáe,d"awd ± ¦¦©©§¦§¨
¯ ,íéàøápä ìk òãBézzin`n mi`a mi`xapd lk ,ixdy ¥©¨©¦§¨¦

,mi`xapd lk z` rcei `ed envr zriciae ,e`vnidàìå§Ÿ
¯ ,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéaxac rcei mc` ,oky ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨

.eytpl xacd z` dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia
melyeÎqg df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e

,"envr zricia" `l` ,epnn uegy driciaílk éklk ± ¦ª¨
,mi`xapd¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`vnp `edy dfny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

envr zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mi`vnp ,zn`a
.mi`xapd lk rcei `ed ,lekiakíãàä úìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤¨¨¨

'eëå Béøea ìò BâéOäìdrici oiadl lbeqn epi` mc`d lky ± §©¦©§§

,efkinyrceiydnaerceiyxacdemlek md ± rceiy`ed
xacd z` x`zn `ed ,xac oiadl dvex mc`yk ,oky .envr
xac eze` d"awd lv`y ,oian mb `ed ± `l` ,elv` dfy itk
oeeikn ,dlrnly dricid jk .daxda hytene dlrp ote`a `ed
ixnbl zxg` `idy
- ,mc`ay dricid xy`n
xeiv mey mc`l oi`

ci ea x`zlokle ,efk dri
oiadl lbeqn elky oi`

.z`fääâädn lr ±
,xne` m"anxdy
`id dlrnl dricidy
lkyd ,"rcn"dy ,'eke rceid `ede rcnd `edy ote`a
envr zriciae) lekiak envr `ed ± "`ed" `ed ,dricide
ilecb mpyi ± (epnn mi`ad mi`xapd lk rcei `ed ,lekiak
ilecbn cg` .m"anxd ly ezrcl minikqn mpi`y l`xyi
zexeab" extql dncwday ,b`xtn l"xdnd `ed ,dl` l`xyi
:`id ,zeixwird eizeiyewn zg` .m"anxd ixac z` xzeq ,"'d
ly oipr edf ,zniieqn dxcbd ernyn ,lkye drici ly x`ezd

dpad`lelr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dnecke ybx ly oipr
heyt ixd `ed d"awd ?`edy xcb dfi`a xcben `edy ,d"awd
mixne`yk mbe !xac meya melyeÎqg xcben epi`e zilkza
dxeva (`l` ,mc`a enk `l) md dlrnl lkyde dricidy
rcnd `ede rceid `ed" ly ote`a ,zbyen izlae zhyten
edyn ly `le dricie lky ly xcba edf ,z`f lka ixd ± "'eke
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìòåôá'úé åúòéãé éøä åæìä õøàä øåãë ìùîì .ùîî
åëåúá øùà ìëå õøàä øåãë éáåò ìë úô÷îåëåú êåúå

àéä åæ äòéãé éøäù ùîî ìòåôá ìëä åúéúçú ãò
åìåë õøàä øåãë éáåò ìë úåéçùéì ïéàî åúååäúäå

ìåáâ ìòá äúò àåäù úåîë äåäúî äéä àìù ÷ø
úèòåî úåéçå úéìëúåíà .çîåöå íîåã 'éçá éãë ãàî

ò àì"úåéçäå øåàä åîöîöù íéîåöòå íéáø íéîåöîö é
ùáìúðùìåáâ 'éçáá åîéé÷ìå åúåéçäì õøàä øåãëá

ãáìá çîåöå íîåã 'éçááå úéìëúå

åúòéãé êà'úé
òãåéä àåäå òãîä àåä éë .åúåîöòå åúåäîá úãçåéîä

åîöò úòéãéáå òåãéä àåäåíéàøáðä ìë òãåé ìåëéáë
íìåë éë .íãàä úòéãéë åðîî õåçù äòéãéá àìå

åúúéîàî íéàöîðíãàä úìåëéá ïéà äæ øáãå .'úé
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ääâä
)îë"áîøä ù"æ í"åîéëñäå ì

îë äìá÷ä éîëç åîò"ù
ãøôá"îøäî ñ"æ ÷"ëå ì"éôì ä

øàä úìá÷"æ é"'åöîöä ãåñá ì
ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå"ì

ô":(á

xne` b`xtn l"xdnde .d"awdl eqgil xyt`Îi`y xac ,xg`
" d"awdl mi`xew l"f epinkgy ,myyecwd`l ± "`ed jexa

lkyddlrpe lcaen `edy ,ernyn "yecw"y iptn ,`ed jexa
zngne ;miieqn x`eza epiivl milekiy xac lkn ixnbl

yecw `edy dcaerd
lkd okl ± lkdn lcaene
`ed oi` ik ,epnn `a
xac meya laben
xac rpnp didi ez`tny
xne` ± `l` .xg`
`ed lkyd oipr ± l"xdnd
,d"awd ly cala dlert
rcie" mixne`y dne
dze` jkl yi "miwl`
xn`ie"l enk zernyn
yrie"l e` "miwl`
xvi `ed :xnelk ,"miwl`

micner ep` dze` "ddbd"a .dricie lky ly dlertd z` `xae
zrcl enikqd dlawd inkgy ,owfd epax xne` ,cenll
`ede rcnd `ed" ly ote`a `id dlrnly dricidy ,m"anxd
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,wx xen` df xacy `l` ."'eke rceid
z`f ,'eke zrc ,dpia ,dnkg :zexitqd xyra envr mvnvn
dnkgd xe`yk ,milka eyalzd zexe`dy ixg` ,zxne`
zxitq ly ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd zxitq ly ilka yalzn
dnkgd f`e ,dricide dnkgd oipr xak miiw ,xnelk ;dpiad
,mvra `ed d"awdy itk ,j` .d"awd mr cg` xac od dricide

vr mvnvn `edy iptldlrnl f` `ed ± zexitqd xyra en
,xzeia dpeilrd dbxcdn mb dlrnl ,dricie lkyn ixnbl
'eke rceid `ede rcnd `ed ly byen izlade hytend lkyd
zeciqgd zxezy ,ef dxaqdl m`zda .(xne` m"anxdy itk)
z` dliby ,l"fix`d ly ezlaw itl xwirae ,oiprd z` dxiaqn
,l"xdnd mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei ± mevnvd oipr
envr z` mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy itk :miwcev
mb ,dricie lky ly xcb lkn dlrnl `edy ,l"xdnd wcev ±
ixg` ,j` ;'eke rceid `ed rcnd `ed ly dfk hyten lkyn
ik ± m"anxd wcev ± zexitqd xyra envr mvnv d"awdy
ez` cg` xac ode ,zewl` ± `l` ,"mi`xap" opi` zexitq
xe`y ± "cg idenxbe edi` ,cg ideige edi`" :oeyld enk ,jxazi
,"cg" md ,zexitqd ly milkde zexe`de `edÎjexa seqÎoi`
,oky .'eke rceid `ed rcnd `ed ly oipr eze` edf ,cg` xac
oipr `le ,d"awd mr cg` xac `ed zexitqd ly dricid oipr
,xne` l"xdndy dn lr ik ,l"xdnd zrck ,"d`ixa" ly
ep` ixdy .zewfg zeiyew opyi ± "d`ixa" md lkye driciy
:jxazi el dricid oipr z` miqgiin dxezd iweqty ,mi`ven

"ezpeazledid xyt` i` ,lkyd it lr mb ,dnecke "xtqn oi`
.d"awd `xay `xap ici lr `a dlrnl dricid oipr lky ,xnel

:d`ad ddbdd okezn zecewp od dl`ääâäáúkL Bîk)§¤¨©
¯ ,ì"æ í"aîøä`ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ¨©§©©

.recidBnò eîékñäå§¦§¦¦
¯ ,äìawä éîëçlr mby ©§¥©©¨¨

,zn` oiprd ± dlaw it
'ñcøô'a áeúkL Bîk§¤¨©©§¥

.ì"æ ÷"îøäîdyn iax ± ¥¨§©©
,exiaecxewéôì àeä ïëå§¥§¦

¯ ,ì"æ é"øàä úìa÷©¨©¨£¦©
oipr z` dlib l"fix`d
zybcen eitly ,mevnvd
xe` ji` ,d`ltdd xzei
`lten `edÎjexa seqÎoi`
oiprn leab ila dlrnle
jkl m`zda ."zexitq"d

d `ede rcnd `ed" ly df oipry ,xnel mewn didepi` "'eke rcei
mr cg` xac xeza oiievi dricie dnkg ly cgein x`ezy ,oekp
(m"anxd xaeqy enk) `ed jk xacd z`f lkae ± seqÎoi` xe`

- ?jk xacd izn ,`l` ± l"fix`d ly ezlaw itl mbãBña§
¯ ,íéìka úBøBà úeLaìúäå íeöîväzexitqd zexe`yk ©¦§§¦§©§©¥¦

,zexitqd ly milka miyalzn:(á ÷øt ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥¤¤
¯cg` xac `id dlrnly dricidy ,"`ipz"d mipta epcnl ixd

dricidy oeeikny ,xaqei oldle ± seqÎoi` `edy ,jxazi ez`
,ux`d xecka zyalzn `idy `xwp df oi` okl ,"seqÎoi`" `id

`id ,`l`dtiwnoeylae .mi`xapl qgia mb z`f oiap jke .eilr
:"`ipz"d¯ ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL øçàî ,Bæ äòéãé éøä£¥§¦¨¥©©¤¦¦§¦©¥

,leab ilaeõøàä øecëa "úLaìúî" íLa úàø÷ð dðéà¥¨¦§¥§¥¦§©¤¤§©¨¨¤
¯ ,úéìëúå ìeáb ìòa àeäL,"seqÎoi`" ixd `id dricideàlà ¤©©§§©§¦¤¨

¯ ,"úááBñ"å "úôwî".ux`d xeck z`úììBk Bæ äòéãiL óà ©¤¤§¤¤©¤§¦¨¤¤
¯ ,Lnî ìòôa BëBúå Béáò ìk,mc`a xacdy enk `ly ¨¨§§§Ÿ©©¨

xeck lk epyi dlrnl dricia ,`l` ,cala oeinc df elv`y
,exae ekez lr ux`dBúBà äeäîe,ux`d xeck z` ±-éãé-ìò §©¨©§¥

äæ,dkeza eze` zllek dlrnly dricidy ±,"Lé"ì "ïéà"î ¤¥©¦§¥
¯dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd

ixg` dhnl d`ad dx`dd ici lr `le ,ztwne zaaeqd
mnec ly ote`a `xapd zeig wx d`a efd dx`ddn ,mevnvd
`exal `xapa zlret dlrnly dricidy zexnl ixd ;gneve
dtiwne zaaeq dricidy xacd `xwp z`f lka ,yil oi`n eze`
`id ef driciy oeeik ,ea zyalzn `idy `le ,cala `xapd lr

."leab lra" `ed `xapd eli`e "seqÎoi`"øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
¯ :øçà íB÷îalr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy §¨©¥

."oinlr lk aaeq" ly xe`d ici
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íéøîà éèå÷éì
'åëå åéøåá ìò åâéùäì*

àéäù øçàî åæ äòéãé éøä
à 'éçáá"íùá 'àø÷ð äðéàñ

õøàä øåãëá úùáìúî
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù
óà .úááåñå úô÷î àìà

åæ äòéãéùåéáò ìë úììåë
éò åúåà äååäîå ùîî ìòåôá åëåúå"îëå ùéì ïéàî æ"ù
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אייר  י"ז רביעי יום
פרק מט  ,136 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,138 'nr cr.'ä úáäà ìéáùá

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
zeigde xe`d m` ,ixd ,seqÎoi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp eid

minevnv daxd eid okl .zilkze leab ly ote`a ,deedzp ok` `edy

zeidl lkezy ick ,xe`a

mi`xap ly mzeedzdilra

leab`edy seqÎoi` xe`n

leab ilaminevnvd lk .

x`aziy itk ± eyrp dl`d

d"awd zad` llba ± oldl

eay mler didiy ,l`xyil

dceard z` icedi dyri

wxta .zeevnde dxezd meiwa

micner ep` eze` ,h"n

oipr ,owfd epax xiaqi ,cenll

,illk ote`a minevnvd

llba d"awdy myky ,miiqie

wliq ,l`xyil ezad`

rixtdy dn lk z` wigxde

zenlerd zeedzdl

,icedi lr jk ± mi`xapde

ezad` llba ,"miptd mink"

z` wigxdle wlql ,d"awdl

mirixtnd mixacd lk

d"awdy myke ;'d zceara

epnn zeige xe` jiynd

mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky) zebixcn ly xcq itl `ly jxazi

dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara icedi lr jk ± (milaben mi`xap

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrl eilr `l` ,zlabene dcecn

xiwtdld"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z` ezad` llba lkd z`

.'d z` ezceara el eprixtz `l ± mlera

óBñ-ïéà øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
ìzLäa ,àeä-CeøaúBîìBòä úeìLmicxeie milylzynd ± ¨§¦§©§§¨¨

dhn,dhnY éîLbä äfä íìBò àøápL ãòdaxdl miwewf eid ©¤¦§¨¨©¤©©§¦
efk dbixcnl cxi xe`dy ick ,mixzqde zenlrde minevnv
zenlrd ly mihxtdy ixd ± inyb mler zeedzdl lkeiy

- mdy cr ,miax jk lk md mixzqde¯ ,øtqî eîöòzenlrdd ¨§¦©¥
md zeki`ae ,zenka xtqn ila md mixzqddeíéðénî íéðéîe¦¦¦¦¦

¯ ,íéðBLmevnvl ,cg` xzqde mevnv ly ezeki` dnec dpi`y ¦
,ipy xzqde¯ ,íéiçä õòî íéîòBhì òeãikenrhy dl`l ©¨©©£¦¥¥©©¦

.dlawd znkgnìL íä ììk Cøc Càíéîeöîö éðéî äL ©¤¤§¨¥§Ÿ¨¦¥¦§¦
ì ,íéiììk íéîeöòìLììk ìëáe ,íéiììk úBîìBò éðéî äL £¦§¨¦¦¦§Ÿ¨¦¥¨§¨¦¦§¨§¨

ìL íäå .íéièøt úBááø àBaø Lé-äàéøa :úBîìBò äL ¥¦¦§§¨¦¦§¥§Ÿ¨¨§¦¨
¯ ,Lnî úeäìà àeä úeìéöàä íìBò ék .äiNò-äøéöéepi`e §¦¨£¦¨¦¨¨£¦¡Ÿ©¨

oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n yi d`ixa ly oiprk aygp
dlv`py dx`d `ed "zeliv`d mler"y ,dyxtde dlv`d

.ynn zewl` `ede ,d"awdn dyxtedeíìBò àøáì éãëe§¥¦§Ÿ¨
'äì íúãBáò øLà ,íéðBéìò íéëàìîe úBîLð ïäL ,äàéøaä©§¦¨¤¥§¨©§¨¦¤§¦£¤£¨¨©

,`id ±¯ ,íäa íéLaìúnä úòc-äðéa-äîëç úðéçáa¦§¦©¨§¨¦¨©©©¦§©§¦¨¤
,dnkg ici lr dlbznd ,dpad ly ote`a mda dlbzn zewl`y

,zrce dpiaíäå± §¥
,mik`lnde zenypd
íäî íéìa÷îe íéâéOî©¦¦§©§¦¥¤

Yzrce dpia ,dnkgn
ick ,ixd ± .mda zexi`nd
mr dfk mler deedziy
milha mpi`y mi`xap
enk ,zewl` mr micge`ne
milv`pde zenypd
,"zeliv`d mler"ay
dbydd oipr mda yi ,`l`
ly oipr lke ,dpadde
ly dpiga ixd `ed ,dbyd

yiy ,"yi"in- ,biyny
mler" z` `exal ick ixd

- "d`ixadälçz äéä̈¨§¦¨
økæpk ,íeöò íeöîö¦§¨©¦§¨

.ìéòìmiwewf eid ± §¥
xi`iy ,wfge ax mevnvl
epnny ,mvnevn xe`
mi`xap zeedzdl elkei
yi" d`ixa zpigaa mdy

."oi`n¯ ,äøéöéì äàéøaî ïëå"dxivid mler" deedziy ick §¥¦§¦¨¦¦¨
aey mikixv eid ,"d`ixad mler"n daxda dhnl `edy

,wfg mevr mevnvlnä øòfî èòî øBà ékíìBòa Laìú ¦§©¦§¥©¦§©¥§¨
¯ ,äàéøaä`xwp ,"zeliv`d mler" ly xe`d iabl ,xnelk ©§¦¨

,j` ,"xirfn hrn" ± "d`ixad mler"ay xe`dïéãòdf xe` ± £©¦
,"d`ixad mler"ayíìBò éaâì óBñ-ïéà úðéçáa àeä¦§¦©¥§©¥¨

¯ ,äøéöéäxi`nd xe`a lecb mevnv zeidl jixv did okle ©§¦¨
mler"a yalzdl jiiy didi xe` eze`y ick ,"d`ixad mler"a

,"dxividøLôà éàålkei "d`ixad mler" ly xe`dy ± §¦¤§¨
Ba Laìúäì,"dxivid mler"a ±íìòäå íeöîö éãé-ìò àlà §¦§©¥¤¨©§¥¦§§¤§¥
xe` eze`a ±äiNòì äøéöéî ïëå .zeidl jixv did ok mb ± §¥¦¦¨©£¦¨

mler"l jiiy didiy ,"dxivid mler" ly xe`a wfge ax mevnv
,"dxivid mler"n dhnl `edy ,"diyrdøàaúpL Bîëe]§¤¦§¨¥

ìL øeàa øçà íB÷îa¯ ,úeëéøàa elà íéîeöîö äLick §¨©¥¥§Ÿ¨¦§¦¥©£¦
ìcä eðìëN ìà áø÷ìz`f oiadl lbeqn didi lcd eplkyy ±.[ §¨¥¤¦§¥©©

¯ ,àeä íéîeöîvä ìk úéìëúå,md mdly cride dxhndéãk §©§¦¨©¦§¦§¥
¯ ,àøçà-àøèñì àéôkàìe ,éøîçä íãàä óeb àøáì¦§Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,mc`d zcear ici lr ,"`xg`Î`xhq"d z` ripkdlúBéäìå§¦§
¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé,efn dxizie ,jyegd z` miwigxnyk ¦§¨¦©Ÿ¤

± xe`a oexzi jk ici lr sqeezin ± xe`l jtdp envr jyegdyk
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íéøîà éèå÷éì
äðäå èî ÷øôíìòääå øúñää 'éçá éèøô éë óà

úåìùìúùäá ä"á ñ"à øåà
íéðéîå øôñî åîöò éîùâä æä"åò àøáðù ãò úåîìåòä
êøã êà :íééçä õòî íéîòåèì òåãéë íéðåù íéðéîî
.íééììë íéîåöò íéîåöîö éðéî äùìù íä ììë
àåáø ùé ììë ìëáå .íééììë úåîìåò éðéî äùìùì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
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:ici lr dyrp dfeíãàä úBìòäadbixcnl dlrn mc`yk ± §©£¨¨¨
,xzei dlrpúéðeiçäå úéäìàä BLôð úàzipeigd ytpd ± ¤©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

dlrzn `id ,mc`d zcear ici lre ,zetilwd on zeig zlawn
,dyecwa zllkpeäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn ±ìëå §¤¨§¨
ïlk óebä úBçkdlrn ± Ÿ©ª¨

ici lr mc`d mze`
,ezcear,Bcáì 'äì©§©

¯ ,úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
dxez ici lr ,cvik
cnel icediy zeevne
eytp milrzn ,miiwne
,zipeigd eytp ,ziwl`d
.sebd zegek lke ,odiyeal
úéìëz äæ ék¦¤©§¦

ìzLä.úBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨
zenlerdy dn ±
dbixcnn elylzyd
zenlern ,dbixcnl
zenlerl xzei mipeilr
ixd ,xzei mipezgz
mler" ± `id zilkzd
lr icedi lret eay ,"dfd
didzy ezcear ici

dyrp dfÎiciÎlre (dtilwd zxiay) "`xg`Î`xhq `itkz`"
xiqd d"awdy myky ,xaqei oldl ."jyegd on xe`d oexzi"
z` mvnve ,inybd mlerd zeedzdl zeripnd lk z` wigxde
± leab ilra mi`xap zeedzdl elkeiy ick ,ileab ilad xe`d
,"miptd mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad` llba dyrp df lke
md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi ipaa xxerl jixv df
`l mzceary ,'d zcear z` rpeny dn lk z` exiqie ewigxi

.leab ilae oeayg ila m` ik ,zlabene dcecn didz,äpäå§¦¥
¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk ©©¦©¨¦©¨¦

± "mc`l mc`d al" mb jk ,d`xd `edy mipt mze` mdn
dad` ipyd ala zxxern ± ipyl cg` ly ala dad`d

:oey`xlãöì ÷lñå çépä ,ìBëéák ,àeä-Ceøa-LBãwäL Bîk§¤©¨¨¦§¨¦¦©§¦¥§©
¯ ,úéìëz ézìaä ìBãbä BøBà úà ,ìLî Cøc ,ãçàilae ¤¨¤¤¨¨¤©¨©¦§¦©§¦

,leabìéáLa ìkäå ,íéðBL íéîeöîö éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe§¨§¦§¦§¦¥¦§¦¦§©Ÿ¦§¦
úáäàl d"awd ±¯ ,ïBzçzä íãàä,oezgzd mleray mc`d ©£©¨¨¨©©§

ick z`fe¯ ,'äì BúBìòäìdpyi eay ,dfk mler didiy :xnelk §©£©
,xacd jiiy ,cvik .d"awdl mc`d z` znnexnd dcear

weliqe mevnvl mexbz dad`ycqg ixd `id dad` ±
jtide dxeab ly oipr md weliqe mevnv eli`e ,zehytzde
d`iand dad` ep` mi`ven ,oldl xaqei ,`l` ?zehytzdd

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl1z` zwgec dad`"

:oldlcke ,"xyadY "øNaä ú÷çBc äáäà" ékea oi` xya ¦©£¨¤¤©¨¨
cvn d"awdy ,xacd zernyn .dad`l aekire drxtd meyn
lecbd exe` z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi ipal ezad`

,ixd ± jk m`e .miax minevnva envnve-änk-úçà-ìò©©©©¨
íéìôk éìôëa ,änëå§©¨§¦§¥¦§©¦

¯ ,õ÷ ïéàì,xacd aiign §¥¥
ïk íb íãàì éeàø ék¦¨§¨¨©¥
øLà ìk áæòìå çépäì§©¦©§©£Ÿ¨£¤
øNa ãòå Lôpî Bì¦¤¤§©¨¨

ìkä øé÷ôäìezaifry ± §©§¦©Ÿ
`l ,eipipr z` mc`d
oeayg jezn didz
oeayg ila `l` ,dcicne
,xwtd ly ote`a ,leabe
miqtez mpi` eipipr lky
,z`fe ± elv` mewn
Ba ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨
ä÷éLç ä÷éáãa Cøaúé¦§¨¥¦§¦¨£¦¨

¯ ,äöéôçåbeprze wyga ©£¦¨
,inipt ipevxäéäé àìå§Ÿ¦§¤

úéaî òðBî íeL¥©¦©¦
àìå óeb àì ¯ õeçaîe¦©Ÿ§Ÿ

¯ ,Lôðmipipr mby ¤¤
,erpni `l miiniptíéðáe äMà àìå ,ïBîî àìåmipipr mdy ± §Ÿ¨§Ÿ¦¨¨¦

waczn mci lry mipiprl dripn meyn mda didi `l ± miipevig
lk z` wlqn mc`dy :ernyn ,xen`d lke ;d"awd mr mc`d
llba ,xzeia mivegpd mipiprdn miraepy dl` z` mb ,mirpend

.d"awdl ezad`,íéîëç úðwúì úòãå íòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©¨©©§©¨©£¨¦
"'eë äéðôì íézL" òîL-úàéø÷ úBëøa eðwzL2äøBàëìc , ¤¦§¦§§¦©§©§©¦§¨¤¨§¦§¨

eáúkL Bîk ,òîL úàéø÷ íò ììk úeëiL íäì ïéà¥¨¤©¨§¨¦§¦©§©§¤¨§
à"aLøä3¯ ,íé÷ñBt øàLezekiiy el` zekxal oi`y ¨©§¨§¨§¦

minkg epwizy zexg` zekxaa enk `ly ± rny z`ixwl
dkxad lynl enk) devnd okezn xaecn oday ,zepey zeevnl
,oilitz zece` dkxaa xaecn ixd ± "oilitz gipdl" ± oilitz lr
`l rny z`ixw zekxaa eli`e ,(zexg` zeevnl qgia mb jke

- rny z`ixw zece` ixnbl xaecnúBëøa" ïúBà eàø÷ änìå§¨¨¨§¨¦§
?à÷åc äéðôì ïúBà eðwz äîìå ?"òîL-úàéø÷xg`n ± §¦©§©§¨¨¦§¨§¨¤¨©§¨

:oldl owfd epax xiaqn ?rny z`ixwl zekiiy odl oi`yopipr
zekxa lyel`oipr z` miiwl elkeiy ,dpkd meyn ea yi

ribdl `ed ,rny z`ixw ly dpipr xwir ixdy ,rny z`ixw
didzy ± "jixvi ipya ± jaal lka jiwl` 'd z` zad`e"l
icke .rxd exvie zindad eytpa mb d"awdl dad` icedil
zekxaa xaecn mzece` mipipra zeppeazd zyxcp ± jkl ribdl
iptny ,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd ;rny z`ixw
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íéøîà éèå÷éì
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
÷ìéñå çéðä ìåëéáë ä"á÷äù åîë íéðôì íéðôä íéîë
úéìëú éúìáä ìåãâä åøåà úà ìùî êøã ãçà ãöì
ìéáùá ìëäå .íéðåù íéîåöîö éðéî 'âá åøéúñäå åæðâå
ú÷çåã äáäà éë .'äì åúåìòäì ïåúçúä íãàä úáäà
íãàì éåàø éë õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá å"ëàò .øùáä
øùá ãòå ùôðî åì øùà ìë áåæòìå çéðäì ë"â
ä÷éùç ä÷éáãá 'úé åá ä÷áãì ìéáùá ìëä øé÷ôäìå
àìå óåâ àì õåçáîå úéáî òðåî íåù äéäé àìå äöéôçå
íòè áåè ïáåé äæáå .íéðáå äùà àìå ïåîî àìå ùôð
äéðôì íéúù ù"÷ úåëøá åð÷úù íéîëç úð÷úì úòãå
ù úàéø÷ íò ììë úåëééù íäì ïéà äøåàëìã 'åëòî

úåëøá ïúåà åàø÷ äîìå .'é÷ñåô øàùå à"áùøä ù"îë
ø÷éòù íåùî àìà .à÷ååã äéðôì ïúåà åð÷ú äîìå ù"÷
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א.1. פד, מציעא ˘ËÈÏ"‡2.בבא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
(דהיינו  וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'", מזכיר ואינו דוקא", "לפני' (בסיומה)

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" ותיבת ספמ"ז). כדלעיל – והיינו Ú·Â¯·ק"ש א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו גם יובן מהם – דבבוקר הברכות מפרש שלקמן ואף מו.3.הך. סימן חיים אורח יוסף", ב"בית מובא
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אייר  י"ח חמישי יום
פרק מט  ,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàä àáé êéàå,138 'nr cr.ùåã÷å íåøî

`idy) dkxade ,dxezd on `id dnvr devnd ,devn lk iably
dkyndl ilk icedi didi dciÎlry ick minkg epwiz (opaxcn
mb jk ± devn dze` ici lr icedid ytpa zkynpd dpeilrd
lr lkei icedi eze`y ick ,rny z`ixw zekxa minkgd epwiz

z`ixw oipr z` miiwl oci
:"`ipz"d oeylae .rny

øwòL íeMî àlà± ¤¨¦¤¦©
,oipròîL-úàéø÷,`ed ± §¦©§©

¯ "'eë Eááì ìëa" íi÷ì§©¥§¨§¨§
éøöé éðLa""'eë E4¯ , ¦§¥§¨¤

d"awd z` ad`i icediy
eytpa mb ,eal lka
,rxd exvie zindad

¯ ;'ä úáäàî òðBî ìk ãâð ãîòì eðéäczindad ytpd mby §©§©£Ÿ¤¤¨¥©¥©£©
.'d zad` ybx mda xcgei ,'d zad`l mirixtnd ,rxd xvide
± 'd zad`l erixti mdy xacd xyt`y ,mipiprd x`y mb jke
"jaal" dlnd zernyna milelk md mb ,oky ,erixti `l

¯ ,äéãìéå äMàä ïä "Eááì"eaal" dlna mix`ezn md,"j §¨§¥¨¦¨¦¨¤¨
iptneøîàL Bîk ,Bòáèa ïäa äøeL÷ íãà ìL BáálL¤§¨¤¨¨§¨¨¤§¦§§¤¨§

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø5÷eñt ìò6Bæ" ¯ "éäiå øîà àeä" : ©¥¦§¨¦§¨¨©¨¨©©¤¦
¯ ;"íéða elà" ¯ "ãîòiå äeö àeä" ,"äMàzernyn ef ¦¨¦¨©©£Ÿ¥¨¦

mdil` mixacdy ,"jaal"
`l ± mc`d ly eal xeyw
,'d zad`l erixti
"Eãàî"e ,"ELôð"å§©§§§Ÿ¤
¯ ,éðBæîe éiç ,BòîLîk§©§¨©¥§¥
,miig drnyn "ytp"
xnelk ,sqk ± "c`n"e
didi `l ± dqpxte zepefn
,drxtd meyn dl` lka

:`l`.'ä úáäà ìéáLa ìkä øé÷ôäìmipiprd mby ,ixd ± §©§¦©Ÿ¦§¦©£©
mipiprd mbe ,rxd xvie zindad ytpd enk ("zian") miiniptd
lka didi `l ± dqpxte micli ,dy` enk ("uegn") miipevigd

.'d zad`l mixeywd mipiprl dripn meyn dl`

éàå?Bæ äcîì éøîçä íãàä àáé Cmeyy ,efk 'd zad`l ± §¥¨Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦¨
,dl dripn meyn ea didi `l xacälçz eøcñ Cëì,xnel ± §¨¦§§¦¨

íLå ,"øBà øöBé" úkøa,"xe` xvei" zkxaa ±äðLðå øîàð ¦§©¥§¨¤¡©§¦§¨
úeëéøàa,zekix`a didi oipr lky yxcp zeppeazda ik ± ©£¦

,mihxt daxdaøãñå ïéðò¦§©§¥¤
íéãîBòä" íéëàìnä©©§¨¦¨§¦
òéãBäì ,"íìBò íeøa± §¨§¦©

,mc`lìL Búlãb§ª¨¤
éà ,àeä-Ceøa-LBãwäC ©¨¨¥

ílkL,mik`lnd lk ± ¤ª¨
,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥

òéîLîe",'eë äàøéa íé ©§¦¦§¦§¨
¯d`xia micner mdy

,d"awd iptl lehiaae
íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦
,"'eë LBã÷ äàøéa§¦§¨¨

øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdàlà ,éelb úðéçáa ïäa Laìúî Bðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥¦§©¥¨¤¦§¦©¦¤¨
y mewna ± ?d"awd dlbzn okid ±,"BãBák õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤§

äìòîì ìàøNé úñðk àéäzenyp xewn ,zeliv`c zekln ± ¦§¤¤¦§¨¥§©§¨
,"ux`" z`xwpd ,dlrnl l`xyi¯ ,ähîì ìàøNéåux`ay §¦§¨¥§©¨

ixd ± zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp opyi ,dhnly
,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak `ln `wec o`køkæpk©¦§¨

¯ ;ìéòì,mitxyd ,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk z` §¥
`ln" ± "ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecw d"awd ji`

."eceakïëåy ,"xvei zkxa"a mb xteqn ±úBiçå íépôBàä" §¥¨©¦§©
Lãwämde ,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny ± ©Ÿ¤

milecb dbyd ilra mpi`
Îoi` xe`y oiadl ,jk lk
,mdn lcaene yecw seq
- `id mzcear `l`
¯ ,'eëå ìBãb Lòøa§©©¨§
md ,zecnd zelrtzdae

:mixy'ä ãBák Ceøä§
¯ ,"BîB÷nîmy mewndn ¦§
,`vnp `edïéàL éôì§¦¤¥

,BîB÷î íéâéOîe íéòãBé§¦©¦¦§
¯xe` dlbzn ea mewnd

enk `ly ± seqÎoi`
okle .mircei mitxydy
zeige mipte`d mixne`
jynii ± `vnp `ed my mewndn ,mzq "enewnn" ycewd

;dlbzieíéøîBàL Bîëe8."LBã÷å íBøî Bcáì àeä ék" :± §¤§¦¦§©¨§¨
mik`lnd ly ,d`xie lehia ly ,mixen`d mipiprd lky
mzece` xaecn ± ycewd zeige mipte` ,mitxy ± mipeyd

d ± df lka wnrzn mc`yke ;dpey`x dkxaajkn oian `e
.jxazi el milha mik`lnd lk ji` ,'d zlecb
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãåîòì åðééäã 'åë êéøöé éðùá 'åë êááì ìëá íéé÷ì ù"÷
.äéãìéå äùàä ïä êááìå .'ä úáäàî òðåî ìë ãâð
ô"ò ì"æøàùîë .åòáèá ïäá äøåù÷ íãà ìù åááìù
.íéðá åìà ãåîòéå äåö àåä äùà åæ éäéå øîà àåä
ìéáùá ìëä øé÷ôäì éðåæîå ééç åòîùîë êãàîå êùôðå

.'ä úáäà

êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù

.ùåã÷å íåøî
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א.4. נד, א.5.ברכות קנב, ט.6.שבת לג, –7.תהלים "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן שרבנו מה ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó
‰¯Ú‰·" :‡Ï חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב קדוש שהוא א' על כשמודיע בכ"מ, כפי'

מנא – הוא קדוש ב): מובדלÚ„È‰(ברכות, כי יודעו שאינו קדוש – להיפך – כלומר כ"א (Ì‰Ó איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שהם משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? שמע.8."משמיעים קריאת בברכות



`xiiסח 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ט שישי יום
,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äéðù äëøá ë"çàå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé åãåçéá

יום שישי ֿ שבת קודש י "ט ֿ כ 'אייר 

אייר  כ' קודש שבת יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr.ú"ãá øåáãä

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
ipal d"awdmlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi

didi ebeprzy d"awd xga ± mipeilrd mik`lnd lk ly
:iptn edfy ,dhnl l`xyi zenyp zcearníìBò úáäà"©£©¨

,"eðéäìà 'ä eðzáäà£©§¨¡Ÿ¥
çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©

äìòî àáö ìk̈§¨©§¨
¯ ,íéLBãwäz` ©§¦

ly mitxyde mik`lnd
± mipeilrd zenlerd
md oi`y ,cva gipd

,dpeekd zilkzäøLäå§¦§¨
eðéìò BúðéëLipa ± §¦¨¨¥

,l`xyiàø÷ð úBéäì¦§¦§¨
éäìà" Bîk ,"eðéäìà"¡Ÿ¥§¡Ÿ¥

"'eë íäøáà,oky ± ©§¨¨
lha elek did mdxa`
`ed jk ,d"awda cge`ne
dwl`d ± "epiwl`" `xwp

cg`zn oci lry ,miiwn icediy zeevne dxez ici lr ,eply
,d"awd mr icediú÷çBc äáäà ék ,eðéäå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©§¦©£¨¤¤

¯ ,øNaäly ezad` daiig jk ± mlrde mevnv zlret dad` ©¨¨
zceara xgaie envr z` mvnviy dlrte ,l`xyi ipal d"awd

.inybd mlerae seba dhnl ody itk ,l`xyi zenypïëìå§¨¥
àø÷ð,d"awd ly ezad` ±¯ ,"íìBò úáäà"ep`y enk ¦§¨©£©¨

,"epzad` mler zad`" mixne`íeöîö úðéça àéäL± ¤¦§¦©¦§
z` d"awd mvnvyúéìëz ézìaä ìBãbä BøBà,leab ilae ± ©¨©¦§¦©§¦

¯ ,"íìBò" àø÷pä ìeáb úðéçáa Laìúäìbyen `ed "mler" §¦§©¥¦§¦©§©¦§¨¨
zelabdd ,leab ly oipr ± onfe mewn ly (xcbe ,ze`ivn ly)

ewnle onfl zexeywd- df "leab"a envr mvnv d"awde ± m
Bãeçéa ììkì ,åéìà íáø÷ì éãk ,ìàøNé Bnò úáäà øeáòa©£©£©©¦§¨¥§¥§¨§¨¥¨¦¨¥§¦

.Cøaúé Búecçàå.zeevne dxez ici lr ±íéøîBàL äæå §©§¦§¨¥§¤¤§¦
:"epzad` mler zad`" zkxa jynda,"äøúéå äìBãb äìîç"¤§¨§¨¦¥¨

¯d"awd mgix ,mixg` lr xy`n xzei daxe dlecb zepngxa

,epilrLeøtdlnd ±äøúéxy`n xzei `ed ±úáø÷ ìò ¥§¥¨©¦§©
¯ ;äìòî àáö ìëaL íéäìàixd `a dlrn `av ly maexiw ¡Ÿ¦¤§¨§¨©§¨

ly zepngx dzid l`xyi ipa lre ± mdilry zepngxdn
zkxaa .xzei daxd mze` axwl ,xzei dax dcina d"awd
mixne` "mler zad`"

:oldlìkî zøçá eðáe"¨¨©§¨¦¨
ìå íò¯ ,"ïBL,ernyny ©§¨
àeäz` xga d"awdy ±

äîãpä éøîçä óebä©©¨§¦©¦§¤
úBnà éôeâì Búeiøîça§¨§¦§¥ª

¯ ;íìBòädxiga ,oky ¨¨
mixac ipya `wec zkiiy
mi`zn mdilry ,mieey
xaca mixgeay xnel
zexnl ,ipya `le cg`
,ipyl cg` minec mdy
,mipey mixac ipya eli`e
"dxiga" xnel mi`zn `l
,zizin`d dzernyna
"zxga epae"y xnel xyt` i` okle ,mipyd on cg`a xegal
wlg" `idy icedi ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp cvn dpeekd
ieb ly ytpl ybtnÎzcewpe oeinc dl oi` ± "lrnn dwl`
,icedi ly eteb lr `id "zxga epae"a dpeekd `l` ;licadl
d"awde ± ieb ly etebl dnec `ed ezeixnegae ezeipevigay
zelertd ici lrye ,dnypl ilk didiy ,icedi seba xga
lr d`a ,devn ly zinyb dlert lk ixdy) sebd mr zeyrpd
owfd epaxy itke ± d"awd mr icedi cg`zi ,(`wec sebd ici

:xiaqnäàãBä Leøôe ,"'eëå úBãBäì 'eëå eðzáø÷å"± §¥©§¨§§§¥¨¨
,d`ced jezn `ad lehia ly zcgeind dlrndøàaúé¦§¨¥

¯ ,Cøaúé Bãeçéa ììkì ,"'eë Eãçéìe" ;øçà íB÷îa§¨©¥§©¤§¦¨¥§¦¦§¨¥
,'d zecg`a ixnbl llkidl.ìéòì økæpkxiaqi owfd epax ©¦§¨§¥

z`ixwa xaecn mzece` mipipra icedi wnrziy dryay ,oldl
dad`l ribiy ,rny z`ixw miiwl xacd eze` `iai ,rny

.'dl dlecb

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"©©¦©¨¦©¨¦
dad` d`xn d"awdy dn
ipal jk lk dlecb
ipaa mb xxerz ,l`xyi
dlecb dad` l`xyi
miiqn jka ± d"awdl

"miptl miptd mink" ly dad`d oipr z` xiaqdl owfd epax
rny z`ixway ,xne` `ed dilre ,e"n wxta xiaqdl lgdy
icedi lbeqn dizekxae
.ef dad` xxerl cgeina

- f`eBLôð èäìúz± ¦§©¥©§
,d"awdl dad`a
,"äáéãð çeø"a Laìúúå§¦§©¥§©§¦¨
áæòìå çépäì ácðúäì§¦§©¥§©¦©§©£Ÿ
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä

à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



סט xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,ãâpî Bì øLà ìk,xwird elv` eidi `l dl` lky÷øå ¨£¤¦¤¤§©
,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa BøBàa ììkìå Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥§¦¨¥§¦§¦¨£¦¨§

àçeøa àçeø úe÷acúàå ïé÷éLð úðéçáagex zewaczd ± ¦§¦©§¦¦§¦§©§¨§¨
,dlrnly gexa cg`zz mc`d gexy ,gexaìéòì økæpk± ©¦§¨§¥

"oiwiyp"ay myky
wx `l dyrp ,zeinyba
eitn ,dtl dtn zewiac
,ipy ly eitl cg` ly
gexd zexagzd mb `l`
mb jk ± ipyd ly ladde
,zeipgexa cegid ote`a
dhnly mc`d gexy
gexd mr zcg`zn
dvxi z`fe ± dlrnly

jxazi exe`a llkidl ,d"awdl dlecbd ezad` z`tn mc`d
"oiwiyp" zpigaaéà Cà .àçeø úe÷acúà úðéça àéä C ©¥¦§¦©¦§©§¨

?àçeøaielinl ,gexa gex zewaczdl miribn dn ici lr ± §¨
- ?"'eke jxazi ea dwacl" epevxøîà äæìzad`e" ixg` ± ¨¤¨©

'eke "jaal lkazøaãå ,Eááì ìò 'eë älàä íéøácä eéäå" :§¨©§¨¦¨¥¤©§¨¤§¦©§¨

¯ ,"'eë íad zewiacl ribn mc`dezewnrzd ici lr dxen` ¨
,dxeza xeaicd ici lre dxeza,'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦

ïé÷éLpä ãeçiL,"gexa gex" ly zewiacd oipr epyi eay ± ¤¦©§¦¦
,úòc-äðéa-äîëça úòc-äðéa-äîëç ãeçé àeä Bøwò¦¨¦¨§¨¦¨©©§¨§¨¦¨©©

àeäå,oipr ±ïeiò §¦
¯ ;äøBzäzewnrzdd ©¨

,dxezd zpade dwenrd
micg`zn ociÎlry
ezrc ,ezpia ,eznkg
Îdnkga mc`d ly elkye
lkye zrcÎdpia

,dxezay dlrnlyätäå§©¤
Yxacn mc`dy ici lr

,"ma zxace" dxeza eita
àöBî àeäxewn ±Béelâå çeøä,gexd ly ±,éelb úðéçáa ¨¨©§¦¦§¦©¦

¯ ,äøBz éøáãa øeacä úðéça eðéäå,dxez ixac exacay §©§§¦©©¦§¦§¥¨
zewiace cegid xwiry ixd - ,zelbzd ly ote`a "gex"d d`a
xiaqn xac ly enrhe ,dxeza oeird ici lr `a ,"gexa gex"

:oldl owfd epax
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íéøîà éèå÷éì
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá

.ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zexeka(iying meil)

,ryedi iax z`ïîbøeúnä úétöeçì eøîàåiptl cner didy §¨§§§¦©§§§¨
eitn dyxcd z` miaxl rinyne l`ilnb oaxãBîòwezy - £

,l`ilnb oax ly ezyxc z` mbxzln.ãîòå§¨©

äðùî
lirl(.dl)ltpy el epzpy xeka lr xnel on`p odkd oi`y ,epipy

on`p odkdy ote`d z` zx`an dpynd dzr ,envrn men ea
:xekaaïîàðäæ øBëa éúéàøä ,øîBì ïäkä,mkglíeî ìòáe ¤¡¨©Ÿ¥©¤§¥¦§¤©©
àeäodkl yiy calae .`ed reaw men lray mkgd il xn`e -

.eil`n mend ea ltpy micr

àøîâ
mend z` d`xdy xnel on`p odky mrhd dn zx`an `xnbd
mrhd z` mdn cenll ick ,dcedi ax ixac z` dnicwne ,mkgl

:dpynd ly,áø øîà äãeäé áø øîàon`p odkd oi`y s` ¨©©§¨¨©©
ltpy ,l`xyid el epzpy xg`l xekaa ltpy men lr xnel

,eil`nøîBì ïäkä ïîàð,mkglBîeîa ìàøNé éì ïúð äæ øBëa ¤¡¨©Ÿ¥©§¤¨©¦¦§¨¥§
didyk mend ea ltp `le ,eiykr ea yiy mend ea did xakyk -

,ax x`ane .ilv`,àîòè éàîyàúléî ìkééelbéàì àãéáòc ©©£¨¨¦§¨©£¦¨§¦©¥
éLðéà da éøwLî àìmc` ipa oi` ,zelbzdl cizry xac lk - Ÿ§©§¦¨¦§¥

lekiy dfa s`e ,mxwy dlbziy mi`xi mdy oeik ,ea mixwyn
.dfa xwyn odkd oi` ,men ea did `ly xnele `eal l`xyid

:dpyndn ax ixacl di`x `ian iy` axïðà óà ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©
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היום יום . . . ע

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

מָאל  ַאלע  קען  מען  "פַארפַאלען",  קיין  ניטָא  איז  עס   - איז  ענינו  שני  פסח 
פַאריכטען. אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", ַאז דָאס 

איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י־ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך 
הָאב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

י.  ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק זעהסט א סך 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי 

ומזוני. און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש   – ַאּבֶעלֶער  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ׁש  ה נֹוֵסַע ַלְיִריִדים, ִנְפּגָ ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רֹונֹוָתיו ִויִדיעֹוָתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
ם[  ְתּגָ ]=ּפִ 'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם 
ֵמי  ּדְ ְוֶאת  ְלַמְעָלה.  ְמָחה  ׂשִ נֹוֶצֶרת  ְך  ִמּכָ  – ַוֲחִסידּות  ִנְגֶלה  ִלּמּוד  אֹודֹות  ּוְמעֹוְרִרים  ַיֲעֹקב",  ֵמ"ֵעין 
ְך  דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר ֲעבֹוָדה – ּכָ ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ַה"ּתִ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ַהּפַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עי היום יום . . . 

 

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט 
דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז 
הכל הי' מן העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען 
אין אידען, ווָאס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך 
וויל מאכען פון אידען, ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה 

א ארץ חפץ קען געבען.

ם  ּה, ּגַ ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ׁש אֹוְמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
נּו- ַרּבֵ ין ּדְ ְתִפּלִ ַמע ּדִ ְקִריַאת ׁשְ ֵתַבת "ֱאֶמת". ּבִ ִמים ּבְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם"[, ּוְמַסּיְ ן ּכֹוְפִלים ג' ַהּתֵ ּכֵ

א ֵאין ּכֹוְפִלים, ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת". א-ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ ּתַ

ְהיּו  ּתִ י  "ּכִ תּוב  ּכָ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ּתֹוַרת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ  – ְלֶעֶרְך   – ַנת תר"ד  ׁשְ ֹעֶמר  ּבָ ל"ג 
יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  יֹוֵתר ְלעֹוָלם לֹא ַיּשִׂ דֹוִלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאֹות". ּכְ ַאּתֶ
יג ֶאת  ְך לֹא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל־ ַהּבַ ם  ְוִסּיֵ רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ֵהם  ׁשֶ הּוִדים,  ּיְ ּבַ ים  ֲחבּוּיִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ָהאֹוָצרֹות 
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ׁשֶ ַהְיבּול  ֶאת  נּו  ִיּתְ ֵהם  ׁשֶ הּוִדים  ֵמַהּיְ ְלָהִפיק  ְרצֹוִני  ם־טֹוב:  ׁשֵ

ְיכֹוָלה ָלֵתת.

ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

ארויסגעהן  פלעגט  המצויינים. מען  מיו"ט  בעומר  לג  הי'  אדמו"ר האמצעי  אצל 
אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות 
הָאט ער עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים 

איז געווען בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יֹוְצִאים  ִנים ]=ַחּגִ ֹעֶמר ֵמיו"ט ]ּיֹום־טֹוב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות ָהָיה  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י לֹא ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אֹוֵמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה ִיֲחלּו ְוִצּפּו  ָ נֹוֵגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשׁ ה מֹוְפִתים. רֹב ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ּבְ ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רֹוִאים ָאז ַהְרּבֵ

ֹעֶמר. ְלַלג ּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . עב

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען 
ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא ָיכֹול  ה הּוא ָקָטן, ּוְלֵאיזֹו ּגַ ּמָ ְרָאה ָלָאָדם ַעד ּכַ ֲחִסידּות ִהיא ֲהָבָנה ֱאלִֹקית, ַהֲהָבָנה ַהּמַ
ְלרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו.

ה'תש"גכ אייר, לה לעומריום שלישי

חומש: בחוקותי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה כאשר . . . ־ע־ בד"ת.
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יום 
שישי

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zexeka(ycew zay meil)

.rlq xeriy erawy lld
:`xnbd dtiqenøéàî éaøìegcwnk xn`y,mi`tex ly ohw §©¦¥¦

,àçéð éîzia lyn ohw i`ny zia ly mxeriy eixacl ixde ¦¦¨
c `vnpe ,lldìlä úéa éøîeçîe éànL úéa élewî déì äåä£¨¥¦¥¥©©¥§¥¥¦¥

exn` i`ny zia ik ,lld zia ea exingde i`ny zia ea eliwd ±
,ld` z`neh repnl ick hren oexqga icyàìc ,ïðz ïðúc ïðàå©£©¦§©§©§Ÿ

ïðz àì ïðzzeicra epipy ep`e ±(`"n d"t)mixac dyy wxy §©Ÿ§©
zia ,ewlgpy zenewn x`yae ,lld zian xzei i`ny zia eliwd

.lld zian xzei mixingn i`ny
:xg` ote`a `xnbd zvxzn,ïîçð áø øîàoelg xeriy iabl ¨©©©§¨
zial zian d`neh xiarnd,eðéðL 'úéðBøéð òìñ'rahn `ede ¤©¦¦¨¦

exeriyy lecbìBãb çc÷îkla` ,dkyl lyíúñ 'òìñ' §©§¥©¨¤©§¨
,zlebleb oexqga lld zia exn`yàøèeæelit` ohw exeriy ± §¨

î`lníúñ çc÷n,zleblebd oexqg z` i`ny zia exriyy ¦©§¥©§¨
.lld zian xzei df oecipa mb mixingn i`ny ziay `vnpe

äðùî
:oira miievnd minend ibeq z` zhxtn dpyndïéò ìL ñéøä± ¨¦¤©¦

,oird lr cxeid xer ieqk `edy ,srtrdáwépLe`íbôpLe` ¤¦©¤¦§©
,÷cñpLdxeza e`xwpy minend llka `ed ixd(ak ak `xwie) ¤¦§©
.'uExg'éøädidy÷c Bðéòae` ,oiray xegyd wlga ,mexw ± ¨£¥§¥©
ìelázexkfedy minen mde ,jenqa dpyna x`eai epexqgy §©
dxeza(k `k `xwie)ly ileg el didy e` ,Lçð ïBælçepira yiy ± ¦¨¨¨

hrn dqike oira lcby ,ygp e` oeflg zxeva ,xzein xya
oiray oeyi`dn.(áöò)¤¤

eäæéàøBçMa ñðëðå àøéqa ÷ñBtä ïáì ,'ìeláz'oal heg ± ¥¤§©¨¨©¥©¦¨§¦§¨©¨
z` siwnd wlg-] `xiqd z` xaere ,oiray oald wlgdn `veid
heg `vi m` la` .xegyd wlgd jezl qpkpe ,[oiray xegyd

d wlgdn xegyøBçLe ,etiwnd wlgd z` xarea ñðëðwlg ¨¦§¨©
dïál,íeî Bðéà,.oaela men oi` ik ¨¨¥

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

המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  אייר י"ד ראשון יום הקירבה  הוכחת

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰âeøä̈
ìà epnî ïéããBî ...eäkä éî òãBð àìå ,õøàa ìôBð àöîpL¤¦§¨¥¨¨¤§Ÿ©¦¦¨§¦¦¤¤
ïéàéáî øéòä dúBà ìL ïéc úéáe ...ììçä úBáéáqL íéøòä¤¨¦¤§¦¤¨¨¥¦¤¨¨¦§¦¦

...øéòä dúBà éLðà ìMî ø÷a úìâò¤§©¨¨¦¤©§¥¨¨¦
כמה לעשות  לחלל הקרובה  העיר אנשי על  מצווה  התורה 

יצא שהרוצח הנחה  מתוך  העיר , על כפרה לשם  פעולות 

פי על בספיקות הכרעה  של העיקרון נלמד ומכאן  ממנה .

לידי הבא  המסופק , הדבר  נמצא שבו למקום הקירבה מידת 

שונות . בהלכות  ביטוי

מאיזה ידוע  ואין  שובכים  שני בין  הנמצא  גוזל  לדוגמא ,

מתוך  יותר, הקרוב  השובך  לבעל אותו  משיבים  – הגיע  מהם

ממנו שהגיע ב)הנחה  כג, .(ב"מ

לישוב נכרים  של ישוב  בין שנמצאה יין  חבית  בזה , כיוצא 

קרובה היא אם  – הגיעה מהם מאיזה  ידוע  ואין ישראל של

בהנחה נסך, יין  כדין אסורה היא  הרי הנכרי, לישוב  יותר

ישראל, של  לישוב  יותר  סמוכה  ואם  הנכרים, משל שהגיעה

א)מותרת  כד, .(שם

בכלי, סימנים  אדם נתן אם  – פירות  ולידו  כלי המוצא  וכן

הפירות את  גם  לו  עליהם)מחזירים  סימנים נתן שלא כי(למרות ,

על  והוכח ומאחר  ממנו, שנפלו מניחים  לכלי סמיכותם מחמת

שלו הפירות  גם  – לו  שייך  שהכלי  הסימנים  א)פי כה, .(ב"מ

מדובר הקודמים  במקרים  שכן נוסף, חידוש  יש  זה  ובדין

ואילו שובך, מול שובך כגון  בכמותם , שווים דברים  שני  על 

הסמוך  מהכלי באו שהפירות  האפשרות  כנגד  הרי זה  במקרה 

יש  zeaxלהם  zeiexyt` מאחד – אחר  ממקום  שבאו 

יש הקירבה  הוכחת  שכנגד  ונמצא  במקום, שעברו  האנשים 

להלן מבואר והרי  רוב , של וֿז)הוכחה  על (הלכה גובר  שרוב

קירבה !

הקרבה הוכחת  כאן  כי בכלי , הפירות  את  תולים  זאת  ובכל

נמצאים הפירות שכן  יותר , עוד ynnחזקה  ilkd mewna לא)

עצמה) בעיר לא אך לעיר בסמוך הנמצא בחלל כגון הקודמים, ולכןכבמקרים ,

הרוב  על  אפילו  גוברת  הקרבה  ב)הוכחת  רסב, סי' החושן .(קצות

ה'תשע"ט  אייר ט"ו שני יום הבור? כיסוי על לברך יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰úåöî¦§©
;"Ebâì ä÷òî úéNòå" :øîàpL ,Bbâì ä÷òî íãà úBNòì äNò£¥©£¨¨©£¤§©¤¤¡©§¨¦¨©£¤§©¤
ø÷aä úéáe úBøöBàä úéa ìáà ; äøéc úéa äéäiL ,àeäå§¤¦§¤¥¦¨£¨¥¨¨¥©¨¨

.Bì ÷e÷æ Bðéà ,ïäa àöBiëå§©¥¨¤¥¨
בספרי נאמר  משנה': ה 'כסף  רכט)והקשה  אלא(תצא לי "אין 

ובית העצים  ובית  הבקר ובית  התבן בית  הבונה  מנין בית ,

כן ואם  בביתך", דמים  תשים  ולא תלמודֿלומר  האוצרות ,

במעקה ! חייבים  האוצרות  ובית  הבקר שבית  מפורש 

בגמרא  מחלוקת  יש  א)ומיישב : יא, האוצרות(יומא בית אם 

כדעה סובר  שהספרי לומר , ויש  במזוזה . חייב  הבקר  ובית

פסק הרמב "ם  ואילו במעקה , גם חייב  זו ולדעה  (הל'המחייבת 

ה"ז) פ"ו ומזוזה ממעקה .תפילין גם  פטר ולכן  ממזוזה  שפטורה 

בבית רק  היא  מעקה  מצוות  הרמב "ם  לדעת  זה, ולפי 

פטורים הבקר  ובית  האוצרות  שבית וכמו  לדירה , העשוי

לדירה " עשויין  "שאינן משום  פטורים(שם)ממזוזה  כך

שפסק  ומה  ה"ד)ממעקה . בחצירו "(להלן בור או  "באר  לענין 

כיסוי " או טפחים  עשרה  גבוהה  חוליה לו לעשות  ש "חייב 

לגבי שנאמר בביתך" דמים  תשים "לא  איסור  משום זה  הרי

נפשות". סכנת  בו  שיש  מכשול "כל

דמים תשים  'לא משום  הוא  החיוב  אם  מינה' ו'נפקא 

בשעת הברכה  לענין  – מעקה ' 'ועשית  משום  או  בביתך '

המעקה  ה"ח)עשיית  פי"א ברכות שיש(הל' במקום  רק  הנאמרת  ,

תשים "לא  משום  מעקה  העושה  אבל  מעקה, לעשות  מצוה 

מברך. אינו דמים "

כתב 'החינוך' תקמו):אך בלי(מצוה בורו  או גגו "מניח 

דלא לאו  על  עבר וגם  מעקה '), ('ועשית  זו  עשה ביטל  מעקה 

במצוות חייב  אדם  של בחצירו בור  כלומר , בביתך". תשים 

בביתך '). דמים  תשים  ל 'ולא (בנוסף  מעקה

או במעקה  חייב בחצר  בור  הרמב "ם  לדעת  שגם  ונראה 

האוצרות בבית אבל  שכיח, להיגרם  שעשוי  הנזק  כי  כיסוי ,

'לא איסור רק אלא  מעקה ' 'ועשית  מצוות  אין הבקר  ובית

במקום כי סכנה , בו שיש  מכשול בכל כמו  דמים ' תשים 

בחצר בור  או דירה בית  של גג כמו בתדירות, שם  שהולכים 

כמו בתדירות , הולכים  שאין ומקום מעקה', 'ועשית מצוות  יש 

'לא איסור יש  אך ממעקה  פטור  הבקר , ובית  האוצרות  בית גג

סכנה . בו שיש  מכשול ככל דמים ', תשים 

(cÎb ze` fl 'iq `"g mdxa` xac)

ה'תשע"ט  אייר ט"ז שלישי יום קרקע  אגב עבדים קנין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰íéãáò äð÷nä©©§¤£¨¦
ãò ,íéãáòä äð÷ àì ,úBò÷øwa ÷éæçä ...ãçàk úBò÷ø÷å§©§¨§¤¨¤§¦©©§¨Ÿ¨¨¨£¨¦©
íéãáò äð÷' :Bì øîàL ét ìò óàå ;ò÷øwä CBúa ïéãîBò eéäiL¤¦§§¦§©©§©§©©¦¤¨©§¥£¨¦
Cläî ãáòäL ¯ dëBúa eéäiL ãò äð÷ àì ,'ò÷øwä áb ìò©©©©§©Ÿ¨¨©¤¦§§¨¤¨¤¤§©¥

.Bîöò úòãì§©©©§

נקנים בקרקע , קנין ועשה יחד ומטלטלין קרקע הקונה 

'אגב' בקנין הקרקע)המטלטלין אומר(אגב המוכר וכאשר .

מונחים אינם אם גם נקנים  הם הרי קרקע ", אגב  "קנה  לקונה 

הקנין בשעת  הקרקע ה"חֿט)על  ועבד,(לעיל קרקע  הקונה  אך .

הנקנית הקרקע  על  עומד הוא  אם  רק  הקרקע  אגב העבד  נקנה
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כיסוי " או טפחים  עשרה  גבוהה  חוליה לו לעשות  ש "חייב 

לגבי שנאמר בביתך" דמים  תשים "לא  איסור  משום זה  הרי

נפשות". סכנת  בו  שיש  מכשול "כל

דמים תשים  'לא משום  הוא  החיוב  אם  מינה' ו'נפקא 

בשעת הברכה  לענין  – מעקה ' 'ועשית  משום  או  בביתך '

המעקה  ה"ח)עשיית  פי"א ברכות שיש(הל' במקום  רק  הנאמרת  ,

תשים "לא  משום  מעקה  העושה  אבל  מעקה, לעשות  מצוה 

מברך. אינו דמים "

כתב 'החינוך' תקמו):אך בלי(מצוה בורו  או גגו "מניח 

דלא לאו  על  עבר וגם  מעקה '), ('ועשית  זו  עשה ביטל  מעקה 

במצוות חייב  אדם  של בחצירו בור  כלומר , בביתך". תשים 

בביתך '). דמים  תשים  ל 'ולא (בנוסף  מעקה

או במעקה  חייב בחצר  בור  הרמב "ם  לדעת  שגם  ונראה 

האוצרות בבית אבל  שכיח, להיגרם  שעשוי  הנזק  כי  כיסוי ,

'לא איסור רק אלא  מעקה ' 'ועשית  מצוות  אין הבקר  ובית

במקום כי סכנה , בו שיש  מכשול בכל כמו  דמים ' תשים 

בחצר בור  או דירה בית  של גג כמו בתדירות, שם  שהולכים 

כמו בתדירות , הולכים  שאין ומקום מעקה', 'ועשית מצוות  יש 

'לא איסור יש  אך ממעקה  פטור  הבקר , ובית  האוצרות  בית גג

סכנה . בו שיש  מכשול ככל דמים ', תשים 

(cÎb ze` fl 'iq `"g mdxa` xac)

ה'תשע"ט  אייר ט"ז שלישי יום קרקע  אגב עבדים קנין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰íéãáò äð÷nä©©§¤£¨¦
ãò ,íéãáòä äð÷ àì ,úBò÷øwa ÷éæçä ...ãçàk úBò÷ø÷å§©§¨§¤¨¤§¦©©§¨Ÿ¨¨¨£¨¦©
íéãáò äð÷' :Bì øîàL ét ìò óàå ;ò÷øwä CBúa ïéãîBò eéäiL¤¦§§¦§©©§©§©©¦¤¨©§¥£¨¦
Cläî ãáòäL ¯ dëBúa eéäiL ãò äð÷ àì ,'ò÷øwä áb ìò©©©©§©Ÿ¨¨©¤¦§§¨¤¨¤¤§©¥

.Bîöò úòãì§©©©§

נקנים בקרקע , קנין ועשה יחד ומטלטלין קרקע הקונה 

'אגב' בקנין הקרקע)המטלטלין אומר(אגב המוכר וכאשר .

מונחים אינם אם גם נקנים  הם הרי קרקע ", אגב  "קנה  לקונה 

הקנין בשעת  הקרקע ה"חֿט)על  ועבד,(לעיל קרקע  הקונה  אך .

הנקנית הקרקע  על  עומד הוא  אם  רק  הקרקע  אגב העבד  נקנה
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קרקע". גבי על  עבדים  קנה  לו  שאמר ֿ פי  ֿ על "אף 

אגב ונקנה  כמטלטלין שהעבד וסובר חולק  והראב "ד 

הגמרא  שמסוגיית ואף  עליה. עומד  אינו  אם  גם (בבא הקרקע 

א) יב, כשהםקמא רק נקנים  דניידי ', 'מטלטלי  שעבדים , משמע 

שגם משמע  אחרות  מסוגיות  הרי  הנקנית , הקרקע  על עומדים 

דניידי ' חיים)'מטלטלי הקרקע(בעלי על  לעמוד צריכים  אינם 

על  טפח בגודל קרקע אגב צאן מאה שהקנה באדם מעשה ב: כו, קידושין (ראה

.טפח)

לבעלי עבדים  בין  לחלק  שיש  משנה ' ה 'מגיד כתב אך

ככל  והם  בעליהם  דעת  על רק  ניידים  חיים  בעלי  חיים:

שכתב וזהו עצמם , דעת  על  ניידים  עבדים  אבל  המטלטלין ,

עצמו". לדעת מהלך  "שהעבד הרמב "ם 

במהותו נחלקו והראב "ד שהרמב "ם  מבאר  האזל' וה 'אבן

'אגב ': קנין  של

את  רואים  הרמב "ם  אל oilhlhndלדעת  טפלים הם כאילו

או הקרקע , על מונחים הם  כאשר ממנה  וכחלק  הקרקע 

את 'להטפיל ' הבעלים  דעת  אבל עליה מונחים שאינם

לקרקע  קרקע")המטלטלין אגב מטלטלין "קנה שהעבד (באמירתו וכיון 

כשהוא רק לקרקע 'נטפל' הוא הרי  בעלים בדעת  תלוי אינו

בעליו ודעת  'נטפל' אינו שם  נמצא אינו  אם  אבל עליה  עומד

עצמו". לדעת מהלך  "העבד כי לגביו  קובעת  אינה 

'נטפלים ' עצמם  המטלטלין אין  הראב "ד לדעת ואילו

ב היא  'טפלותם ' אלא oipwdלקרקע oicהקרקע אגב  שנקנים  ,

הקרקע  אגב ונקנה  חי בעל  ככל  העבד דין אינוולכן  אם  גם

הבעלים  דעת  כי  הקרקע")עליה , אגב העבד את "קנה מצרפת(האומר

ל  בקרקע .oipwאותו  הנעשה 

ה'תשע"ט  אייר י"ז רביעי יום לבחירה  שנלקחו אתרוגים על אחריות

:„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ïnàä ïî éìk ìèBpä©¥§¦¦¨ª¨
;åéîãa áiç ,Bãéa ñðàðå ïéáeö÷ åéîc eéä íà ¯ Bøwáì úðî ìò©§¨§©§¦¨¨¨§¦§¤¡©§¨©¨§¨¨
àeäå ;BúeLøa äNòð BäéaâäL úòî ,ïéáeö÷ åéîãå ìéàBä¦§¨¨§¦¥¥¤¦§¦©£¨¦§§

.Blk úà úBð÷ì éãk epäéaâiL¤©§¦¤§¥¦§¤ª
את מהם  לבחור  כדי אתרוגים  כמה  מחנות  לקח  אדם 

באשמתו. שלא  מהם אחד נפסל כך ובתוך  ביותר , המהודר

למוכר ? שוויו את  לשלם עליו  האם

ברצונו אם  לבחון  כדי חפץ שהלוקח מבואר  זו בהלכה 

באונס . אפילו  לחפץ נזק יארע אם  בתשלום  מתחייב  לקנותו ,

ביאורים : שני נאמרו הדבר  ובטעם 

הנאה ש 'כל משום  החפץ  באחריות חייב  ששואל  כשם  א.

תמורה)שלו' כל מקבל אינו והמשאיל בחפץ מהשימוש נהנה גם(הוא כך  ,

בידיו הנתונה  ההחלטה  ואפשרות  החפץ בקבלת  נהנה זה

אותו לרכוש  א)האם  לא, נדרים ורא"ש .(ר"ן

דינו  החפץ  את  שלקח  משעה שבאפשרותוgwelkב . ואף  .

להתייחס יש  – לא  או המקח את  לקיים  האם  להחליט עדיין 

עוד  וכל  ביטול, אפשרות  עם  גמורה  מכירה  כאל בינתיים לכך

אבד  החפץ  אם  ולכן  בתוקפה  היא  הרי  המכירה , את  ביטל לא 

הקניה  עצם  עבור לשלם עליו  ניזוק , א)או פח, ב"מ .(רש"י

"מעת כתב  שהרי השניה, כדעה  נראה  הרמב "ם  ומדברי

ezeyxaשהגביהו dyrp.אותו שקנה היינו ,"

כדי ש"יגביהנו  בכך מותנה  זה  שדין  מוסיף זה פי ועל 

בדבריו: נאמרו הסברים  ושני כולו ". את  לקנות 

כט)הסמ "ע  ר, נובע(חו"מ האחריות וחיוב  מאחר כי  מפרש 

לקנות ההגבהה  בשעת  ברורה  כוונה  לו  שתהא  צריך מהקנין ,

שהחיוב הראשונים  לדעת  (אך בעיניו  חן  ימצא  אם החפץ  את 

קנין ). בכוונת צורך  אין  שואל , כדין הוא 

אומרים  שם)ויש  לשו"ע המשפט ואולם הגר"א שכוונת(ביאור ,

לבחור מנת  על חפצים  כמה שלקח מקרה לשלול הרמב "ם

לקנות  כדי "שיגביהנו שכתב וזהו  מתוכם . elekאחד z`,"

חלק רק אלא שהגביה  מה  כל את  לקנות בדעתו אין אם  אך

בינתים חל הקנין  אין  – wlgממנו  lr elit` חל קנין  אין  כי  ,

מתחייב איננו  וממילא  ומוגדר , מסוים  שאינו  דבר על 

לבחור מנת  על אתרוגים  מספר הנוטל  זה , ולפי באחריות .

באונסין מתחייב  אינו  מהם , א,אחד ושאלה פקדון חושן פתחי (וראה

עג) .הערה

ה'תשע"ט  אייר י"ח חמישי יום הקנין? מן בו לחזור הקדש גזבר יכול מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰...Lc÷äì äðwL øaæbä©¦§¨¤¨¨§¤§¥
àlL ét ìò óà ,Lc÷ä ìL íéîc ïúð ?ãöék .äðBéìòä ìò Bãé̈©¨¤§¨¥©¨©¨¦¤¤§¥©©¦¤Ÿ
,úBøtä eìæeä íàå ;äøBz ïéãk äð÷ ,eø÷eä íà ¯ úBøtä CLî̈©©¥¦§¨¨§¦¨§¦§©¥
.Lc÷ää çkî øeîç èBéãä çk äéäé àìå ,CLî àì éøäL ,øæBç¥¤£¥Ÿ¨©§Ÿ¦§¤Ÿ©¤§¨¦Ÿ©©¤§¥
הפירות מחיר  עלה  אם  ולכן הכסף , בנתינת  קונה  הקדש 

הקדש בהם  זכה  הכסף , נתינת  א)לאחר  כט, והוסיף(קדושין .

רשאיהרמב הכסף , נתינת  לאחר  ירד הפירות  מחיר  שאם  "ם

כח  יהיה "לא  כי המוזל , במחיר ולקנות  בו  לחזור  הגזבר

רגיל, מאדם  חפץ  הקונה  כלומר , הקדש ". מכח חמור הדיוט

לחזור יכול המשיכה וקודם  במשיכה , נקנה  החפץ 'הדיוט',

הגזבר יכול 'הדיוט', מכוח קטן  אינו  הקדש  שכוח וכיון בו.

בו. לחזור 

והרשב "א התוספות  דברי  את  הביא  משנה ' וה 'מגיד

הגמרא  מדברי :(שם)שהקשו 

עד  למשכו הספיק  ולא  דינרים  במאה  מהקדש  חפץ  הפודה 

ואין מאה , רק  ונותן פדוי' שפדה  'מה – למאתיים  שהתייקר 

וכשם הקדש ' מכח חמור הדיוט כח יהיה  'לא אומרים 

כאן אף  משיכה , שעת  עד הקנין  חל לא  מהדיוט שבקונה 

משיכה בשעת  המחיר  כפי  להקדש  לשלם  הפודה  יתחייב 

הכסף(מאתיים) נתינת  לאחר  בו לחזור  לאדם  אסור  כי  שלא , (אף

שפרע'משך) 'מי  קללת  יקבל שלא -כדי בדיבורו עומד שאינו (על

א) מד, מציעא הקדשבבא גם  בו, לחזור  אסור  ש 'הדיוט' וכיון .

זו הלכה  בהביאו הרמב "ם שכתב  כמו בו, לחזור  יכול  אינו

הי"ג) פ"ז ערכין חמור(בהל' הדיוט כח יהיה  "לא  אומרים  שאין
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שיקבל  עד בו  לחזור  יכול אינו  ההדיוט שאפילו  הקדש , מכח 

כתב ומדוע  שפרע ". מי  לקבל ראוי  ההקדש  ואין שפרע ... מי

רשאי הכסף  נתינת  לאחר הפירות  הוזלו שאם  כאן  הרמב "ם

בו ? לחזור הגזבר 

משנה ': ה 'כסף ומבאר 

עד  למושכו  הספיק ולא  דינרים במאה  מהקדש  הפודה 

התורה  מן הוא  הכסף  קנין – למאתיים  הכסף שעלה  "ונתן (ככתוב

א). כט, קידושין לו", בקנייתוקם 'משיכה ' חכמים שתיקנו ואף 

שפרע' 'מי מקבל הוא  הרי בו)'הדיוט', יחזור גם(אם ולכן

קונה שהקדש  כאן  אבל  בו, לחזור יכול הגזבר  אין בהקדש 

לחזור הגזבר יכול ולכן התורה  מן אינו כסף  קנין מ'הדיוט ',

התורה . מן קונה כשכסף רק  שפרע ' 'מי תיקנו  חכמים כי בו,

ה'תשע"ט  אייר י"ט שישי יום במטבעות  אונאה

:ËŒÁ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰äéðBäL íLëe§¥¤¨¨
äéäL éøä ?ãöék .úBòaèîa äéðBä Lé Ck ,äîäááe úBøôa§¥¦§¥¨¨¥¨¨§©§§¥©£¥¤¨¨
íéøNòa dôøöå ,óñk ìL øðéc íéøNòå äòaøàa áäæ ìL øðéã¦¨¤¨¨§©§¨¨§¤§¦¦¨¤¤¤§¥§¨§¤§¦

.äìéçî ,ïàkî úBç ...déðBää úà øéæçî äæ éøä ...øðéc¦¨£¥¤©§¦¤©¨¨¨¦¨§¦¨
מערך  (שישית שתות  הוא  ההונאה  שיעור  במטבעות  גם 

דמי את  ומחזיר  קיים המקח שתות , אונאת  היתה ואם  המקח)

להחזיר . חייב  אינו – משתות  פחות  האונאה,

ההלכה  במקור א)והנה , נב, היא(ב"מ שהאונאה  מבואר 

שגם חידש  והרמב "ם  ממשקלו. ונחסר שנשחק במטבע 

השווה זהב  דינר פרטו  ואם  אונאה , דין  יש  מטבעות  בפריטת 

פחות היינו  כסף , דינרי  בעשרים  כסף, דינרי וארבעה  עשרים 

פחות היה  ואם  ההוניה ", את  מחזיר  זה  "הרי – שתות 

אונאה . דין  ואין  לו מחול משתות,

אפרים ' ה 'מחנה  ז):והקשה  סי' אונאה (דיני

ואינו קיים  המקח משתות פחות  שבאונאה  הדבר  בטעם 

רש "י  פירש  האונאה , חוזר)מחזיר  ד"ה ב, מב, שאין(קדושין כיון

יערער כאשר וגם  שתות , עד הדמים לצמצם  יכול אדם  כל 

שווי את בוודאות  לקבוע  השמאים  יוכלו  לא  המתאנה,

זה קטן סכום  על  ומוחל הוא מוותר ולכן ב"מ הסחורה  (רא"ש

כ) סי' חז "לפ"ד אמרו וכך א). צ"ה ידיעא(ב"ב לא  משתות  "פחות 

אינש". ומחיל במנה 

המדויק , שוויין  את לקבוע  אפשר  שאי בסחורות  זה  וכל 

זהב שדינר  יודעים  והכל  מוחלט ערך הוא  המטבע  ערך אבל 

לומר אפשר  ואיך כסף , דינרי וארבעה עשרים  שווה 

לו ? שנגרם ההפסד על מוחל שהמתאנה 

לומר , המטבעוצריך פריטת  כאשר נאמרה זו שהלכה 

במחיר הפורט של קודמת  והתעניינות  בדיקה  ללא  נעשתה 

לזה . זה  מוחלים אנשים  שתות  שעד נאמר זה  ועל המטבע ,

והלה המטבע  של  בערך  החלפן אצל תחילה  התעניין אם  אבל 

מקח  זה  הרי המטבע , מערך הפחות  בשווי  ונקב  אותו  הטעה 

את להחזיר המאנה  ועל מוחל, אינו משתות פחות  ואף טעות 

שם)האונאה  .(מחנ"א

ה'תשע"ט  אייר כ' קודש שבת טעות'? 'מקח אינו מתי - במקח מום

:‚ ‰ÎÏ‰ ÂË ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì øëBnä ïëå§¥©¥©£¥
Ba òãé àlL íeî çwna àöîðå ,ïéìèìhî øàL Bà ...ò÷ø÷©§©§¨¦©§§¦§¦§¨©¦¨¤Ÿ¨©
;àeä úeòè çwî äfL ,íéðL änk øçà elôà Bøéæçî ¯ ç÷Blä©¥©©§¦£¦©©©¨¨¦¤¤¦©¨
LnzLð íà ìáà ;íena òãiL øçà çwna LnzLé àlL ,àeäå§¤Ÿ¦§©¥©¦¨©©¤¨©©£¨¦¦§©¥

.øéæçäì ìBëé Bðéàå ,ìçî äæ éøä ¯ íenä äàøL øçà Ba©©¤¨¨©£¥¤¨©§¥¨§©§¦
בעת שאם שכתב" מי "יש  בשם הביא  משנה ' ה'מגיד

לבדוק הקפיד לא  אך במום  להבחין  יכול  היה  הלוקח הקניה 

המום את  בפניו ציין לא  שהמוכר  אף  הרי המקח , בטיב 

ה"ו)שבמקח  להלן יכול (ראה הלוקח ואין  טעות מקח זה  אין  –

להלכה  זו דעה  הביא  והסמ"ע  בו . י)לחזור ס"ק רלב סי' .(חו"מ

שלום ' 'משפט ד)ובספר  ס"ק רלב סי' – מברעזאן (למהרש"ם

להיעשות יכולה  הבדיקה  אם  רק אמורים  שהדברים  הוסיף 

לבדוק , חייב  הלוקח אין בטרחה כרוכה  היא אם  אבל בקלות,

המקח. את  לבטל יכול מום  מצא  ואם 

כאן. הרמב "ם  מדברי זו  דעה על הקשה  למלך ' וה 'משנה 

הלוקח  רשאי בו ידע שלא  מום  במקח  נמצא  שאם הדין שעל 

"שלא בתנאי שזהו כתב  שנים , כמה  לאחר אפילו  להחזירו

אחר בו  נשתמש  אם אבל  במום , שידע  אחר במקח ישתמש 

וידע ראה  אם  שגם  מפורש  הרי מחל". זה  הרי המום  שראה 

בו)! השתמש  שלא  זמן (כל  בו לחזור  הלוקח  יכול במום 

שלום ' ב 'משפט :(שם)ומבאר 

הלוקח  יכול לו ידוע  היה  המום אם שאף  הרמב "ם , דברי

נודע המום  אם רק אמורים  בו ), השתמש  לא  (אם  בו  לחזור 

gwndלו xnb xg`l,המקח בשעת  המום  על ידע  אם  אבל  ,

ואם שקנה. בחפץ  השתמש  לא  אם גם  בו לחזור  יכול  אינו

הקנין, בשעת  בקלות  במום  להבחין אפשרות  ישנה  כאשר כן,

השתמש לא  אם גם  כזה  ובאופן המום , על ידע כאילו זה הרי 

בו. לחזור  יכול  אינו  בחפץ

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

.rlq xeriyl dey gcwn `ln xeriyy epivnïðúc(a"in f"it milk) ¦§©
,zial zian d`neh xiarnd oelg iabløBàîepi`y oelg ± ¨

,zial xe` qipkdl `l` ynyn,íãà éãéa äNòð àlLoebk ¤Ÿ©£¨¦¥¨¨
,eil`n lzekdn wlg zgtpy e` ,mivxy e` min edexxgy xeg

BøeòéLd`neh xiardlïa ìL BôBøâà eäæå ,ìBãb óBøâà àìî ¦§Ÿ¤§¨§¤¤§¤¤
çéèaàetexb`e ,dpynd onfa reci didy xya lra mc` my ± ©¨¦©

.lecbBðLéå ,éñBé éaø øîà`ed df sexb` xeriy ±ìBãb Làøk ¨©©¦¥§¤§§Ÿ¨
.íãà ìLm`eäNòðoelgdíãà éãéazqpkdl ynyl ick ¤¨¨©£¨¦¥¨¨

,xe`ì ìL ìBãb çc÷î àìîk eäeøòéLäkLdkyla gpend ± ¦£¦§Ÿ©§¥©¨¤¦§¨
,ycwnd zia jxevl ea migcewe ,ycwnd ziaaLelcebàeä ¤

krahné÷ìèéàä ïBécðeô,dilhi`n `ay -úéðBøéð òìñëe± §§§¨¦©§¦§¤©¦¦
,xqiw oexip my lr `xwpy rlq rahnBðLéå,`ed exeriye ± §¤§
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyxii` 'kÎc"i -h"ryz

ה'תשע"ט  אייר י"ד ראשון יום

-oiwifpxtq
Wtp zxinWE gvFx zFkld
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld

¦§¥©§¦©¤¤
¦§¥©§¦©¤¤

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) יהיו. וכמה מקלט ערי להפריש שמצותֿעשה יבאר

בכל  מקלט ערי של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה
מקלט. לערי בינן ומה קולטות הלוים ערי כל ודין שנה.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2LÈ¯Ù‰Ï3ËÏ˜Ó È¯Ú4:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿»∆∆¡«
LBÏL5ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â .CÏ ÏÈc·z ÌÈ¯Ú6˙B‚‰B »»ƒ«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¬

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡7. ∆»¿∆∆ƒ¿»≈

בפרט.2) העם ראשי ועל בכלל הציבור לייחד.3)על
הדם.4) גואל מיד שוגג ההורג את ותחילת 5)להציל

(ספרי  כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק
קפג). מקלט.6)שופטים, ערי הפרשת מצוות ואין

ה'7) אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב:
יהיו  לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך
לא  אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים
אתם  לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי
זוטא  (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, ערי למנות חייבים

אתם"). "כי פסקה לה, מסעי שמעוני בילקוט מובא

.·ÌÈ¯Ú LLÂ8ea¯ ‰LÓ ÏÈc·‰ LÏL .eÈ‰9¯·Úa ¿≈»ƒ»»ƒ¿ƒ∆«≈¿≈∆
Ôc¯i‰10ÚLB‰È ÏÈc·‰ LÏLÂ ,11ÔÚk ı¯‡a12. ««¿≈¿»ƒ¿ƒ¿À«¿∆∆¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ux`a ryedi licad ylye ocxid xara dyn licad yly"
."orpk

וכאן  מדוייקת, היא הרמב"ם שנקט כנען" "ארץ הלשון
ידי  על הערים הובדלו ששם הירדן עבר את למעט באה
שכתב  ה"י פי"ג ויובל שמיטה בהלכות אבל רבנו. משה
רצונו  כו'" כנען בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי שבט "כל
ינחלו  שלעתיד־לבוא והקדמוני הקניזי הקיני ארץ למעט

נחלה. הלווים בהם
שכתב הסמ"ג על הקושיא תתורץ זה פי רע"ו,על (לאווין

והוא רע"ז.) בארץ, חלק לוי שבט נוטלין שלעתיד־לבוא
שלא  מוזהרין לוי שבט "כל הרמב"ם שכתב מה נגד לכאורה
בעקבות  להלוך תמיד "דרכו הסמ"ג והלא כנען" בארץ ינחלו

כו'" כמעתיק אלא אינו המקומות וברוב מלאכי הרמב"ם (יד

סמ"ו) הסמ"ג ברמב"ם.כללי זו דעה הסמ"ג למד ומנין
ינחלו  שלא הרמב"ם שכתב שמה יובן הנ"ל פי שעל אלא,
ארץ  שהוא המקום למעט ובא מדוייק הוא כנען בארץ
כנ"ל  והקדמוני הקניזי הקיני היינו כנען, ארץ ואינו ישראל

לעתיד־לבוא. הלווים ינחלו ששם
(37 dxrd 106 cenr g"lg y"ewl it lr)

תהיינה 8) מקלט ערי שש תתנו, אשר "והערים ככתוב:
יג). לה, (במדבר משה 9)לכם" (=הבדיל) יבדיל "אז

המישור  בארץ במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש
למנשי" בבשן גולן ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני,

מאֿמג). ד, כאשר 10)(דברים ועוג, סיחון בארץ המזרחי,
לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה

יד). לה, נפתלי 11)(במדבר בהר בגליל קדש את "ויקדשו
בהר  חברון היא ארבע קריית ואת אפרים בהר שכם ואת

ז). כ, (יהושע משה:12)יהודה" את ה' ציווה כאשר
תהיינה" מקלט ערי כנען, בארץ תתנו הערים שלוש "ואת
שיהושע  שנינו, ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר
ארבע  עד קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן
קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה
ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות ובירושלמי

וחלוקה]. כיבוש אחרי שהובדלו כותב

.‚˙Á‡ ÔÈ‡13,Ôlk eÏc·iL „Ú ˙ËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ≈««≈»≈ƒ¿»∆∆«∆À¿¿À»
ËÏ˜Ó È¯Ú LL :¯Ó‡pL14eÚÈ„B‰Â .ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ∆∆¡«≈»≈ƒ¿»ƒ¿∆»»∆¿ƒ»

„Ú ˙BËÏB˜ Ôc¯i‰ ¯·ÚaL LÏL ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆¿≈∆««¿≈¿«
ÔÏÈc·‰ ‰ÓÏÂ .ÔÚk ı¯‡aL LÏL eÏc·iL15:¯Ó‡ ? ∆À¿¿»∆¿∆∆¿««¿»»ƒ¿ƒ»»«
.‰pÓi˜‡ È„ÈÏ ‰ÂˆÓ ‰‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¬«¿∆»

ãycew zegiyn zecewpã

.jl licaz mixr yely

ההלכות: בשלוש להבין וצריך
שנאמר  ... מקלט ערי להפריש "מצות־עשה א': בהלכה
לא  ומדוע היו, ערים שש והלא כו'" לך תבדיל ערים שלוש
שהביאו  כפי לכם" תהיינה מקלט ערי "שש הפסוק הביא

ג'. בהלכה
סיפור  בלשון היו" ערים "ושש כתב מדוע ב': בהלכה

ציווי. הוא והלא דברים,
הירדן  שבעבר שלש שאין רבינו משה "והודיענו ג': בהלכה
לכאורה  והלא כנען" שבארץ שלוש שיובדלו עד קולטות
אחת  "שאין זו הלכה בתחילת שכתב במה כבר נכלל זה
ערי  שש שנאמר כולן, שיובדלו עד קולטת מקלט מערי

לכם". תהיינה מקלט
היא  זו שמצוה להשמיענו בא א' בהלכה הדברים: וביאור
ערים  "שלוש הפסוק הביא ולכן בארץ, התלויה מצוה
שבא"י. הערים שלוש על הוא החיוב עיקר כי לך" תבדיל
שאף  לומר רוצה היו" ערים "ושש ממשיך ב' בהלכה
ישראל, שבארץ הערים שלוש הוא החיוב ויסוד שעיקר
את  שקולטות ערים שש שיהיו צריך בפועל שלהלכה הרי

הערים. ששת כל על חלים מקלט ערי ודיני הרוצח,
מקלט  ערי שבהפרשת כמו נקודה: מדגיש ג' ובהלכה
הירדן  שבעבר (והשלוש דווקא ישראל בארץ היא המצוה
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קליטתן  בדין גם כך נוסף), ודבר טפל כעניין הם
הירדן  שבעבר ערים שלוש שאין רבינו משה ש"הודיענו

כנען". שבארץ שלש שיובדלו עד קולטות
מקלט  ערי משש אחת כל ש"אין במה נכלל אינו זה ודין
ערי  שכל כך על מדובר שם כי כולם" שיובדלו עד קולטת
כל  כשישנן רק הוא קליטתן ודין אחת כחפצא הן המקלט
כנען  בארץ או הירדן בעבר או אחת וכשחסרה השש,
אינן  וכולן המקלט ערי ששת של החפצא כל מתבטלת
שאין  רבינו משה "הודיענו שהוסיף: במה אבל קולטות.
שלוש  שיובדלו עד קולטות הירדן שבעבר ערים שלוש
קולטות  שאינן רק שלא נוסף דין חידש כנען", שבארץ
שלא  זמן כל מקלט ערי שם חלות כאן אין שגם אלא

כנען. שבארץ אותן נבדלו
(16 'r h"lg y"ewl it lr)

ט:).13) (מכות הופרשו שכבר אלה שיהו 14)אפילו "עד
קס). מסעי וספרי (שם כאחת" קולטות הרי 15)ששתן

בחייו. יקלטו שלא ידע

.„ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa16ÏÚ ˙B¯Á‡ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ ƒ≈«∆∆«»ƒ«ƒƒ»¬≈«
LM‰ el‡17ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ :¯Ó‡pL , ≈«≈∆∆¡«¿»«¿»¿»»ƒ

È¯Úa ?Ô˙B‡ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÈ‰Â .‰l‡‰ LÏM‰ ÏÚ««»»≈∆¿≈»ƒƒ»¿»≈
eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ˙¯ÎpL ,ÈBÓ„w‰Â Èfw‰Â ÈÈw‰«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿«¿«¿»»»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ˙È¯a18¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ .eLaÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ¬≈∆«¬«ƒ…ƒ¿¿«¬≈∆∆¡«
EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â :‰¯Bza19. «»¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿

ãycew zegiyn zecewpã

."yyd el` lr zexg` yely oitiqen giynd jlnd inia"

שלוש  הוספת חיוב מביא פי"א ריש מלכים ובהלכות
המשיח  לביאת שלישית כהוכחה לעתיד־לבוא הערים
כו'" ... ורחמך שבותך את אלקיך ה' "ושב אחרי מהתורה,
שאינו  מי שכל המשיחים, בשני שניבא בלעם ובפרשת

רבנו. ובמשה בתורה כופר כו' בו מאמין
הראשונות  הראיות בשתי הסתפק לא מדוע להבין וצריך
ערי  מדין שלישית להוכחה ונזקק שבתורה, מהפסוקים

לעתיד־לבוא. מקלט
הראשונות  בשתי שאין מעלה ישנה זו שבראיה לומר ויש
שינוי  להיות עלול מסוימים ובתנאים התורה, הבטחות שהן
אפשר  לנביא" הקב"ה ש"בין שבהבטחה כגון בהבטחה
הרמב"ם  (הקדמת החטא" "יגרום אם תתקיים שלא
שתתקיים  ברור אם שאף מובן ומזה המשניות) לפירוש
ניתנת  אינה הנביא שהבטחת מפני זה אין הנביא הבטחת

אלו. בהבטחות שינוי אין שלפועל אלא לשינוי
בתורה  ומפורש ברור ו"דבר התורה לציווי בנוגע אבל
לא  לה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה שהיא
פרט  היא כשהגאולה ולכן ותוספת" גרעון ולא שינוי

בהבטחה  ח"ו שינוי שיהיה אפשר אי המקלט ערי במצות
זו.

(115 'r c"l wlg y"ewl it lr)

כאשר 16) גבולך את אלוקיך ה' ירחיב "ואם בפסוק ונרמז
ח). יט, (דברים לאבותיך" באותה 17)נשבע שנצטוו

שלוש  משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ להפריש פרשה
מא). ד, (דברים המזרחי הירדן בעבר "ביום 18)ערים

הארץ  את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא
טו, (בראשית הקדמוני" ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת

(ולא 19)יחֿיט). לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך
לך"). לתת נשבע "כאשר כתוב

.‰ÌÈÎ¯c‰ ÔeÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁÂ20,ËÏ˜Ó È¯ÚÏ ¿«»ƒ≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
Ô·ÈÁ¯‰Ïe Ìw˙Ï21ÏÎÂ ÏBLÎÓ Ïk Ô‰Ó ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿»¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿¿»

zÏz ‡Ï C¯ca ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â .‰Ïw22‡È‚ ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»»¿≈«ƒƒ«∆∆…≈¿…«¿¿…
·kÚÏ ‡lL È„k ,¯Lb ÂÈÏÚ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,¯‰24˙‡ »»∆»ƒ»»∆∆¿≈∆…¿«≈∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL .ÌLÏ Á¯Ba‰25C¯c ·Á¯Â . «≈«¿»∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿…«∆∆
.˙Bn‡ ÌÈzLe ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú»≈ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ«

ÌÈÎ¯c ˙L¯t ÏÚ ·e˙k ‰È‰ 'ËÏ˜Ó' 'ËÏ˜Ó'e26È„k , ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»«¿»ƒ¿≈
ÌÈÁˆ¯‰ e¯ÈkiL27.ÌLÏ eÙÈÂ ∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ט:).20) (מכות וסיבוב עיקול בלא ישרות דרכים לעשות
הדרכים".21) "לכוון דין בית בחובת נכלל זה כל
ויהרגהו.24)בקעה.23)גבעה.22) הדם גואל וישיגו
לערי 25) לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה

שקלים  לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות מקלט,
א. משנה א דרכים 26)פרק שתי שהיו מקום בכל

עץ  היה המקלט, לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים
שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע

יטעו.27) ולא

.ÂÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa ‰L ÏÎa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»¿»»»≈ƒƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ Ôw˙Ï ÌÈÁeÏL28e‰e‡ˆnL ÌB˜Ó ÏÎÂ , ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»»∆¿»

eÏM¯˙pL ÔÈc ˙È·e .B˙B‡ ÌÈw˙Ó - Ï˜Ï˜˙pL29 ∆ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿
eÎÙL el‡k ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a¿»»∆«¬∆¬≈∆«»¿ƒ»¿

ÌÈÓ„30. »ƒ

נפש 28) מכה ינוס שאם "כדי הגשמים, בימות שנתקלקלו
(פירוש  "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה,

שם). הדרושים.29)המשניות התיקונים כל את עשו ולא
(דברים 30) דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא שנאמר

ה. קטן מועד י), יט,

.ÊÔÈÁLBÓ ÔÎÂ31ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈa ¿≈¿ƒ≈»ƒ»ƒ≈»≈ƒ¿»
Ô˙L¯Ù‰ ˙lÁ˙a32‰ÂLa ˙BLlLÓ eÈ‰L „Ú ,33; ƒ¿ƒ««¿»»»«∆»¿À»¿»∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL34. ∆∆¡«»ƒ¿«∆∆

"משווין".31) גרס והראב"ד (=חבל). במשיחה מודדים
בארץ 32) יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי על

המערבית. ערי 33)ישראל שלוש בין שווים מרחקים
באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט
והיה  בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן
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לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום הגבול מתחילת
כמקדש  לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון
יושבי  לחברון, הולכים דרום יושבי הארץ. בצפון לגבול
הסמוכים  לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון
וכן  לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון

ט: מכות לקדש, גבול 34)משכם את "ושילשת והמשכו
ארצך".

.Á˙B¯ÈÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú35,˙BÏB„b »≈ƒ¿»≈ƒ»…¬»¿
ÌÈk¯k ‡ÏÂ36ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b37˙B¯ÈÚ ‡l‡ , ¿…¿«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ∆»¬»

ÌÈ˜ÂL ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .˙BiBÈa38 ≈ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÌB˜Ó·e39ÔÈÒÈÎÓ -40 ƒ¿««ƒ¿ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒ

ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿
ÔÈÒeÏÎ‡41.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - Ô‰ÈÒeÏÎ‡ eËÚÓ˙ . À¿ƒƒ¿«¬À¿≈∆ƒƒ¬≈∆

Ô‰È¯BÈ„ eËÚÓ˙42ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ÔÎB˙Ï ÔÈÒÈÎÓ - ƒ¿«¬»≈∆«¿ƒƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
˙B„BˆÓ ÔÎB˙a ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ43ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿¿≈

ÌÈÏ·Á ÔÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ44Ï‡Bb Ï‚¯ ‰È‰z ‡lL È„k , «¿ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆≈
ÌL ‰ÈeˆÓ Ìc‰45. «»¿»»

חומה.35) מוקפות ששיירות 36)אינן חומה, מוקפים
להסתנן  הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום
הרוצח  את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה

קטנים",37)ששגג. טירין "לא כתוב: שם בברייתא
(ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש

קטנים". "ולא המלים: מזונותיהם 38)חסרות שיהיו
לקנות. או 39)מצויים יהושע, בימי הארץ חלוקת בשעת

ונתייבשו. הרחוקים.40)שהיו הנהרות מן בתעלות
גואלי 41) עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב כפרים

שם). (רש"י מזויינים העיר.42)הדם לצוד 43)תושבי
בה  שמצויות ועיר הם, חרב מלומדי שציידים חיות,
הדם  גואל ייכנס ושמא בה, מצויים זיין כלי  אף מצודות,
יביא  (שאם הרוצח את ויהרוג נשק שם ויקנה העיר, לתוך

בו). ירגישו ממקומו, זה 44)נשק מטעם למצודות,
שם.45)שהזכרנו. בגמרא נזכר זה טעם

.ËÌiÂÏ‰ È¯Ú Ïk46¯ÈÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙BËÏB˜ »»≈«¿ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ :¯Ó‡pL .‡È‰ ËÏ˜Ó47ÌÈÚa¯‡ ezz ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÚa¯‡ ÌiÂÏÏ ezz ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ Ïk ,¯ÈÚ ÌÈzLe¿«ƒƒ»∆»ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÔLÈw‰ - ¯ÈÚ ‰ÓLe48Ôlk ·e˙k‰49ËÏ˜Ï BÊÏ BÊ50. ¿…∆ƒƒƒ»«»À»»ƒ¿…

(מכות 46) לכך שנתייחדו המקלט, ערי שש דווקא ולאו
הכתוב.47)שם). בתחילת הנזכרות המקלט ערי שש על

אותן.48) בסוף 49)השווה ביחד כולן שכלל ידי על
הערים 50)הכתוב. ושתיים שבארבעים פי על אף

קולטות. שהן בתורה במפורש נאמר לא הנוספות

.ÈËÏ˜ÓÏ eÏc·‰L ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe51 «∆¿≈≈≈»≈ƒ¿»∆À¿¿¿ƒ¿»
ÔÈa ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚL ?ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡L ÔÈ·e≈¿»»≈«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿≈

˙Ú„Ï52˙Ú„Ï ‡lL ÔÈa53- Ô‰a ÒÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿««≈∆…¿««ƒ¿ƒ¿«»∆
.˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡ ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡Le ;ËÏ˜ƒ¿»¿»»≈«¿ƒƒ≈»¿∆»¿««
B˙Èa ¯ÎO Ô˙B BÈ‡ - ËÏ˜Ó È¯Úa ¯c‰ ÁˆB¯Â54; ¿≈««»¿»≈ƒ¿»≈≈¿«≈

‡La ¯c‰Â¯ÎO Ô˙B - ÌÈiÂÏ‰ È¯Ú ¯55.˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¿«»ƒ¿»»≈«¿ƒƒ≈»»¿««««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

x`ya xcde ,ezia xky ozep epi` hlwn xira xcd gvexde"
."ziad lral xky ozep mieeld ixr

בארץ, לנחול שלא לוי שבט הוזהרו שהרי קשה ולכאורה
נחלה. לאחוזת ולא בלבד לשבת ערים הם להם שניתן ומה
ואומרים  מעשרות וידוי מתוודים שהלווים מצינו ולאידך
על  בעלותם את המוכיח דבר לנו" נתת אשר האדמה "ואת

האלה. הערים
כללית  בעלות היא המקלט ערי על הלויים שבעלות אלא
מבני  ואחד אחד כל של פרטית בעלות ולא השבט כל של
שכתב  ומה ביתו. שכר נותן הלויים בערי הדר ולכן לוי,
הוא  ללוי, ביתו שכר נותן אינו המקלט בערי הדר שרוצח
"לכם  כו" הערים לכם "והיו בבבלי כהדרשה שפסק משום

בשגגה. לרוצחים גם היינו צרכיכם" לכל
בין  פירוד יצר הנפש הורג העניינים: בפנימיות להוסיף ויש
בערי  היא כפרתו כן ועל לחברו, אדם ובין למקום אדם
בין  חיבור הוא ועניינם שתפקידם ללויים שניתנו המקלט
אדם  בין וחיבור ולשרתו" ה' את "לעבוד - למקום אדם

וישרתוך". עליך "ויילוו - לחברו
(93 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הערים.51) (מכות 52)שש קליטה לשם לשם שברח
קולטת.53)שם). שהיא ידע ולא במקרה, שם שנכנס

לכם 54) "והיו כתוב המקלט ערי שבשש משום הבית, לבעל
חכמינו: ודרשו יב), לה, (במדבר הערים" - לרוצחים -

יג.). (מכות צרכיכים" לכל "ועליהם 55)"לכם הכתוב כי
ערים  להשוות בא אינו ו) (שם, עיר" ושתיים ארבעים תתנו
היא  זו בלבד. קליטה לעניין אלא המקלט ערי לשש אלה

שם. הגמרא פירוש לפי במשנה, יהודה רבי של דעתו

.‡ÈdÓeÁz - ˙ËÏBw‰ ¯ÈÚ Ïk56‰BÓk ËÏB˜57ÔÏÈ‡ . »ƒ«∆∆¿»≈»»ƒ»
BÙBÂ ,ËÏ˜Ó È¯Ú ÌeÁz CB˙a „ÓBÚL58ıeÁ ‰ËB ∆≈¿¿»≈ƒ¿»¿∆

ÚÈbiMÓ - ÌeÁzÏ59ËÏ˜ ÛBp‰ ˙Áz60„ÓBÚ ‰È‰ . «¿ƒ∆«ƒ««««ƒ¿»»»≈
ÚÈbiMÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ‰ËB BÙBÂ ,ÌeÁzÏ ıeÁ«¿¿∆¿«¿ƒ∆«ƒ«

B¯wÚÏ61ËÏ˜62ÌL B‚¯B‰‰Â ,63Û‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»∆¡»»»¿«
Ba ¯c ÁˆB¯‰ ÔÈ‡ - ËÏB˜ ÌeÁz‰L Èt ÏÚ64; «ƒ∆«¿≈≈»≈«»

da ·LÈÂ :¯Ó‡pL65.dÓeÁ˙a ‡ÏÂ - ∆∆¡«¿»«»¿…ƒ¿»

כז:56) סוטה ראה ה), (שם, סביבה אמה אלפיים
יא:57) מכות שם, להרגו הדם לגואל ענפיו.58)ואסור
בשוגג.59) הנוף 60)הרוצח הולך בתלמוד מקום בכל כי

יב.). (שם התחום בתוך היה כאילו הנוף ודין העיקר, אחר
וכל  הנוף" אחרי "אף המשנה: כוונת שפירש אשי כרב פסק
בחוץ. והנוף בפנים הוא אם העיקר אחרי שהולכים שכן

העץ.61) בתוך 62)לגזע הנוף במקום העיקר היה כאילו
הוא  הנוף, אחר העיקר הולך שלפעמים זה, דין התחום.
בשוגג. הרוצח את להציל כדי בלבד, מקלט בעניין

שנמלט.63) בשוגג הרוצח אבל 64)את מערה, בו יש אם
בתחו  בתים לבנות אסור שהרי שם אין דירה ערי בית ם
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(שם). שהרי 65)מקלט הוא, פרשה מיותר באותה כתוב
בתוך  "בה", דווקא בא, ולהדגשה ישב", מקלטו בעיר  "כי

(שם). בתחומה ולא העיר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) הכהו. מי נודע ולא לארץ נופל שנמצא הרוג יבאר

כו'. מודדים עיר זה ולאי מודדים וכיצד ערופה. עגלה מצות

עורפין. אם ההורג את ראו נשים או בעבירה פסול אם ודין

.‡ÏÙB ‡ˆÓpL ‚e¯‰2ı¯‡Ï3e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ , »∆ƒ¿»≈»»∆¿…«ƒƒ»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -4ÔÈ‡ˆBÈÂ .5‰MÓÁ6ÌÈ˜Ê «ƒƒƒ¿¿¿ƒ¬ƒ»¿≈ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaÓ7e‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈaL ƒ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ∆∆¡«¿»¿
EÈ˜Ê8epnÓ ÔÈ„„BÓe .EÈËÙLÂ9ÌÈ¯Ú‰ Ï‡10 ¿≈∆¿…¿∆¿ƒƒ∆∆∆»ƒ

ÏÏÁ‰ ˙B·È·qL11‡ˆÓ elÙ‡ .12,BÊ ¯ÈÚ „ˆa ∆¿ƒ∆»»¬ƒƒ¿»¿«ƒ
È‡cÂa Úe„È ¯·c‰L13‰ÂˆÓ - ‰·B¯w‰ ‡È‰L ∆«»»»«¿««∆ƒ«¿»ƒ¿»

„cÓÏ14. ƒ¿…

א).2) כא, (דברים הכתוב לשון נקט רבינו ולא 3)מושלך.
יא. הלכה לקמן ראה המים, פני על לקברו 4)צף עלֿמנת

ב. הלכה לקמן ראה מכן, לאחר בו 5)שם שנמצא למקום
רבינו 6)ההרוג. ופסק מד:). (סוטה יהודה רבי כדעת

שמעון  כרבי שם משנה שסתם אףֿעלֿפי יהודה, כרבי
יהודה, רבי לדעת הסכים שרבי משום שלושה, שיוצאים
סוטה  (ירושלמי בעריפה" יהודה רבי דברי "נראים ואמר:
שם. לדברים עוזיאל בן יונתן וראה א), הלכה ט פרק
רבי  של שהמחלוקת מפני רבינו, דברי מנמק ובכסףֿמשנה
בידינו, וכלל יד. בסנהדרין נמצאת יהודה ורבי שמעון
ואף  כסתם. הלכה אין - מחלוקת ואחרֿכך משנה שסתם
בסדר  כששתיהן רק זה למשנה, סדר אין מסכתות שבשתי

סדרים. בשני משא"כ הגדולה.7)אחד, מסנהדרין
אלו 8) שבזקניך, המיוחדים משמע העיר, זקני כתוב ולא

שם). (סוטה גדולה ההרוג.9)סנהדרין לדעת 10)מן
('ספרי' החלל" אל הערים מן "ולא ביותר, הקרובה עיר איזו

רה). מה.12)ההרוג.11)שופטים, סוטה
מיותרת.13) (שם).14)והמדידה "ומדדו" ככתוב

.·˙‡ ÔÈ¯·B˜ ,‰·B¯w‰ ¯ÈÚ‰ ‰Ú„BÂ ÔÈ„„BnL ¯Á‡««∆¿ƒ¿¿»»ƒ«¿»¿ƒ∆
BÓB˜Óa ‚¯‰p‰15ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏLe¯È È˜Ê ÔÈ¯ÊBÁÂ ,16. «∆¡»ƒ¿¿¿ƒƒ¿≈¿»«ƒƒ¿»

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e17¯˜a ˙Ï‚Ú ÔÈ‡È·Ó18 ≈ƒ∆»»ƒ¿ƒƒ∆¿«»»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏMÓ19ÏÁ Ï‡ d˙B‡ ÌÈ„È¯BÓe ,20 ƒ∆«¿≈»»ƒƒƒ»∆««

‰˜ÊÁa ÛËBML21'Ô˙È‡' e‰ÊÂ .22‰¯Bza ¯eÓ‡‰23. ∆≈¿»¿»¿∆≈»»»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ozi` edfe dwfga shey `edy lgp l` dze` oicixene"
."dxeza xen`d

נבוכים במורה לשיטתו הלך כאן פ"מ)הרמב"ם שמה (ח"ג
לא  ו"אשר בחזקה, השוטף הנחל אל העגלה את שמורידין
למצוא  תחבולה הוא ולהבא, מכאן הוא יזרע" ולא בו יעבד
שלהם  הנחל שעתיד העיר אנשי כשידעו כי הרוצח את

הרוצח. את למצוא שביכולתם כל יעשו להאסר
רש"י  ד.)אבל כא, "קשה (שופטים נחל הוא איתן שנחל כתב

הקב"ה  "אמר שם: שהביא להמשך ומתאים נעבד" שלא
במקום  ותערף פירות עשתה שלא שנתה בת עגלה תבוא
הניחוהו  שלא זה של הריגתו על לכפר פירות עושה שאינו

פירות". לעשות
הרמב"ם  לדעת ערופה: עגלה כפרת בגדר שנחלקו וי"ל

מצד היא ימצא lretdהכפרה העגלה הורדת ידי ועל
הרציחה. פעולת את הפועל שהוא הרוצח

על היא ערופה עגלה שכפרת סבר רש"י היינו lrtpdאבל
איתן  הנחל ולכן לעשות, לנרצח הניחוהו שלא הפירות על

פירות. עושה אינו הוא וגם קשה נחל הוא
"כענין  הוא ערופה עגלה שגדר שם הרמב"ן ודעת
וגדר  כו'" אדומה ופרה המשתלח שעיר הנעשים הקרבנות

על הוא עבירה dlertdכפרתה על המכפר קרבן כל כמו
הלכות  (סוף החזקה" ב"יד ברמב"ם הוא וכן מסוימת,
ושעיר  אדומה פרה עם ערופה עגלה שמנה מעילה)

כחוקים. המשתלח
(121 'r c"k wlg y"ewl it lr)

מצוה 15) שמת "מקומו", שזהו שם, אותו שמצאו במקום
ט. הלכה לקמן וראה מה: שם מקומו, שאין 16)קונה

ומדדו, ושופטיך זקניך ויצאו ככתוב: למדוד, אלא תפקידם
ירושלים"17)שם. זקני ולא - ההיא העיר זקני "ולקחו

שם). וסוטה רו, שופטים ('ספרי'18)('ספרי' שנתיים עד
משמע  עגל מקום שבכל ואע"פ א). משנה א פרק ופרה שם,
ור"ש  בפיהמ"ש (רבינו שנתיים עד היא בקר עגלת שנה, בן

ברטנורא. ראה ה"ח.19)שם). לקמן נהר 20)ראה
בעמק. גם 21)העובר וכן במהירות. זורמים שמימיו

פ"ט). (סוטה המשנה על התורה 22)בפירושו על ורש"י
וכן  מעולם, נעבד שלא קשה קרקע איתן", "נחל מפרש:

ביירא". "חקל פעמים 23)ביונתן: ד' באה "איתן" המלה
"ותשב  א. מקומות. ג' ובעוד ערופה, בעגלה כולה: בתורה
לפנות  הים "וישב ב. כד), מט, (בראשית קשתו" באיתן
(במדבר  מושבך" "איתן ג. כז), יד, (שמות לאיתנו" בוקר
בוקר  לפנות הים "וישב פ"ו: בשלח ובמכילתא כא). כד,
וכן  מושבך". איתן שנאמר: תקפו, אלא איתנו אין לאיתנו,
ואבןֿעזרא. רש"י עוזיאל, בן יונתן אונקלוס, שם פירשו
ל"איתן" יש בנביאים שהרי בתורה", "האמור מדגיש רבינו

מו: סוטה ראה אחר. מובן גם

.‚ÔÈÙ¯BÚÂ24ıÈÙB˜a ÌL d˙B‡25‰È¯Á‡Ó26˙È·e . ¿¿ƒ»»¿ƒ≈«¬∆»≈
‰È˜Ê Ïk ÌÚ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc27Ì‰ elÙ‡ , ƒ∆»»ƒƒ»¿≈∆»¬ƒ≈

‰‡Ó28ÔÈˆÁB¯ Ôlk ,29ÌB˜Óa ÌL Ô‰È„È ˙‡ ≈»À»¬ƒ∆¿≈∆»ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú30ÏÁp‰ CB˙a ÌL ÌÈ¯ÓB‡Â .31ÔBLÏa ¬ƒ»»¿¿ƒ»¿«««ƒ¿
L„w‰32‡Ï eÈÈÚÂ ‰f‰ Ìc‰ ˙‡ eÎÙL ‡Ï eÈ„È : «…∆»≈…»¿∆«»«∆¿≈≈…

¯ÓBÏk .e‡¯33,‰f‰ ‚¯‰p‰ eÈ„ÈÏ ‡a ‡lL »¿«∆…»¿»≈«∆¡»«∆
e‰e¯ËÙe34˙BBÊÓ ‡Ïa35e‰e¯ËÙe e‰eÈ‡¯ ‡ÏÂ , ¿«¿¿…¿¿…¿ƒ¿«¿
‰ÈÂÏ ‡Ïa36ÌÈ‰k‰Â .37¯tk :L„w‰ ÔBLÏa ÌÈ¯ÓB‡ ¿…¿»»¿«…¬ƒ¿ƒƒ¿«…∆«≈

Ï‡¯OÈ EnÚÏ38‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â .39 ¿«¿ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆¿«»»
Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ :¯Ó‡pL ,Ìc‰ ÏÚ ¯tÎÓ40. ¿«≈««»∆∆¡«¿ƒ«≈»∆«»
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מה:).24) (שם העורף מצד הראש את סכין 25)וקוצץ
שופטים  ('ספרי' ועצמות בשר בה שקוצצים ורחבה גדולה

שם). וסוטה .26)רז, מו: מה: (סוטה העורף בצד
ו).27) כא, (דברים ההיא העיר זקני וכל ככתוב:
כתוב 28) ששם א, כבהלכה חמשה ולא רט, שם 'ספרי'

זקניך". "כל ולא בפרשת 29)"זקניך" בתורה ככתוב
ערופה. הערופה,30)עגלה העגלה על . . . ורחצו כתוב:

מקום  על באה, וללמדנו מיותרת, "הערופה" והמילה
שם  ולרחוץ אחר במקום להניחה ולא עגלה, של עריפתה

מו:). וסוטה שם, הנחל 31)('ספרי' מן יעלו "יכול
בנחל" וענייתם אמירתם שתהא בנחל, תלמודֿלומר ויאמרו,
בנחל, הערופה העגלה על ידיהם ורחצו כתוב: שם), ('ספרי'
בנחל  שהרחיצה ומכיון ואמרו", "וענו כתוב אחרֿכך ומיד

מן כבר "בנחל"למדנו המילה נדרשת "הערופה", המילה
בנחל. להיות צריך שזה ואמרו", ל"וענו הכתוב להמשך
במקום  להיות צריכה שהרחיצה משמע, רבינו של [מלשונו
גם  מוכח וכן בנחל. מקום בכל האמירה אבל ממש, העריפה

בנחל]. ת"ל הנחל, מן יעלו יכול "וענו 32)מה'ספרי':
מד:) (סוטה ובבבלי רי. שם הקודש", בלשון - ואמרו
יד), כז, (דברים ואמרו" הלוים "וענו הכתוב מן לומדים
וראה  היא, הקודש בלשון 'ענייה' לשון שכתוב מקום שכל

שא. רצא, דברים, הכתוב 33)'ספרי' את להבין אין שהרי
דמים  שופכי ביתֿדין שזקני עלתה דעתנו על "וכי כלשונו.
ראינוהו  ולא מזון, בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא אלא הם?
מו:). מה: וסוטה רי, שם ('ספרי' לויה" בלא והנחנוהו

אותו.34) למותו.35)ושלחנו יחידי 36)וגרמנו והלך
רב: בשם יהודה רב ש"אמר נהרג, כך ומשום ליווי, בלא
שם  ניזוק". אינו בעיר, אמות ארבע חבירו את המלווה כל

לכפר 37)מו: ותפקידם לוי", בני הכהנים "ונגשו ככתוב:
מאשמת  עירם את ניקו העיר שזקני לאחר ישראל כלל על

(שם). ואל 38)רצח ה', פדית "אשר ואומרים: וממשיכים
ישראל". בקרב נקי דם מו.39)תתן וסוטה שם, 'ספרי'

ה'40) דברי אלא הכהנים דברי אלה ואין הפסוק, סוף
את  לפרסם הוא רבינו לפי ערופה, עגלה מצוות וטעם (שם).
הרוצח. הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים שיוודע הדבר,
"עגלה  מ: פרק סוף ג חלק נבוכים' ב'מורה דבריו וכה
העיר  היא אותה המביא כי מבוארת, תועלתה ערופה
העיר  וזקני ממנה, הוא ההורג הרוב ועל החלל, אל הקרובה
בתיקון  התרשלו לא שהם האלוה, עליהם מעיד ההיא
שבא  כמו דרך, שואל כל ולתייר ובשמירתם הדרכים
התיקונים  ששכחנו מפני זה נהרג ולא חז"ל, בדברי הפירוש
עם  הרוב על אפשר ואי הרגו. מי נדע לא ואנחנו הכוללים,
שלא  העגלה, ולקיחת והעומדים הזקנים ויציאת החקירה
ההורג. מי יוודע הענין בפרסום ואולי אדם, בני דברי ירבו
ביתֿדין, יהרגוהו לא שאם התועלת, הגיעה שיוודע ואחר . .
(אפילו  ובדדמי באמתלאות להרוג לו שיש יהרגהו, המלך
. . יהרגהו. הדם גואל המלך, יהרגהו לא ואם עדים), בלא
לפרסם  היא ערופה עגלה שתועלת התבאר, כבר הנה
מבעלי  זקנים ב'דעת כתבו לכך, ובדומה ההורג..."
ערופה. עגלה בפרשת שור, בכור יוסף הר' בשם התוספות'

.„ÔÈ„„BnLk41ÔÈ˜c˜„Ó - ÏÏÁ‰ ÔÓ42ÔÈ‡Â ,‰cna ¿∆¿ƒƒ∆»»¿«¿¿ƒ«ƒ»¿≈

ÔÈ¯c˜Ó43˙Èa da LiL ¯ÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â .da ¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc44‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL45;ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â . ƒ∆∆¿ƒ¿»¿≈¿ƒƒ»«ƒ

‰‡È·Ó ÔÈ‡ ÌÈÏLe¯iL46‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ∆¿»«ƒ≈¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
‰˜lÁ˙47'‰ ¯L‡ ‰Ó„‡a :¯Ó‡Â ,ÌÈË·MÏ ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿∆¡«»¬»»¬∆

dzL¯Ï EÏ Ô˙ EÈ‰Ï‡48. ¡…∆…≈¿¿ƒ¿»

א.41) הלכה למעלה מצוות 42)ראה שהמדידה מפני
היא. כשמגיעים 43)התורה ובקירוב, באומד מודדים אין

המשניות  פירוש ראה ונח:), לה: (עירובין לגיא או להר
ד. משנה ה פרק עירובין העיר"44)לרבינו, "זקני שכתוב

וסוטה  רה. שם, מה.)('ספרי' סנהדרין 45)מד: היינו
א. פרק סנהדרין הלכות ראה כשהיא 46)קטנה. אפילו

העיירות. משאר החלל אל ביותר מה:47)קרובה סוטה
כולו 48) העם נחלת אלא תושביה נחלת אינה וירושלים

(שם).

.‰˙Èa da ÔÈ‡L ¯ÈÚÏ B‡ ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc49d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -50˙B¯ÈÚ‰ ¯‡L Ï‡ ÔÈ„„BÓe51 ƒ«ƒƒ»¿ƒ∆¿»»¬»

¯ÙqÏ CeÓÒ ‡ˆÓ .BÏ ˙BÎeÓq‰52da LiL ¯ÈÚÏ B‡ «¿ƒ¿»»«¿»¿ƒ∆≈»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ53¯wÚ Ïk ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -54‰Ê È¯‰L ; ¿≈»ƒ≈¿ƒ»ƒ»∆¬≈∆
˙˜ÊÁa55.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‚¯‰L ¿∆¿«∆¬»¿≈»ƒ

מד:49) לה.50)שם מודדים אףֿעלֿפי 51)אין
קרוב  הרי אומרים אין ביתֿדין, בה שאין לעיר קרוב שהחלל
ערופה, עגלה בכלל יביאו ולא משם בא שהרוצח לוודאי
- שבהן והקרובה ביתֿדין, בהן שיש לעיירות מודדים אלא

גויים.52)מביאה. יושבים ובצידו הארץ, לגבול
בגירסאות 53) ישראל. בארץ ואפילו ביתֿדין, בה יש אפילו

בה  "שיש כתב ורבינו גויים, שרובה לעיר כתוב: שבידינו
בכת"י  היא זו וגירסא במשנה. גרס שכך מכאן גויים",

שבירושלמי. במשנה וכן מינכן, ובכת"י אף 54)קמבריג'
ערופה  עגלה מביאים ואין רה). שם, ('ספרי' העיירות לשאר

ימצא"55)כלל. "כי מה:). (שם למצוי" פרט ימצא, "כי
גויים, בה שיש בעיר או בספר ואילו מצוי, בלתי דבר מציין

ותדירה. מצויה תופעה גויים בידי הרוג הרי

.Â¯ÈÚ‰ ÔÈ‡56ÔÈnL ÔÓÊa ‡l‡ ‰‡È·Ó ‰·B¯w‰ ≈»ƒ«¿»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆ƒ¿«
Ì‡ Ï·‡ ;‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ¯ÈÚ‰ ÔÈÓ BÓk daL ·¯‰»…∆»¿ƒ¿«»ƒ»¿»ƒ∆»¬»ƒ
‰pnÓ ‰·B¯w‰ ÈL‡ ÏÚ ÔÈa¯Ó ‰˜BÁ¯aL el‡ eÈ‰»≈∆»¿»¿Àƒ««¿≈«¿»ƒ∆»

ÔÈ‡È·Ó ÔÈa¯Ó‰Â ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -57.‰Ï‚Ú‰ ¿ƒ««»…¿«¿Àƒ¿ƒƒ»∆¿»

כג:56) על 57)בבאֿבתרא יותר מתקבל האומדן, לפי כי
מהם. בא שהרוצח הדעת

.ÊÈt ÏÚ Û‡58‰¯Bz‰ ÔÓ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L59, ««ƒ∆¿ƒ««»…ƒ«»
·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â60ÛÈ„Ú ·¯‰ -61. ¿¿ƒ«««»»…»ƒ

יב).59)שם.58) כג, (שמות להטות רבים אחרי
ג).60) כא, (דברים הקרובה העיר יש 61)והיה כאשר

אנו  מזו, זו שונות שניהם של והתוצאות רוב, וגם קרוב
הרוב. את מעדיפים

.ÁÔeÎÓ ‚¯‰p‰ ‡ˆÓ62BÊ ÈL‡Â ,˙B¯ÈÚ ÈzL ÔÈa ƒ¿»«∆¡»¿À»≈¿≈¬»¿«¿≈
˙eÙzLa ˙Á‡ ‰Ï‚Ú e‡È·È - ‰ÂLa BÊ ÈL‡k63, ¿«¿≈¿»∆»ƒ∆¿»««¿À» 1
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e˙ÈÂ64‰·B¯w‰ ‡È‰ BÊ Ì‡ :e¯Ó‡ÈÂ65‡È‰ È¯‰ - ¿«¿¿…¿ƒƒ«¿»¬≈ƒ
Ô‰lL66Ì‰ el‡ Ì‡Â ;‰zÓ Ì˜ÏÁ Ì‰Ï ezÈ el‡Â , ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»«»»¿ƒ≈≈

Ì˜ÏÁ Ô‰Ï ezÈ el‡Â ,Ô‰lL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¬≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»
‰zÓ67ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ .68È„Èa elÙ‡Â , «»»¿ƒ∆ƒ∆¿»¿«¿≈«¬ƒƒ≈

Ì„‡69. »»

מה:).62) (סוטה בשורה לו קרובות כדעת 63)ששתיהן
יח: בכורות החכמים 65)תנאי.64)החכמים, ביותר ,

מהן  שאחת מניחים ואנו בדיוק, לכוון שאיֿאפשר סוברים
מהן. איזו יודעים אנו ואין יותר, ותכפר 66)קרובה

העיר 67)עליהם. אנשי משל כולה תהיה שהעגלה כדי
ב. הלכה למעלה ראה המידה 68)הקרובה. את לכוון

בה,69)בדיוק. ולדייק המידה את לצמצם שמתכוונים
כגון  שמים, מידי שבא בדבר לצמצם שאיֿאפשר וכלֿשכן

שם. כאחת, ראשיהם שני שיצאו וולדות בשני

.Ë?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Ó70BÓËÁÓ71BÙe‚ ‡ˆÓ .72ÌB˜Óa ≈≈»¿ƒ≈»¿ƒ¿»¿»
Ïˆ‡ Ûeb‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ¯Á‡ ÌB˜Óa BL‡¯Â „Á‡∆»¿…¿»«≈ƒƒ«≈∆

BÓB˜Óa B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â L‡¯‰73‰ÂˆÓ ˙Ó Ïk ÔÎÂ .74 »…¿¿ƒƒ¿¿≈»≈ƒ¿»
BÓB˜Óa ¯a˜Â BL‡¯ Ïˆ‡ BÙeb ÔÈÎÈÏBÓ -75. ƒƒ≈∆…¿ƒ¿»ƒ¿

מה:70) חיותו,71)סוטה עיקר שבו מקום החלל, של
כב), ז, (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת "אשר ככתוב
אפילו  מחבירו, כמותו שהלכה עקיבא, כרבי רבינו ופסק
עליו  החולק ונקי, קב שמשנתנו יעקב, בן אליעזר רבי לגבי

רבי 73)שם.72)שם. כדעת עיקר, שהוא הראש, של
בקבורתו.74)עקיבא. שיטפל מי לו שמת 75)שאין

יהושע  שהתנה תנאים מעשרה אחד וזה מקומו, קונה מצוה
את  נקט רבינו פא.). (בבאֿקמא לארץ כשנכנסו ישראל עם
גופו  נמצא של הדין בבבלי, בירושלמי. שהובא כפי הסדר

מודדים. מהיכן ואחרֿכך קודם, הוא וכו' אחד במקום

.ÈBÓËÁÓ ÔÈ„„BÓ - ‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó e‡ˆÓƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆¿«∆¿ƒ≈»¿
Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL76˙Á‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .77 ∆»∆»¿∆»≈∆¿ƒ»¿»ƒ««

e‡ˆÓ .Ôlk ÏÚ ˙Á‡ ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó - ÌlÎÏ ‰·B¯¿̃»¿À»¿ƒ»∆¿»«««À»ƒ¿¿
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê78ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ ÔÈ„„BÓ -79Ô‰L ˙BÓk ∆««≈∆¿ƒƒ»∆¿¿∆≈

ÔÈÁpÓ80. À»ƒ

ואין 76) ערופה, עגלה מביאה מהם לאחד הקרובה עיר וכל
בלבד  אחת ועיר אחד, רוצח עלֿידי נהרגו שכולם אומרים

לכפרה. עגלה 77)זקוקה להביא מחוייבים העיר זקני ואין
וחלל. חלל לכל כנגד 78)ערופה לא זה של וחוטמו

מה. סוטה זה, של מתחת 79)חוטמו טמון שהתחתון
ערופה, עגלה מביאים אין טמון ועל לעין, גלוי ואינו לעליון

ומה: שם הגמרא ומסקנת יא, הלכה לקמן ואין 80)ראה
זה. בצד זה כמונחים אותם דנים

.‡È˜eÁ ‡Ï - ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡81,¯t¯ÙÓ ‡ÏÂ ∆¡«ƒƒ»≈»»…»¿…¿«¿≈
Ï‚a ÔeÓË ‡Ï - ‰Ó„‡a .ÏÏÁ ‡¯˜ ‰Ê ÔÈ‡L82. ∆≈∆ƒ¿»»»»¬»»…»¿«

ÏÙ83‡Ï - ‰„Oa .ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡Ï -84Èt ÏÚ Ûˆ …≈…»»ƒ»«»∆…»«¿≈
Ú„B Ì‡ ‡‰ - e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡Ï .ÌÈn‰85eÈ‰ ‡Ï , ««ƒ…«ƒƒ»»ƒ«…»

.ÔÈÙ¯BÚ¿ƒ

חרב 81) כגון בכלי, פציעה ע"י נהרג על נופל "חלל" לשון

שם). וגמרא רה, שופטים מד:82)('ספרי' שם משנה,
וללמדנו  מיותרת. "באדמה" המילה בו. וכיוצא אבנים בגל
לו  טמון. ולא באדמה הגלוי בשטח נמצא שהחלל באה,
כותבת  היתה לא טמון, אפילו חלל לכל התורה כוונת היתה

בלבד. חלל" ימצא "כי היא 83)אלא מיותרת מילה
תלוי. ולא (=מוטל) נופל דווקא באה, אף 84)ולהדגיש

יונתן  וראה המים, פני על צף ולא - בא ולהדגיש מיותר, זה
א. כא, דברים עוזיאל מז:85)בן שם וגמרא שם, 'ספרי'

יב. הלכה וראה

.·È‚¯B‰‰ ‰‡¯ elÙ‡86„Á‡ „Ú87„·Ú elÙ‡ ,88B‡ ¬ƒ»»«≈≈∆»¬ƒ∆∆
‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt B‡ ‰M‡89ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ ‡Ï -90. ƒ»»¿≈«¬≈»…»¿ƒ

ÌÈÁˆ¯‰ ea¯MÓ ,CÎÈÙÏ91ÈeÏ‚a92‰Ï‚Ú ‰ÏËa - ¿ƒ»ƒ∆«»«¿»ƒ¿»»¿»∆¿»
‰Ùe¯Ú93. ¬»

שם.86) ההורג, לעדות.88)שם.87)את שפסול כנעני
בו.89) וכיוצא גזלן "לא90)כגון כתוב מי בתורה נודע

הכהו". מי "נודע הללו המקרים ובכל כמה 91)הכהו",
מז: מז. סוטה הבית, חורבן קודם שנים עשרות

הרוצח.92) את זה 93)ומכירים דין לומדים שם וב'ספרי'
אמרו  מכאן שמצויה, בשעה "ולא ימצא", "כי הכתוב מן
התוספתא  לשון וזו ערופה". עגלה בטלה הרצחנים משרבו
הרצחנים  משרבו אומר: זכאי בן יוחנן "רבן פי"ד): (סוטה
על  אלא באה ערופה עגלה שאין לפי ערופה, עגלה בטלה

רוצחים". הם בגלוי ועכשיו הספק,

.‚È„Á‡ „Ú94„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :¯ÓB‡ ≈∆»≈»ƒƒ∆«≈¿≈∆»
BLÈÁÎ‰95ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â96‰na . ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»»¿ƒ«∆

˙Á‡k Ì‰ÈL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c97Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿««¬»ƒ
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ È‡ :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»¬ƒ»ƒƒ∆«≈¬≈∆∆¡»

ÌÈLk98‰Ê ÔÈÚÏ99Ck ¯Á‡ ‡a Ì‡Â ,100„Á‡ „Ú ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»««»≈∆»
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â101ÏÚ ¿ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»≈«¿ƒƒ«

.ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â ,ÔB¯Á‡‰ È¯·cƒ¿≈»«¬¿≈¿ƒ

מז.94) ובאותה 95)סוטה יום באותו לו: שאמר כגון
אחר. במקום עמי הנהרג או ההורג היה ולא 96)שעה

מכחישו. בלבד שאחד אע"פ העד, בדברי מתחשבים
התורה 97) האמינה שלא דיבור, כדי בתוך שניהם והעידו

מלזה. יותר אחד,98)לזה עד תורה שהאמינה מקום "כל
מז: שם כשנים), (הריהו שנים" כאן עגלה 99)הרי של

הראשון.100)ערופה. של עדותו שנתקבלה אחר
אחד 101) של דבריו "שאין השני, העד לדברי לב שמים אין

שגדול  חייא, כרבי רבינו ופסק שם. שנים", (שיש) במקום
(כסףֿמשנה  טז הלכה א פרק סוטה הלכות ראה היה. הדור

שם).

.„Èe‡a102e‰eLÈÁÎ‰Â „Á‡‰ „ÈÚ‰L ¯Á‡ ÌÈL »¿«ƒ««∆≈ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Bi„Ú ÈzLk Ô‰ È¯‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â103 ¿»¿…»ƒ»¬≈≈ƒ¿≈≈À

˙BLÈÁÎn‰104ÔÈÙ¯BÚÂ ,BÊ ˙‡ BÊ105‰M‡ .106 ««¿ƒ∆¿¿ƒƒ»
˙LÁÎÓ ˙¯Á‡ ‰M‡Â ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :˙¯ÓB‡∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ»«∆∆«¿∆∆

ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :˙¯ÓB‡Â d˙B‡107e‡aL ÔÈa , »¿∆∆…»ƒ»¿ƒ≈∆»
BÊ ¯Á‡ BÊ e‡aL ÔÈa ˙Á‡k Ô‰ÈzL108ÌÈL . ¿≈∆¿««≈∆»««¿«ƒ

eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡109- Ì˙È‡¯ ‡Ï :Ô‰Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ»ƒ¿∆»≈»∆…¿ƒ∆

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



ytpפב zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - xii` c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ .ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
.ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï…»ƒ»»¿ƒ

מאמינים 103)שם.102) אנו שאין עדים, כתות שתי של
בטילה. ועדותן עדותן,104)לשתיהן מקבלים אנו ואין

משקרת. בוודאי מהן שאחת באו 105)מפני לא כאילו
כלל. לענין 106)עדים נאמנת לעדות, כשרה שאינה אע"פ

יב. הלכה למעלה ראה ערופה, שכשם 107)עגלה
הראיה, על אשה עדות - ערופה עגלה לענין - שמקבלים
לזו  מאמינים אנו ואין בהכחשה, אשה עדות מקבלים כך

מלזו. לעדות 108)יותר הכשר אחד עד בין ההבדל וזהו
תחילה  שבא כשר, עד אלא לעדות. שפסולה אשה ובין
ואם  עדותו. על סומכים ואנו כשנים, הריהו עדותו, ונתקבלה

שנים. נגד כאחד הוא המכחישו, אחד עד אחרֿכך ואילו בא
כך, ומשום אחת. אלא אינה עדותה, קיבלו אפילו אשה,
זה  הרי זו, אחר בזו אפילו אותה המכחישה אשה כשבאה
- לזו מאשר יותר לזו מאמינים ואין אחת, נגד אחת

שם. אומרים" ה"יש כדעת מז: סוטה את 109)ועורפים,
שם. משנה ההורג,

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na110ÌÈ¯Lk ÔzLÏL eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»¿≈ƒ
ÌÈÏeÒt B‡111È˙È‡¯ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;112 ¿ƒ¬»ƒ»«≈∆»»ƒƒ

ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzLe ,‚¯B‰‰113:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ «≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï114. …»ƒ»≈¿ƒ

המעידים.110) דעות רוב אחר ואז 111)שהולכים
לחייב  לקולא, ובין לחומרא בין דעות רוב אחר הולכים
שם. הגמרא מסקנת לפי לא, או ערופה עגלה הבאת

כשנים.112) והריהו עדותו, כשר 113)ונתקבלה כשיש
המעידים. של דעות רוב אחר הולכים אין ופסולים,

תחילה,114) בא התורה שהאמינה הכשר שהאחד מכיון
של  דבריו ואין הן, אחד כעד הנשים ושתי שנים, כמו הריהו
באו  אם אבל עורפים. אין כך ומשום שנים, במקום אחד

טז. הלכה ראה ועורפים. ואחד כאחד זה הרי אחת, בבת

.ÊËeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL115 ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰116- Ì˙È‡¯ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÌLÈÁÎÓ «≈¿≈∆»«¿ƒ»¿≈…¿ƒ∆

ÌÈÏeÒt ‰‡Ó B‡ ÌÈL ‰‡Ó elÙ‡L ;ÌÈÙ¯BÚ117, ¿ƒ∆¬ƒ≈»»ƒ≈»¿ƒ
¯‰ - Ôlk ˙‡ LÈÁÎÓ „Á‡ „ÚÂ„Á‡ LÈ‡k el‡ È118 ¿≈∆»«¿ƒ∆À»¬≈≈¿ƒ∆»
.„Á‡ „ÚÂ¿≈∆»

עדותם.115) העדות.116)וקיבלנו קבלת אחר בא אפילו
המרובים.117) אחר הולכים קבלת 118)אין לאחר אף

אנו  ואין להכחישם, אחד עד יכול כך ומשום עדותם,
כל  שאמרו: ומה ועורפים. לזה מאשר יותר להם מאמינים
בעד  המדובר כשנים, הריהו אחד עד תורה שהאמינה מקום

פלגא. כי ד"ה רש"י לב. סוטה וראה כשר.

.ÊÈeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰LÏL B‡ ÌÈL LÏL»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈL Úa¯‡Â ,‚¯B‰‰«≈¿«¿«»ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ…

ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈÙ¯BÚ - Ì˙È‡¯119ÔÈÏeÒÙa :120[Cl‰] ¿ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈn‰ ·¯ ¯Á‡121.ÌB˜Ó ÏÎa ««…«ƒ¿»¿»»

אבל 120)שם.119) פסולים. מפי הן העדויות כששתי

כמה  של עדותם שנתקבלה אחר ובא כשר, אחד עד כשיש
כלל. עדות כאן ואין אחד נגד כאחד דינם פסולים,

זה,121) אחר בזה שבאו ובין כאחת שבאו בין כך, ומשום
שלוש  באו אם וכן ועורפים, הפסולים ארבעת על סומכים
שאין  אע"פ ראיתם, לא ואומרים פסולים שלושה או נשים
פסולים  ששלושה ספק, מטעם עורפים כן גם מניין, רוב
המכחישה  אחת כאשה דינם פסולים, שלושה המכחישים

שעורפים. יד) (הלכה למעלה ואמרנו חברתה, את

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שנים 1) כמה ובת ערופה. עגלה מצות נוהגת היכן יבאר

בהנאה, אסורה היא אם ודין בה. הפוסלים והדברים כשרה.
הנחל  ודין כך. אחר או תערף שלא עד ההורג נמצא ואם

בזריעה. מותר אם העגלה בו שנתערפה

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‚‰B ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ÔÈc ÔÈ‡2, ≈ƒ∆¿»¬»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ3. ¿≈¿≈∆««¿≈

לך 2) נותן אלקיך ה' אשר "באדמה א): כא, (דברים שכתוב
א). ט, פרק סוטה (ירושלמי אלקיך 3)לרשתה", ה' "אשר

וב'ספרא' רה). שופטים ('ספרי' הירדן" עבר לרבות לך, נותן
"כי  הכתוב את דורשים א, פרשה סיני בהר י, פרשה אמור
הירדן, עבר למעט לכם" נותן אני אשר הארץ אל תבואו
 ֿ מה המיוחדת, ארץ ופירשו "הארץ", כתוב ששם משום
וזה  "באדמה", אלא "ארץ" לשון הזכיר לא כאן שאיןֿכן
שבארץ  [ונראה מה'. להם נתונה שהיא אדמה כל כולל
עגלה  מצות נוהגת ישראל עלֿידי מיושבת כשהיא ישראל
שם  שיש ובזמן קיים, ביתֿהמקדש כשאין אפילו ערופה

סנהדרין].

.·ÌÈL ÈzL ˙a - ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú4˙BÁt B‡5Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿»¬»«¿≈»ƒ»¬»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÈzL ˙a ‰˙È‰6ÔÈÓen‰ ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt - »¿»«¿≈»ƒ¿∆»¿»¿≈«ƒ

ÔÈÏÒBt7ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .8‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡ ,9‰ÏeÒt -10; ¿ƒ¿««ƒ≈ƒ»¿»¿≈»¿»
da ¯Ó‡ ‰¯tk11ÌÈL„˜k12. «»»∆¡«»¿»»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"dleqt dtxh dzid m` k"tr`e oilqet oinend oi`e"

של  הפסול הרמב"ם השמיט מדוע משנה', ב'כסף הקשה
אבר  שמחוסר דפשוט חינוך' ב'מנחת ותירץ אבר, מחוסר
לא  ולכן בעוף, גם פסול שהרי מום כבעל ואינו פסול

פשוט. שזה כיון כלל להביאו הרמב"ם הוצרך
אבר  דמחוסר הפסול להביא הוצרך שלא תירצו ובמפרשים
כתב  לירושלמי פנים' וב'מראה מטריפה. במכ"ש נלמד כי
הדין  הוא מומין, בה להכשיר בעגלה רחמנא וגלי ש"הואיל

אבר". למחוסר
איסורי  בהלכות הרמב"ם שכתב מה פי על תירוצו ויובן
תמים  נאמר שלא בעוף פוסלין המומין "אין רפ"ג: מזבח
במומין  אמורים דברים במה בלבד, בבהמה אלא זכר
רגלו  נקטעה או עינו נסמית או גפו שיבש עוף אבל קטנים
שלדעתו  וברור כלל". חסר מקריבין שאין מזבח לגבי אסור
אלא  מומין, כמו תמות בדין נכלל אבר מחוסר פסול גם
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מחוסר  רק שולל בעוף הנדרש התמימות גדר שלשיטתו
מומין. סתם ולא אבר

שכשגילתה  פנים' ה'מראה של הנ"ל תירוצו יומתק ועפ"ז
למחוסר  הדין הוא ערופה, בעגלה מומין והכשירה התורה

אבר.
(26 'rd 25 'r d"l wlg y"ewl it lr)

שנה,4) בת שאמר אליעזר, רבי על החולקים החכמים כדעת
מפני  ערופה בעגלה רק נאמר זה ודין א. משנה א, פרק פרה
מקום  בכל אבל גדולה. משמע ובקר בקר, עגלת בה שנאמר

חכמים מודים בפירוש אחר, (רבינו שנה. בן פירושו שעגל
והברטנורא). הר"ש גם כתב וכן שם, שאין 5)המשנה

בת  שאף להוסיף אלא שנה, בת למעט באים החכמים
שמה. בקר" "עגלת זה גיל שעד כשרה, יום 6)שנתיים

י. השנה ראש שנה, חשוב בשנה בה 7)אחד נאמר שלא
יט, (במדבר אדומה בפרה שנאמר כמו מום", בה אין "אשר
בפרה  הכתוב את דרשו שם ובגמרא . מה: סוטה משנה ב),
ערופה. בעגלה ולא בה, – מום" בה אין "אשר אדומה:

כקרבן.8) דינה אין מומים, כמוה 9)שלענין שאין "כל
נמנו  הטריפות, סוגי כל מב.). (חולין טריפה" - חיה
שחיטה  ובהלכות ד, פרק אסורות מאכלות בהלכות ונתבארו

הֿי. קרבן.10)פרקים ישראל"11)כדין לעמך "כפר
ח). כא, וכשם 12)(דברים בעליהם. על המכפרים

פסולה, - טריפה ערופה עגלה כך לקדשים, פסול  שטריפה
יא. חולין

.‚˙B„B·Ú‰ Ïk13ÔÈÏÒBtL BÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ˙BÏÒBt »»¬¿∆»∆¿»¿∆¿ƒ
‰n„‡ ‰¯Ùa14‰nÏÂ .da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL , ¿»»¬À»∆∆¡«¬∆…À«»¿»»
'ÏÚ' ¯Ó‡15,'da „aÚ ‡Ï ¯L‡' ¯Ó‡pL ¯Á‡ ∆¡«…««∆∆¡«¬∆…À«»

ÏÒBt ÏÚ‰L ?˙B„B·Ú ¯‡L ÌÚ ÏÚ‰ ÏÏBk ‡e‰L∆≈»…ƒ¿»¬∆»…≈
ÔÂÈk ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«¿»»≈∆…ƒ¿«¿»»≈»
L¯Á ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒÙ ÁÙË ÏÚa ‰ÎLnL∆»¿»¿…∆«ƒ¿¿»««ƒ∆…»«

‰Î‡ÏÓ da ‰OÚ ‡ÏÂ da16ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le ; »¿…»»»¿»»¿»¬≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL „Ú ‡l‡ ÔÈÏÒBt17. ¿ƒ∆»«¿«¿»»

מו.13) שם.14)סוטה משכה 15)סוטה לא "אשר
שם. על 16)בעול", אפילו התורה הקפידה שבעול

בלבד. לצורך 17)משיכתו עבודה בה עושה שהוא בשעה
ד. הלכה ולהלן גֿד, משניות ב פרק פרה ראה עצמו,

.„B˙ÈlË O¯t ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈««ƒ
ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ ‰ÈÏÚ18‡È‰L ÏÎÂ ;dÏÒBt BÈ‡ - »∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈¿»¿…∆ƒ

- d‡OÏ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡lL∆…¿»¿»¿∆≈««ƒ»∆»¿»¿»
‰ÏeÒt19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰n„‡ ‰¯t20. »»¬À»

נלמדה 18) ערופה ועגלה אדומה, פרה בדיני ג משנה שם
אדומה. ולא 19)מפרה טלית, עליה הניח במקרה אם אבל

מו. סוטה פסולה, אינה אותה, שתשא א,20)התכוון פרק
ז. הלכה

.‰ÌBia ‡l‡ ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡21¯Ó‡pL ÈÙÏ , ≈¿ƒ∆»∆¿»∆»«¿ƒ∆∆¡«
‰¯tk da22ÌÈL„˜k23¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ .24.d˙ÙÈ¯ÚÏ »«»»¿»»ƒ¿»«»≈«¬ƒ»»

ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â25˙BÏ‚Ú ÈzL26ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,˙Á‡k ¿≈¿ƒ¿≈∆¿¿««∆≈ƒ
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ27. ƒ¿¬ƒ¬ƒ

כ:21) י.22)מגילה הערה למעלה בהקרבת 23)ראה
"ביום  לח): ז, (ויקרא ככתוב ביום, אלא שאינה קרבנות

קרבניהם". את להקריב ישראל בני את ֿ 24)צוותו אףֿעל
אברהם  "וישכם שנאמר: למצוות, מקדימים שזריזים פי
כשר. היום כל אבל טובה, מידה היא זאת בבוקר",

ח.25) הרוגים.26)סוטה שני בבת 27)שנמצאו הרבה
וממהר  למשא, עליו שהמצוות כמי שנראה מפני אחת,

משאו. לפרק

.Â‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú28ÌB˜Óa ˙¯a˜Â , ∆¿»¬»¬»«¬»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú29ÏÁpÏ „¯zMÓe .30ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a ¯Ò‡z ¬ƒ»»ƒ∆≈≈«««≈»≈«¬»»««

¯Á‡ ‰ËÁL B‡ ‰˙Ó Ì‡Â .‰Ù¯Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…∆∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿¬»««
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - d˙„È¯È31.¯·w˙Â , ¿ƒ»»¬≈¬»«¬»»¿ƒ»≈

לפי 28) בהנאה, שאסורה והטעם עד. זרה עבודה משנה,
כט:). (שם כקדשים כפרה בה "וערפו 29)שנאמר שכתוב

קבורתה. תהיה ששם לומר מיותרת, "שם" והמילה שם",
בגירסאות  מקום בשום אינה קבורתה" תהיה "שם זו [דרשה
ד"ה  נז. וקידושין כט: זרה עבודה ב'תוספות' אבל שלפנינו,
לפני  שגם ונראה ו. כריתות מגמרא זו דרשה מביאים כפרה,
מו.]. זבחים רש"י ראה זו. גירסא היתה רש"י

כרב 30) פסק כה. כריתות אוסרתה", איתן לנחל "ירידתה
מפני  בתראה, הוא שרבא ואףֿעלֿפי רבא, נגד המנונא

המנונא. כרב סוברים (שם), וחבריו ינאי מפני 31)שרבי
אומרים  אנו ואין להתירה, חוזרת ואינה מחיים שנאסרה
זה  והרי אותה, מקדישים היו לא שתמות ביתֿדין ידעו שלו
דיבורֿהמתחיל  פב. חולין 'תוספות' ראה טעות. הקדש

בהערות. ח הלכה לקמן וראה והתנן.

.Ê‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ32. ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ¬≈À∆∆«¬»»
„Á‡ „Ú ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk33˙‡ È˙È‡¯ È‡ : ≈«¿∆»«≈∆»¬ƒ»ƒƒ∆
e‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈL e‡·e ,‚¯B‰‰34‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â «≈»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…

ÏÁpÏ ‰e„È¯B‰Â ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ eLÈ¯Ù‰Â ,˙È‡¯35 »ƒ»¿ƒ¿ƒ∆»∆¿»¿ƒ»«««
Ì‰Èt ÏÚ dÙ¯ÚÏ36enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ,37È¯‰ - ÌÈM‰ ¿»¿»«ƒ∆¿««»««¿«ƒ¬≈

‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ38. À∆∆«¬»»

בהנאה",32) מותרת - זוממים עדיה נמצאו ערופה, "עגלה
עיניו  לפני היתה לא זו (תוספתא ד פרק כריתות תוספתא

אחר). מקור והביא הכסףֿמשנה, בעל היו 33)של ולא
יב. הלכה ט, פרק למעלה ראה שאמרו:34)עורפים,

במקום  שעה ובאותה יום באותו עמנו היה הנהרג או ההורג
בהנאה.35)אחר. אחד 36)ונאסרה של דבריו שאין

שנים. הייתם 37)במקום עמנו להם: ואמרו עדים שבאו
אחר. במקום שעה ובאותה יום התורה 38)באותו כי

הם. שקר עדי שהוזמו והעדים המזימים, לעדים האמינה
לא  ולפיכך העדים, הזמת אפשרות בדעתם העלו [וביתֿדין
גבי  זו סברא נאמרה נד. בכריתות שכזה. למקרה הקדישוה

עדים)]. עלֿפי תלוי אשם

.Á‚¯B‰‰ ‡ˆÓ39‡ˆz - ‰Ï‚Ú‰ Û¯Úz ‡lL „Ú ƒ¿»«≈«∆…≈»≈»∆¿»≈≈
¯„Úa ‰Ú¯˙Â40¯·wz - ‰Ù¯ÚpL ¯Á‡ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»««∆∆∆¿»ƒ»≈
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dÓB˜Óa41˜Ùq‰ ÏÚL ;42d˙lÁzÓ ‰‡a43‰¯tk , ƒ¿»∆««»≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
d˜ÙÒ44¯Á‡ ÁˆB¯‰ ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .dÏ ‰ÎÏ‰Â ¿≈»¿»¿»»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈«««

d˙ÙÈ¯Ú45¯Ó‡pL ;‚¯‰È ‰Ê È¯‰ -46¯Ú·z ‰z‡Â : ¬ƒ»»¬≈∆≈»≈∆∆¡«¿«»¿«≈
.È˜p‰ Ìc‰«»«»ƒ

מז.39) הורידו 40)סוטה שכבר ואףֿעלֿפי חולין, כשאר
שמלכתחילה  והטעם, בהנאה. נאסרה לא לנחל, אותה
ומפני  ההורג, נמצא שלא משום לעריפה לנחל אותה הורידו
אפשרות  על ביתֿדין חשבו ההורג, שיימצא הדבר ששכיח
למעלה  וראה שכזה. במקרה להקדישה בדעתם גמרו ולא זו
עגלה  שמצוות פ"ח, ח"ג ממו"נ שהבאנו לט, הערה פ"ט
הדבר  את לפרסם אמצעי אלא אינה הכנותיה כל על ערופה

וזה שיוו  הרוצח, הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים, דע
 ֿ (כסף כזו אפשרות על דעתם את נותנים שביתֿדין מוכיח

ז). הלכה כדין 41)משנה איתן בנחל עריפתה במקום
בהנאה. ואסורה ערופה, מי 42)עגלה נודע "לא ככתוב:

החטא 43)הכהו". על לכפר באה בעיקרה ערופה עגלה
הרוצח. מי יודעים שהרי 44)כשאין תפקידה, את ומילאה

מז. סוטה (משנה הרוצח מי ידעו לא עריפתה בשעת
כג:). כבר 45)וכריתות העריפה שעלֿידי אומרים אין

לז: כתובות הרוצח, את להרוג צורך ואין החטא, כופר
מז: עריפתה.46)וסוטה לאחר ערופה עגלה פרשת בסוף

אם  כי וגו' יכופר לא "ולארץ הפסוק: מובא שם בברייתא
שנראה  פסוק להביא רבינו של דרכו וידועה שופכו". בדם
הפסוק  מאשר הדין, את ממנו ללמוד מתאים יותר לו

הרמב"ם). מכללי ד כלל מלאכי יד (ראה בגמרא שהובא

.Ë‰ÚÈ¯Êa ¯eÒ‡ ‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯ÚpL ÏÁp‰47 «««∆∆∆¿»»∆¿»»ƒ¿ƒ»
‡ÏÂ Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰„B·ÚÂ«¬»¿»∆∆¡«¬∆…≈»≈¿…

Ú¯fÈ48,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰„B·Ú ÌL „·BÚ‰ ÏÎÂ . ƒ»≈«¿»»≈»¬»¿»∆«¿«
el‡a ‡ˆBiÎÂ ÚË B‡ Ú¯Ê B‡ ¯ÙÁ B‡ L¯ÁL ÔB‚k¿∆»«»«»«»«¿«≈»≈

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -49¯zÓe .50¯wÏe ÔzLt ÌL ˜¯ÒÏ51 ¬≈∆∆À»ƒ¿…»ƒ¿»¿«≈
,B¯Ùz B‡ „‚a ÌL ‚¯‡L ÈÓk ‰fL ,ÌÈ·‡ ÌL»¬»ƒ∆∆¿ƒ∆»«»∆∆¿»

¯Ó‡ CÎÏ .Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L52‡Ï : ∆≈»¿»»¿««¿«¿»∆¡«…
Û‡ ,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰ÚÈ¯f ‰Ó - Ú¯fÈ ‡ÏÂ „·ÚÈ≈»≈¿…ƒ»≈««¿ƒ»¿»∆«¿««

‰ ÏkÏL dÙe‚a ‡l‡ dÈ‡ ÌL ‰¯Ò‡pL ‰„B·Ú »»¬»∆∆∆¿»»≈»∆»¿»∆
.Ú˜¯«̃¿«

מו:47) וברייתא מה: סוטה מובנו 48)משנה ואין
שזהו  איתן, נחל תיאור מוסר הכתוב אין כלומר לשעבר,
לעתיד, אזהרה זוהי אלא אותו, זרעו ולא בו עבדו שלא נחל

מו: יזרע",49)שם ולא בו יעבד "לא הלאו, על שעבר
כב. אלו 51)שם.50)מכות עבודות ששתי לסתת.

ואינן  קרקע, של בגופה לא אבל הקרקע, על אמנם נעשות
וזריעה. לחרישה שזה 52)דומות אףֿעלֿפי יזרע", "ולא

שופטים  'ספרי' לזריעה, עבודה להקיש יעבד", ב"לא נכלל
שם. סוטה רז:

.È‰Ï‚Ú e‡È·‰ ‡ÏÂ e¯Á‡˙pL ‰·B¯˜ ¯ÈÚ ÈL‡«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«¬¿…≈ƒ∆¿»
‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÔÈ‡È·Óe Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ‰Ùe¯Ú¬»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒ¿«««»

ÌÈL53ÌBÈ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú È·iÁL ; »ƒ∆«»≈∆¿»¬»∆»«»∆»
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«««ƒƒ

שאין 53) חטא שזהו אףֿעלֿפי מכפר, הכיפורים יום שאין
אלא  בו מכיר שאין ו"חטא הקדושֿברוךֿהוא, אלא בו מכיר
מכפר". הכיפורים יום (=הקדושֿברוךֿהוא) המקום
לעמך  "כפר ערופה: בעגלה הכתוב מן זה דין ולומדים
לכפר  זו כפרה "ראויה מצרים), (מארץ פדית" אשר ישראל
ואףֿעלֿפי  ביניהם, חלל נמצא אם מצרים", יוצאי על

רי. שופטים 'ספרי' כו: כריתות שנים, הרבה מאז שעברו

ה'תשע"ט  אייר ט"ו שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מכשול 1) כל ולהסיר מעקה לעשות שמצותֿעשה יבאר

ומה  הסכנה מפני חכמים שאסרום דברים כו'. סכנה בו שיש
הם.

.‡‰˜ÚÓ Ì„‡ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL ,Bb‚Ï ƒ¿«¬≈«¬»»«¬∆¿«∆∆¡«
‰¯Èc ˙Èa ‰È‰iL ,‡e‰Â .Eb‚Ï ‰˜Ún ˙ÈOÚÂ3Ï·‡ ; ¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿∆ƒ¿∆≈ƒ»¬»

˙B¯ˆB‡‰ ˙Èa4˜e˜Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˜a‰ ˙È·e ≈»»≈«»»¿«≈»∆≈»
BÏ5˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa ÏÎÂ .¿»«ƒ∆≈«¿««««¿««

‰˜Ún‰ ÔÓ ¯eËt -6. »ƒ««¬∆

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ... dxic zia didiy `ede"

ובתי  כנסיות בבתי הפטור שסיבת ב' בהלכה כתב וכן
ולכאורה  לדירה. עשויין שאינן לפי הוא ממעקה מדרשות
שלגג  ה"ג פ"ד הבחירה בית בהלכות שכתב ממה קשה
המקדש  בית והלא שלוש, גבוה מעקה היה המקדש היכל
לנוי  רק נעשה ההיכל שמעקה לתרץ (ואין דירה. בית אינו
"גגך  בספרי כדאיתא מעקה חיוב היא עשייתו סיבת שהרי

היכל"). לרבות
שמצינו  וכמו האכילה, היא עניינה עיקר שדירה לומר ויש
מצותה  שעיקר - תדורו" כעין "תשבו שמצותה - בסוכה

בסוכה האכילה סי"ב)היא תרל"ט הזקן אדמו"ר ומטעם (שו"ע
לאכילת  קבוע הוא כי דירה בית הוא המקדש בית גם זה
בבית  גם לאכול לת"ח הדחק בשעת שמותר ומה קדשים.
מה־שאין־כן  ארעי, דרך שזה מצד היתר הוא הכנסת
אחשביה, ומצוותיה מצוה אכילת שהיא קדשים אכילת

דירה. בית הוא והרי קביעות של עניין היא
(138 cenr c"k wlg y"ewl it lr)

סכנה 3)גדר.2) ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
בית, וסתם כתובה, ב"בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול

משמע. דירה ותבואה.4)בית שמן ליין, כמחסן המשמש
שנינו 5) ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני

ובית  הבקר ובית ... אני "שומע לו: פיסקה ואתחנן בספרי
בית  ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע, ... האוצרות
ו  פרק מזוזה בהלכות רבינו פסק וכן ביתך". כל אף דירה
כל  את ממעט כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה

כאן. משנה כסף וראה יא. יומא ראה ראוי 6)אלה. שאינו
ג: סוכה רכט; תצא, ספרי לדירה,
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.·ÔÈ·iÁ - ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙Èa7:¯Ó‡pL ;‰˜ÚÓa «ƒ∆¿≈À»ƒ«»ƒ¿«¬∆∆∆¡«
ÏtÈ ÈkÏÙBa ‡l‡ ‰Ïz ‡Ï - epnÓ ÏÙp‰8,Ôk Ì‡ . ƒƒ…«…≈ƒ∆…»»∆»¿≈ƒ≈

˙BiÒk Èza ËÚÓÏ ?'Ebb' ¯Ó‡ ‰nÏ9Èz·e »»∆¡««∆¿«≈»≈¿≈ƒ»≈
˙BL¯„Ó10‰¯È„Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,11˙eL¯ ‰˙È‰ . ƒ¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»»¿»¿

BbbÓ ‰‰B·b ÌÈa¯‰12˜e˜Ê BÈ‡ -13‡pL ;‰˜ÚÓÏ:¯Ó »«ƒ¿»ƒ«≈»¿«¬∆∆∆¡«
epnÓ ÏÙp‰ ÏtÈ Èk14BÎB˙Ï ‡ÏÂ -15. ƒƒ…«…≈ƒ∆¿…¿

וזה 7) שלך, ומשמע לגגך, מעקה ועשית שכתוב: פי על אף
שותפות. של אלא שלו חייב.8)אינו ממנו ליפול יכול אם

שותפים. של בית ובין אחד של בית בין הבדל שאין מכאן
שותפים  בית ופוטר שם חולק אלעי שרבי פי על ואף
שלעניין  רבינו סובר שם), רש"י של פירושו (לפי ממעקה
חולק  רבינו שלדעת ייתכן ועוד אלעי. כרבי הלכה אין מעקה
מודה  הוא במעקה אבל שם, דברים קצת על אלעי רבי

משנה). (כסף לתפילה.9)שחייב מיועדים 10)מיועדים
תורה. בגג.11)ללימוד משתמשים אין וממילא

הגג.12) על הרבים מרשות שיפלו לחשוש ואין 13)ויש
מרשות  גבוה למעלה מלמטה גגו על מעקה שיעשה אומרים
גגו. על הרבים ברשות העוברים יפלו שלא כדי הרבים,

הרבים.14) שם.15)לרשות הגג, לתוך הרבים מרשות

.‚ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰˜Ún‰ d·b16È„k , …«««¬∆≈»≈¬»»¿»ƒ¿≈
‰˜ÊÁ ‰ˆÈÁn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÏÙBp‰ epnÓ ÏtÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ∆«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬»»
Bbb ÁÈpn‰ ÏÎÂ .Ïtz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMiL È„k¿≈∆ƒ»≈»»»∆»¿…ƒ…¿»««ƒ««
‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰˜ÚÓ ‡Ïa¿…«¬∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…

‰OÚ˙17E˙È·a ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,18ÔÈ‡Â . «¬∆∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆¿≈
ÔÈ˜BÏ19‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ20. ƒ«»∆ƒ¿≈∆≈«¬∆

משנה.16) כסף ראה הצדדים. מכל למעלה הגג מן
דמים 17) תשים ולא עשה, מצוות - לגגך מעקה "ועשית

שם. ספרי תעשה", לא מצוות - אשמת 18)בביתך
בביתך. דמים תעשה 19)שפיכות לא על עובר כדין

וכל 20)שבתורה. מעקה, עשה שלא בזה הלאו על עובר
סנהדרין  בהלכות רבינו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו

א. הלכה יח פרק

.„„Á‡Â ‚b‰ „Á‡21¯·c Ïk22Èe‡¯Â ‰kÒ Ba LiL ∆»«»¿∆»»»»∆≈«»»¿»
˙eÓÈÂ Ì„‡ da ÏLkiL23B‡ ¯‡a BÏ ‰˙È‰L ÔB‚k . ∆ƒ»≈»»»¿»¿∆»¿»¿≈

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡L ÔÈa ÌÈÓ Ba LiL ÔÈa ,B¯ˆÁa ¯Ba24- «¬≈≈∆≈«ƒ≈∆≈«ƒ
‡ÈÏÁ ˙BOÚÏ ·iÁ25ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚26B‡ , «»«¬À¿»¿»¬»»¿»ƒ
Èeqk dÏ ˙BOÚÏ27Ì„‡ da ÏtÈ ‡lL È„k ,28.˙eÓÈÂ «¬»ƒ¿≈∆…ƒ…»»»¿»
ÏBLÎÓ Ïk ÔÎÂ29Ó - ˙BLÙ ˙kÒ Ba LiL‰OÚ ˙Âˆ ¿≈»ƒ¿∆≈«»«¿»ƒ¿«¬≈

B¯ÈÒ‰Ï30epnÓ ¯ÓM‰Ïe31¯·ca ¯‰f‰Ïe32;‰ÙÈ ‰ÙÈ «¬ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¿ƒ»≈«»»»∆»∆
,¯ÈÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿ƒ…≈ƒ

ÁÈp‰Â33Ïha - ‰kÒ È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ˙BÏBLÎn‰ ¿ƒƒ««ƒ¿«¿ƒƒƒ≈«»»ƒ≈
.'ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡Ï'a ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»«¿…»ƒ»ƒ

ובין.21) בורות,22)בין לרבות מניין גג, אלא לי "אין
דמים  תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים,
הכתוב  שדיבר מפני "גג", תורה וכתבה שם. ספרי בביתך".

(=שכיח). במקום 23)בהווה אלא אינה מעקה מצוות
תשים  ולא שכתוב: לנזק, חשש ולא למיתה חשש שיש

בביתך. הלכה 24)דמים יב פרק ממון נזקי הלכות ראה
עפר.25)י. גבוהה 26)תל כראוי, חולייה לו "עשה

ו. פרק קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה
שם.27) כראוי", בפני 28)"וכיסה שיעמוד חזק כיסוי

הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו האדם, כובד
ו 29) ביתו, בתוך רע כלב אדם יגדל סולם "שלא יעמיד אל

טו: קמא בבא ביתו", בתוך בכלל 30)רעוע זה שאף
סכנת  הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות

ממקום 31)נפשות. שיתרחק אדם, כל על מוטלת זו מצוה
המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה,

הסכנה.32) ממקום להימלט יכול ואינו במקרה
והשאיר.33)

.‰e¯Ò‡ ÌÈ¯·„ ‰a¯‰34Ì‰a LiL ÈtÓ ÌÈÓÎÁ «¿≈¿»ƒ»¿¬»ƒƒ¿≈∆≈»∆
˙BLÙ ˙kÒ35ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰ ÏÎÂ . «»«¿»¿»»≈¬≈∆¿≈¬≈ƒ

ÈÈ‡ B‡ ,CÎa ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡l ‰Óe ,ÈÓˆÚa ÔkÒÓ¿«≈¿«¿ƒ««¬≈ƒ»«¿»≈ƒ
CÎa „Èt˜Ó36˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -37. «¿ƒ¿»«ƒ«««¿

לעשות.34) אחד כל מדקדק 36)להעושה.35)על איני
חושש. שאיני שאר 37)בכך, על העובר כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות

.ÂÔBlq‰ ÏÚ ÂÈt Ì„‡ ÁÈpÈ ‡Ï :Ô‰ el‡Â38Ál˜Ó‰ ¿≈≈…«ƒ«»»ƒ««ƒ«¿«≈«
ÔÓe ˙B¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÈla ‰zLÈ ‡ÏÂ .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿…ƒ¿∆««¿»ƒ«¿»ƒ

ÌÈn‚‡‰39‰˜eÏÚ ÚÏ·È ‡nL ,40.‰‡B¯ BÈ‡ ‡e‰Â »¬«ƒ∆»ƒ¿«¬»¿≈∆
LÁ Ô‰Ó ‰˙L ‡nL ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ41 ¿…ƒ¿∆«ƒ¿Àƒ∆»»»≈∆»»

.˙eÓÈÂ ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¬≈»»¿»

משום 38) הוא והאיסור - שבקרקע למים מחובר צינור
יב. זרה עבודה עלוקה, יבלע שמא מים 39)סכנה, מקווה

סכנה.40)עומדים. לידי ויבוא דם, והטיל 41)המוצצת
ארס. בהם

.Ê,ÌÈn‰ :Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««¿ƒ»¬ƒƒƒ««ƒ
‚eÊÓ elÙ‡Â ,ÔÈi‰Â42˙BpzL‰Ï BÓÚË ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â , ¿««ƒ«¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«

ıÓÁÏ43¯Èv‰Â ,L·c‰Â ,·ÏÁ‰Â ,44Ïk ¯‡L Ï·‡ . ¿…∆¿∆»»¿«¿«¿«ƒ¬»¿»»
lb ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜Ln‰Ò¯‡ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,ÔÈe ««¿ƒ≈«¿ƒƒ«ƒ»∆≈«¬≈∆∆
.Ô‰Ó ÔÈ˙BLƒ≈∆

ל.42) זרה עבודה יין, ואחד מים חלקים יש 43)שני
לאחר  אבל (שם). ואסור ארס בעל ממנו ששתה חשש
חומץ  וכן לב. שם גילוי, משום אסור אינו הרבה שהחמיץ
חולין  ממנו. שותה הנחש שאין גילוי משום אסור אינו ממש

שם.44)מט: פירות. או דגים בשר, מיץ

.Á˜q¯˙pL ÌeM‰45ÁÈh·‡Â ,46- ‰lb˙Â ,CzÁpL «∆ƒ¿«≈«¬«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿«»
ÒÒBz ÔÈÈÂ ÏM·Ó ÔÈÈ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eÒ‡47- »¿≈…«≈»∆«ƒ¿À»¿«ƒ≈

˙ÚMÓ ÔÈi‰ ‡e‰ ÒÒB˙Â .Èelb ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿≈««ƒƒ¿«
B˙ÎÈ¯c48·ÏÁ B‡ ÌÈÓ B‡ ÔÈÈÂ .ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«ƒ«ƒ»»

‰ÏBÚ Ï·‰‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈnÁ eÈ‰L49ÔÎÂ ;Ô‰Ó ∆»«ƒ»¿«∆«∆∆∆≈∆¿≈
ÔÎB˙Ï ‰ÏÚÓÏÓ „¯BÈ ‰˜Ln‰ ‰È‰L ÔÈ˜LÓ50‰tË «¿ƒ∆»»««¿∆≈ƒ¿«¿»¿»ƒ»

„¯BÈÂ „¯BË ‰È‰iL ‡e‰Â ,‰tË ¯Á‡51ÔÈ‡ el‡ Ïk - ««ƒ»¿∆ƒ¿∆≈¿≈»≈≈
ÚeaÚaÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ¯ÙÚ ÈÏÁBfL ;Èelb ÌeMÓ Ô‰a»∆ƒƒ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«

‰˜Ln‰52.epnÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â Ï·‰‰ ÔÓe ««¿∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ∆
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הלכה 45) ח, פרק תרומות ירושלמי ז: ביצה מגולה, והוא
להלן 46)ג. וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח "וכן

יד. ל:47)הלכה שם מגיתו, חדש בגת.48)יין
מותרים",49) אלו הרי הבל, שמעלים זמן כל "חמין

שם. תרומות שמקבל 50)ירושלמי חבית שתחת כלי כגון
החבית. מן הנוטף והטיפות 51)יין תדיר שמטפטף

זו. את זו ובורחים 52)רודפות הבעבוע קול ושומעים
(שם).

.ËÔÈL·k ÈÓ53˙B˜ÏL ÈÓe54ÔÈÒBÓ¯ez ÈÓe55ÔÈ‡ - ≈¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ≈
Ô‰a56˙B˜ÏLe ÔÈL·k Ô‰a ‰¯ML ÌÈÓ .Èelb ÌeMÓ »∆ƒƒ«ƒ∆»»»∆¿»ƒ¿»

ÔÓÚË ‰pzL Ì‡ :ÔÈÒBÓ¯e˙Â57ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ - ¿¿ƒƒƒ¿«»«¿»≈»∆ƒ
ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÚË Ô˙B Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èelb58ÌÈÓ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈»∆≈««¬ƒ¿≈«ƒ

ÌÈLÈ¯t Ì‰a ÁÈ„‰L59ÔÈ˜ÒBÓ¯„Â60‰ÏBÁÏ61- ∆≈ƒ«»∆¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿∆
.Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒƒ

פרק 53) תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו מים
ג. הלכה ח פרק תרומות ירושלמי וראה או 54)ז. ירקות

רותחים. מים עליהם ששפכו צמח 55)פירות מין
מרים. והם לפולים דומים הנחש 56)שגרעיניו שאין

מהם. וכמי 57)שותה שלקות וכמי כבשין כמי דינם
ומותרים. גילוי.58)תורמוסים, משום שאסורים מים כדין

ד.59) א, כלאיים ראה עץ, פרי מין פרי 60)חבושים,
א. ד, שבת ירושלמי מדמשק, ממהר 61)הבא ומסתמא

אסורים  כך ומשום טעמם, שישתנה כדי במים שוהים ואין
גילוי. משום

.ÈBa ¯aÁ˙pL ÔÈÈ62ÔÈcÁ ÌÈ¯·„63B‡ ,ÔÈÏtÏÙk «ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈzÒÙ‡k ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·„64ÔÈ‡ - ÌnÚË ‰pzLpL „Ú , ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»«¿»≈

Èelb ÌeMÓ Ba65.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â . ƒƒ¿«ƒƒ¿»««¿ƒ

לתוכו.62) (מלה 64)חריפים.63)שנתנו כלענה
מהם.65)יוונית). שותה הנחש שאין

.‡ÈÔÈa ,elb˙pL Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïk»««¿ƒ»¬ƒƒƒ∆ƒ¿«≈
ÌBia66Ì„‡ Ôcˆa ‰È‰ elÙ‡Â .ÔÈ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ÔÈa «≈««¿»¬ƒ«¬ƒ»»¿ƒ»»»

e‰LÈ ‰nÎÂ .ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÔLÈ ˙ÓÈ‡ ÔÈ‡ - ÔLÈ67 »≈≈≈«»≈««¬ƒ¿«»ƒ¿
LÁ¯‰ ‡ˆiL È„k ?e¯Ò‡ÈÂ68ÈÏk ÔÊ‡ ˙ÁzÓ69 ¿≈»¿¿≈∆≈≈»««ƒ««…∆¿ƒ

.BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿«¬…ƒ¿

ל.66) זרה עבודה הנחש, על אדם אימת אומרים ואין
ד.67) משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו כמה
לרבינו,68) המשניות פירוש רחש, - "רמש" (תרגום הרמש

נראה 69)שם). שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו
תרומות  וירושלמי י. חולין כשערה, דק נחש שיש חור, שם

ג. הלכה ח, פרק

.·È‰È‰iL È„k :elb˙ Ì‡ e¯Ò‡iL ÌÈn‰ ¯eÚLƒ««ƒ∆≈»¿ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆
¯k Ìq‰70ÔÈa¯Ó ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .˜ÈfÓe Ô‰a ««ƒ»»∆«ƒ¬»ƒ»««ƒ¿Àƒ

‰¯n‰ Ô‰a „·‡zL È„k71ÔÈa ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿≈∆…«»∆«»»¬≈≈À»ƒ≈
˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa72.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿≈ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒƒ¿»««¿ƒ

המרעיל.70) כוחו בהם.71)מורגש הארס שיתבטל
מים.72) מקווה כגון

.‚ÈCLBn‰ ÔÈÚÓ73.Èelb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ‡e‰L Ïk «¿»«≈»∆≈ƒƒ
ÔÈ‚Ï74p‰L ‰l‚Ó‰cLa BÁÈ75‰·z76Ïc‚Óe77B‡ »ƒ¿À∆∆ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»
˜Èza78‰n‡ ‰‡Ó ˜ÓÚ elÙ‡ ¯B·a B‡ ,BlL79B‡ , «ƒ∆¿¬ƒ»…≈»«»

ÔÈÏ˜¯Ëa B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó dB·b Ïc‚Óa80‰tÈÓ ¿ƒ¿»»«≈»«»ƒ¿«¿ƒ¿À∆
„iÒÓe81¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -82˜„a .83˙‡ B‡ ‰·z‰ ˙‡ ¿À»¬≈∆»»«∆«≈»∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â Ïc‚n‰84‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿»¿««»ƒƒ¬≈∆À»¿ƒ»»
Ô‰a85¯eÒ‡ - ·˜86ÒkzL È„k ?·˜pa ‡‰È ‰nk . »∆∆∆»«»¿≈«∆∆¿≈∆ƒ»≈

‰pË˜ Úaˆ‡87ÔË˜ ÏL88. ∆¿«¿«»∆»»

ממנו.73) מתייראים עפר  שם;74)וזוחלי תוספתא יין, כד
שם. כלים 75)ירושלמי אחדות, מגרות בה שיש בתיבה,

ג. חפצים.77)ארגז.76)יח, לשמירת גבוה ארון
שם.79)בנרתיק.78) התוספתא באולם.80)לשון
שם.81) להיות הנחשים דרך נחש 82)שאין שם היה שמא

שם. שהניחו כלום.83)קודם שם שאין ואין 84)וראה
ושתה  הלגין את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים

משם. ויצא בארון.85)וחזר או בדקו 86)בתיבה אפילו
אותו. ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס שמא קודם,

קטן.87) חור דרך להיכנס שיכול קטן נחש מין שיש
דק 88) שהרחש פי על ואף שם. תוספתא שם; ירושלמי

ירושלמי  זה, משיעור קטן לנקב להיכנס הוא מתיירא כשערה,
שם.

.„È‰ÚLz ‰pnÓ e˙ML Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙lb˙pL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿»
e¯Ó‡Â ‰È‰ ‰OÚÓ .È¯ÈOÚ ‰zLÈ ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ¿…≈…ƒ¿∆¬ƒƒ«¬∆»»¿»¿
Ú˜L LÁp‰ Ò¯‡L ÈtÓ ,˙ÓÂ È¯ÈOÚ ‰˙ML∆»»¬ƒƒ»≈ƒ¿≈∆∆∆«»»»«

‰hÓÏ89¯ÙÚ ÈÏÁBÊ ˙ÓÁ ÌÒ LÈÂ .90ÛˆÂ ‰ÏBÚL ¿«»¿≈«¬«¬≈»»∆∆¿»
,‰˜Ln‰ ÚˆÓ‡a ˙ÈÏ˙ ‡È‰L ÌÒ LÈÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈«∆ƒƒ¿≈¿∆¿«««¿∆

¯eÒ‡ Ïk‰ CÎÈÙÏ91BpÒ elÙ‡Â .92ÔÎÂ .˙pÒÓa ¿ƒ»«…»«¬ƒƒ¿ƒ¿«∆∆¿≈
‰ÚLz epnÓ eÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰lb˙pL ÁÈh·‡¬«ƒ«∆ƒ¿«»««ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»

È¯ÈOÚ ÏÎ‡È ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ93. ¿…≈……«¬ƒƒ

(לפי 89) שוקע - בחור (נחש) של הם: ארס מיני "שלושת
כלי); של לקרקעיתו המשקה בתוך ושוקע וכבד, הוא שחזק
צף" - זקן ושל המשקה), (באמצע מפעפע - בינוני של

שם. זרה עבודה קלוש), כד.90)(שארסו לב, דברים פי על
נחשים. רעל - הנחש 91)ופירושו של גילו יודעים אין כי

ארסו. שם ועובר 92)שהטיל במים מהול שהארס אסור,
המסננת. בו.93)דרך שוקע והארס הוא, רך שהאבטיח

.ÂËÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÎtLÈ ‡Ï - elb˙pL ÌÈÓ94, «ƒ∆ƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ
ıa¯È ‡ÏÂ95Ïa‚È ‡ÏÂ ,˙Èa‰ ˙‡ Ì‰a96˙‡ Ô‰a ¿…¿«≈»∆∆««ƒ¿…¿«≈»∆∆

‰˜LÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁ¯È ‡ÏÂ ,ËÈh‰«ƒ¿…ƒ¿«»∆»»»»¿«¿»¿…«¿∆
Ô˙B‡ ‰˜LÓ Ï·‡ ;B¯·Á ˙Ó‰a ‡ÏÂ BzÓ‰a ‡Ï Ô‰Ó≈∆…¿∆¿¿…∆¡«¬≈¬»«¿∆»

Ïe˙ÁÏ97. ¿»

ויינזק.94) יחף אדם שם יעבור על 95)שמא ישפוך לא
יעלה. שלא האבק את להשכיב הבית ילוש,96)קרקע ולא

אצבעותיו. קשרי בין הרעל ייכנס הארס 97)שלא שאין
ומבריא. חוזר הוא אותו, שמרזה פי על ואף לו, מזיק

.ÊËÏL ‡È‰ elÙ‡ ,ÔÈl‚Ó ÌÈÓa ‰LBlpL ‰qÚƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ¬ƒƒ∆
Û¯Oz - ‰Óe¯z98‰¯eÒ‡ - ˙t‰ ˙ÈÙ‡ elÙ‡Â .99. ¿»ƒ»≈«¬ƒ∆¡≈««¬»
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סכנה 98) משום טהורה, תרומה לשרוף שאסור פי על אף
זו 99)התירו. הרי "אפאה האומר: נחמיה כרבי שלא

באור" כלה נחש של שארס מפני שם.מותרת. (באש),

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
משום 1) שאסורים נחש שנשכם ועוף חיה בהמה יבאר

ודין  רפואתו. ליקח ושלא הגוי עם להתיחד שלא כו'. סכנה
כלי  להם למכור אסור ואם ממנו. להסתפר מותר אם
ולהשיא  ליסטים לישראל למכור אסור אם ודין מלחמה.

לגוי. טובה עצה

.‡LÁp‰ ÔÎLpL ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a2Ba ‡ˆBiÎÂ3, ¿≈»«»∆¿»»«»»¿«≈
Ì„‡‰ ˙ÈÓn‰ ÌÒ eÏÎ‡L B‡4‰pzLiL Ì„˜ ,5BÙe‚a ∆»¿««≈ƒ»»»…∆∆ƒ¿«∆¿

ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -6˙BLÙ ˙kÒ ÌeMÓ7,CÎÈÙÏ . ¬≈≈¬ƒƒ«»«¿»¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯ ÈÎe˙Á e‡ˆÓpL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a8Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»«»»∆ƒ¿¿¬≈«¿«ƒ««ƒ

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÔÈ¯zÓ Ô‰L∆≈À»ƒƒ¿≈»¬≈≈¬ƒƒ
.e˜„aiL „Ú ,ÔÎL ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ „Á‡ ‡nL ,‰kÒ«»»∆»∆»ƒ¬≈»»¿»»«∆ƒ»¿
CzÁ˙ ‡Ï Ì‡ ,¯ep˙a Ô˙B‡ ‰ÏBˆ ?Ô˜„Ba „ˆÈk9 ≈«¿»∆»¿«ƒ…ƒ¿«≈

‰pzL ‡ÏÂ ¯Oa‰10.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÏv‰ ¯‡MÓ «»»¿…ƒ¿«»ƒ¿»«»ƒ¬≈≈À»ƒ

נח:2) ארסי.3)חולין הממית 4)זחל סם אכלה אבל
שם. מסוכנת, כשאר שדינה כשרה, ושחטה אבל 5)בהמה

אינו  שוב השותה, של בגופו הארס שנשתנה עד שהה אם
בכל 6)מזיק. מחלחל שהארס מפני שחטם, אם באכילה
סכנת 7)הגוף. משום והאיסור טריפה, משום מותרת אבל

פג. ויומא י. חולין טריפה, מאיסור חמור חולין 8)נפשות
לחתיכות.9)נט. לא 10)נתפרק אפילו נשתנה, אם אבל

אסור. נתפרק

.·È¯ew ÔÎÂ11ÔÈÚeÏc‰Â ÌÈ‡eMw‰Â ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ¿≈ƒ≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ
¯˙BÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙BBÙÙÏn‰Â ÔÈÁÈh·‡‰Â12, ¿»¬«ƒƒ¿«¿»¿¬ƒ»¿ƒ¿≈

ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa13ÈÏk‰ CB˙a eÈ‰ elÙ‡Â ,14, ≈¿ƒ≈¿À»ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ
‰ÁÏ Ba LiL Ïk15LÁ ‡nL ,¯eÒ‡ - CeL ‡ˆÓÂ …∆≈≈»¿ƒ¿»»»∆»»»
BÎL Ba ‡ˆBiÎÂ16¯Btˆ ‰‡¯ elÙ‡Â .17¯aÎÚ B‡ ¿«≈¿»«¬ƒ»»ƒ«¿»

¯wÓe ·LBÈ18ÌB˜Óa ‡nL ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈¿«≈¬≈≈¬ƒ∆»ƒ¿
·˜19·w20. ∆∆ƒ≈

ו.11) משנה ח, פרק תרומות מצד 12)נקבים, והניקור
אחר. מצד אפילו יאכל לא לקרקע.13)אחד, או לעץ

שם.14) טוב', יום 'תוספות הארס 15)ראה מיץ רטיבות,
את  חותך יבש בדבר אבל בכולו, ומחלחל בליחה מתערב

השאר. את ואוכל הניקור ה'תוספות':16)מקום כתבו
חמת  שאין לפי בגילוי, נזהרים אנו אין אלו במדינות עכשיו

כלל. בינינו מצויה עפר ט.17)זוחלי במקור 18)חולין
נחש.19)ובפה. העכבר.20)של או הציפור

.‚‰‡z21ı˜Ú‰ ÏhpL ·Ú B‡22Ì‰a ÔÈ‡ - Ô‰lL ¿≈»≈»∆ƒ«»…∆∆»∆≈»∆
Èelb ÌeMÓ23ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z Ì„‡ ÏÎB‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿ƒ»≈»»¿≈ƒ«¬»ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ‰ÏÈla24˙ÈOÚÂ ‰L·iL ‰¯e˜ ‰‡z . ««¿»¿≈≈¿≈»¿»∆»¿»¿«¬≈
˙¯‚B¯b25˙B¯zÓ Ô‰ÈzL - ‰L·iL ‰¯e˜ ‰¯Ó˙e ,26. ¿∆∆¿»»¿»∆»¿»¿≈∆À»

ל:21) העוקץ.22)ע"ז במקום קטן פה אם 23)ונעשה
לחלוחית. בהם שיש אףֿעלֿפי מותרים, גלויים השאירם

דומה 24) זה ואין ארס. בהם והטיל נחש מהם אכל שמא
שמא  חשש מעורר שהנקב מפני ב. שבהלכה תאנים לניקורי

נחש. יבשה.25)אכל פרק 26)תאנה תרומות ירושלמי
ג. הלכה ח,

.„¯eÒ‡27˙BÚÓ ÔzÏ Ì„‡Ï28ÌÈ¯È„ B‡29,ÂÈt CB˙Ï »¿»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ¯ˆÓ B‡ ÔÈÁL ÈkÓ ÏL L·È ˜¯ Ô‰ÈÏÚ LÈ ‡nL30 ∆»≈¬≈∆…»≈∆À≈¿ƒ¿…»ƒ
˙ÚfÓ ıeÁ ,˙Ân‰ ÌÒ - Ì„‡ ˙ÚÊ ÏkL ;‰ÚÊ B‡≈»∆»≈«»»««»∆ƒ≈«

.ÌÈt‰«»ƒ

הן.28)שם.27) נחשת ושל כסף.29)פרוטות. של
הן.30) מדבקות עור מחלות וצרעת ושחין

.‰B„È Òt Ì„‡ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ31BÈÁL ˙Áz32‡nL , ¿≈…ƒ≈»»«»««∆¿∆»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ;Ú¯ ÌÒa B‡ Ú¯ˆÓa B„Èa Ú‚33. »«¿»ƒ¿…»¿««∆«»«ƒ«¿»ƒ

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰hn‰ ˙Áz ÏÈL·z‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ«««ƒ»««ƒ∆
‰cÚÒa ˜ÒBÚ34BÈ‡ ‡e‰Â ˜Èfn‰ ¯·„ Ba ÏtÈ ‡nL , ≈ƒ¿À»∆»ƒ…»»««ƒ¿≈

.e‰‡B¯≈

שם.31) ירושלמי ידו, מול 32)כף והצלעות הזרוע בין
כו:33)השכם. סוכה דבר, בכל מיסב 34)ונוגעות והוא

שם. ירושלמי מיד. לאכלו ובדעתו המיטה, על

.ÂÔÎÂ35CB˙a B‡ ‚B¯˙‡‰ CB˙a ÔÈkq‰ ıÚÈ ‡Ï ¿≈…ƒ¿«««ƒ¿»∆¿¿
ÔBv‰36¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙eÓÈÂ dcÁ ÏÚ Ì„‡ ÏtÈ ‡nL , «¿∆»ƒ…»»«À»¿»¿≈»

ÈeË ¯È˜ ˙Áz ¯·ÚÏ Ì„‡Ï37B‡ ,ÚeÚ¯ ¯Lb ÏÚ B‡ , ¿»»«¬…««ƒ»«∆∆»«
‰a¯ÁÏ ÒkÏ38˙Bkq‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»≈¿À¿»¿≈…«≈»≈ƒ¿»««»

.ÔÓB˜Óa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -»«¬…ƒ¿»

הן.36)שם.35) דוגמאות וצנון ואתרוג בהם, וכיוצא
טז:37) השנה ראש רעוע, כלומר ואחד 38)ליפול,

שחומת  המפולת", "מפני הוא נותן שהתלמוד הטעמים
ג. ברכות עליו, תיפול ושמא רעועה, החורבה

.Ê„ÁÈ˙‰Ï È„e‰ÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ39,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰eÏ˙È ‡ÏÂ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚ ÌÈ„eLÁ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¬ƒ«¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿«∆

.C¯ca Ô‰nÚ40Ú‚t41B¯ÈÊÁÓ - C¯ca ÌÈ·ÎBk „·BÚ ƒ»∆«∆∆»«≈»ƒ«∆∆«¬ƒ
BÈÓÈÏ42‰ÏÚÓa ÔÈÏBÚ eÈ‰ .43- ‰„È¯Èa ÌÈ„¯BÈ B‡ ƒƒ»ƒ¿«¬∆¿ƒƒƒ»
‰È ‡Ï‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰hÓÏ Ï‡¯OÈ ‰È …ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿≈»ƒ¿«¿»∆»

‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ44ÏtÈ ‡nL ,‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ƒ¿»≈¿«¿»¿≈»ƒ¿«»∆»ƒ…
ÁLÈ Ï‡Â .B˙ÈÓ‰Ï ÂÈÏÚ45ı¯È ‡nL ,ÂÈÙÏ46˙‡ »»«¬ƒ¿«»…«¿»»∆»»…∆

.BzÏbÏbÀ¿»¿

כב.39) זרה עבודה עמו. יחידי אףֿעלֿפי 40)להשאר
אנשים. שם כה:41)שעוברים שם של 42)נפגש.

בשמאלית. מאשר ימנית ביד להתגונן יותר נוח כי יהודי.
בסלע.43) או בהר לפני 44)כגון היהודי ילך בעלייה

לפניו. הגוי את יוליך ובירידה לפני 45)הגוי, יתכופף ולא
במישור. ואפילו משהו, ליטול כדי ירוצץ.46)הגוי,

.ÁBÏ‡L Ì‡47˙‡ BÏ ·ÈÁ¯È - ?CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ï : ƒ¿≈¿»«»≈«¿ƒ∆
C¯c‰48„Ú :¯Ó‡pL ;ÂOÚÏ ·˜ÚÈ ·ÈÁ¯‰L C¯„k , «∆∆¿∆∆∆ƒ¿ƒ«¬…¿≈»∆∆¡««

‰¯ÈÚO È„‡ Ï‡ ‡·‡ ¯L‡49. ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»
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ãycew zegiyn zecewpã

aigxdy jxck jxcd el aigxi jled dz` o`l el`y m`"
"'ek eyrl awri

להבין: וצריך
הדרך" לו ב"ירחיב הכוונה מה הרמב"ם הסביר לא מדוע א.
צריך  היה שאם כה:) ע"ז (בגמ' רש"י זאת שפירש כדרך

לילך. צריך אני פרסאות ב' לו יאמר פרסה לילך
וכתב  שינה וכאן לעשו, יעקב שעשה כדרך נאמר בגמ' ב.

יעקב". שהרחיב "כדרך
לעשו  אבינו יעקב שעשה "כדרך הלשון נאמר בגמ' ג.
יעקב  רק וכתב רשע, התואר השמיט והרמב"ם הרשע,

לעשו.
את  הביא הדרך את לעשו הרחיב שיעקב כך על כראיה ד.
הביא  לא ומדוע שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד הפסוק
סכותה". נסע "ויעקב הראיה עיקר שממנו הפסוק המשך
הובאו  זו, להלכה המקור שהיא הנ"ל בגמ' בזה: והביאור
עולין  "היו מהגוי: בזהירות הצורך שתוכנם דינים כמה
למעלה  כוכבים ועובד למטה ישראל יהיה לא ... במעלה
הדין  הובא אח"כ ומיד כו'", ... שמא לפניו  ישוח ואל ...
הגמ' ובהמשך הדרך", לו ירחיב הולך, להיכן "שאלו
בתלמידי  שפגעו לסטים על האחד סיפורים: שני מובאים
למקום  שהולכים להם וענו הולכים אתם לאן ושאלום ר"ע
מנשה  רב על והשני וניצלו, באמצע ופרשו יותר רחוק

וניצל. ר"ע כתלמידי ונהג גנבים בו שפגעו
הסכנה  ובגדר הגמ' בפירוש ורש"י הרמב"ם ונחלקו
למד  הרמב"ם הולך". אתה לאן ש"שאלו מגוי הנשקפת
לדינים  בהמשך ובא שייך הולך" אתה לאן "שאלו שהדין
מהגוי  לנקוט שיש בזהירות המדברים שבגמ' הראשונים
היזקא  ברי של ובמצב וודאית בסכנה כאן מדובר אין אבל
הדרך" ל"הרחיב הוא זה במצב לעשות שמותר מה ולכן
עיכובים  בגלל רב זמן תארך שהדרך לגוי להסביר כלומר

וכו'. להיות העלולים שונים
לסיפורים  קשור הדרך" לו "ירחיב שהדין למד רש"י אבל
על  מדובר ששם מנשה ורב ר"ע בתלמידי אח"כ שהובאו
"ירחיב  הדין פירש לכן היזקא, ברי וממילא וגנבים, ליסטים

לילך". צריך אני פרסאות שני לו "יאמר הדרך" לו
לו  "ירחיב מהו הרמב"ם פירש לא מדוע גם יובן מעתה
הרחיב  שם שגם התורה מסיפור ידוע דבר הוא כי הדרך"

בטוח שהיה מצד ולא חשש מצד הדרך כי לו שיזיקו
"עשו  כתב לא גם כך ומשום עמו והתפייס ונישקו חיבקו
לא  גם מדוע מובן ובזה היזקא. בברי מדובר אין כי הרשע"
מזה  כי סכותה" נסע "ויעקב הכתוב המשך הרמב"ם ציטט
"עד  רק כתב לכן לגוי, לשקר שצריך משמע להיות יכול
יבוא  שבוודאי שמשמעו שעירה" אדוני אל אבוא אשר

רב. זמן יקח והדבר הדרך" לו ש"הרחיב אלא לשעיר אליו
הגמ' שהביאה הסיפורים הרמב"ם שלדעת לומר ויש
שאם  הולך") אתה לאן מ"שאלו (חוץ נוסף דין מלמדים
יותר. רחוק למקום שהולך ולומר לשקר צריך היזקא ברי
שלא  כיון לומר יש אולי זה, דין הרמב"ם כתב שלא ומה
סיפור  כי־אם והלכה דין של בסגנון בפירוש בגמ' נאמר

ה.) ואות ב אות הרמב"ם כללי מלאכי יד (וראה מעשה.
(158 'r 'k wlg y"ewl it lr)

אחד,48)הגוי.47) קילומטר מרחק  ללכת צריך היה אם
הגוי  ימתין אולי ללכת, צריך אני קילומטרים שני לו יאמר
קודם  ממנו יפרוש והיהודי השני, הקילומטר עד מלרצחו

שם. זרה עבודה וינצל, נסע 49)לכן "ויעקב וכתוב:
שעיר. עד הלך ולא סכותה",

.ËÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯eÒ‡»ƒ«¿»ƒ»≈»ƒ∆»ƒ
Ôk50‰ÈÁiL epnÓ eL‡È˙51ÔÓ ˙‡t¯˙‰Ï ¯eÒ‡Â . ≈ƒ¿»¬ƒ∆∆ƒ¿∆¿»¿ƒ¿«…ƒ

ÒB¯B˜Èt‡‰52epnÓ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ,53‡nL , »∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆∆»
ÂÈ¯Á‡ eÎLnÈ54„·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯zÓe . ƒ»¿«¬»À»ƒ«¿»ƒ»≈
‰Ó‰·Ï ÌÈ·ÎBk55ıeÁaÓ ÛebaL ‰kÓÏ B‡56ÔB‚k , »ƒƒ¿≈»¿«»∆«ƒ«¿

‡Ó‚eÏÓ57‰iË¯e58‰kÒ ÏL ‰kÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .59- ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«»»
ÁwÏ ¯eÒ‡60‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ‰kÓ ÏÎÂ .epnÓ61˙‡ »ƒ«ƒ∆¿»«»∆¿«¿ƒ»∆»∆

.Ì‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ - ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆

כז:50) שם ממית, סם לו יתן ירפאנו 51)שמא לא ואם
להתר  מותר להפסיד,ימות, מה לו אין שהרי ממנו, פאות

ואףֿעלֿפי  יהודי. רופא כשאין ומדובר הגוי. ירפאנו ושמא
עלול  והגוי יומיים, או יום לחיות עוד יוכל שהחולה
שאין  ממנו, להתרפאות מותר זאת בכל מותו, להקדים

שם. למות, וסופו הואיל שעה, לחיי ראה 52)חוששים
י. הלכה ד, פרק שיחיה.53)למעלה החולה מן

מינים.54) וייעשו דעותיו, חשש 55)אחרי אלא כאן שאין
כז. שם בלבד, ממון סכנה.56)להפסד בו שאין

לחה.57) סממנים.58)תחבושת משוחה תחבושת
מבחוץ.59) בגוף במכה 60)אפילו המתירים כדעת שלא

להרחיקו, יוכל מזיק, שהסם החולה יראה ואם הואיל בחוץ,
עליה 61)שם. מחללים הגוף) (בחלל חלל של מכה כל

חלל, של כמכה הם הרי הרגל וגב היד וגב השבת, את
כה. שם השבת, את עליהם ומחללים

.ÈÏ‡LÏ ¯zÓe62:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡ÙB¯Ï À»ƒ¿…¿≈≈»ƒ¿…«
ÁwÈ ‡Ï Ï·‡ ;‰OÚz CÎÂ CÎÂ ,EÏ ‰ÙÈ ÈBÏt ÌÒ«¿ƒ»∆¿¿»»»«¬∆¬»…ƒ«

.epnÓƒ∆

ממנו 62) מתרפא אינו היהודי שאם הוא, והטעם כז. שם
עליו, סומך היהודי שאין הגוי יבין בלבד, שואלו אלא

הגוי ובווד  לו יאמר לא ולפיכך אחר. ברופא ישראל אי
מומחה. כרופא שמו לקלקל שלא כדי מזיקה, תרופה

.‡È„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ô‰Ó ¯tzÒ‰Ï ¯eÒ‡Â63‡nL , ¿»¿ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«»ƒ∆»
ep‚¯‰È64‡¯È˙nL ÈtÓ ,¯zÓ - ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ . ««¿∆ƒ»»»»»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰nc Ì‡Â .B‚¯‰Ï65Ì„‡ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿¿ƒƒ»»≈»ƒ∆»»
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·eLÁ66¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ep‚¯‰È ‡ÏÂ epnÓ „ÁÙiL È„k »¿≈∆ƒ¿«ƒ∆¿…««¿∆¬≈∆À»
.epnÓ ¯tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆

להרגו,63) מפחד שהגוי מפני מותר, הרבים ברשות אבל
כז. זרה שבידו.64)עבודה בתער או במספריים

הגוי.65) לפני לראות 66)התראה במראה שהסתכל כגון
המקפיד  הוא, חשוב שאיש הגוי וחושב נאה, התספורת אם

כט. שם תספורתו, על

.·È¯eÒ‡67ÈÏk Ïk ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯kÓÏ »ƒ¿…¿¿≈»ƒ»¿≈
‰ÓÁÏn‰68ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â .69ÔÈ‡Â . «ƒ¿»»¿≈«¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿≈

ÔÈkÒ ‡Ï Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ70ÔÈ¯ÏB˜ ‡ÏÂ ,71ÌÈÏ·k ‡ÏÂ ,72 ¿ƒ»∆…«ƒ¿…»ƒ¿…¿»ƒ
‰‡ec‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B‡ÏLÏL ‡ÏÂ ,[ÏÊ¯a ÏL]73, ∆«¿∆¿…«¿¿»∆«¿∆ƒ¿»

ÌÈa„ ‡ÏÂ74˜Ê Ba LiL ¯·c Ïk ‡ÏÂ ,˙BÈ¯‡Â ¿…Àƒ«¬»¿…»»»∆≈∆∆
ÔÈÒÈ¯z Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .ÌÈa¯Ï75‡l‡ ÔÈ‡L , »«ƒ¬»¿ƒ»∆¿ƒƒ∆≈»∆»

Ô‚‰Ï76. ¿»≈

טו:67) ליהודים.68)שם להרע בהם ישתמשו שמא
ורומח.69) סייף "סדן",70)כגון הגירסא שלנו ובגמרא

בבית  לאסיר הכוונה איש", רגלי בו "לשום רש"י: ופירש
רבינו  וגירסת "סכין", שם גרס חננאל רבינו אבל הסוהר.

חננאל. רבינו צוואר 71)כגירסת שעל ברזל של שרשרת
"ענו 72)השבוי. אסירים רגלי בה שכובלים שרשרת

ולא  ר"מ: רומי בדפוס יח. קה, תהלים רגלו", בכבל
ברזל. של עששיות ולא . . ברזל 73)שלשלאות. מהודו.

טז. שם זיין, כלי ממנו לעשות מיוחד שם.74)זה משנה,
שבויים. עם למאבק בהם משתמשים מגינים.75)הגויים

בתריסים 76) שישתמשו החוששים שם, האוסרים כדעת ולא
זיינם. כלי שיאזלו לאחר התקפה כבנשק

.‚Èe¯Ò‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L ÌLÎe¿≈∆»¿ƒ¿…¿≈»ƒ»»¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎBnL Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÏ77¯zÓe .78 ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆≈¿≈»ƒÀ»

ÏÈÁÏ ÔÈÊ ÈÏk ¯kÓÏ79Ô‰L ÈtÓ ,‰È„n‰ Èa ÏL ƒ¿…¿≈«ƒ««ƒ∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈
Ï‡¯OÈ ÏÚ ÔÈpÈ‚Ó80. ≈ƒƒ«ƒ¿»≈

טו:77) טז.78)שם שגרים 80)לצבא.79)שם
מדינה  .באותה

.„È¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡L Ïk…∆»ƒ¿…¿≈»ƒ»ƒ¿…
ÌÈËÒÏ ‡e‰L Ï‡¯OÈÏ81„È ˜ÈÊÁÓ ‡ˆÓpL ÈtÓ ,82 ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ«
BÏÈLÎÓe ‰¯·Ú È¯·BÚ83¯eÚ ÏÈLÎn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿≈¬≈»«¿ƒ¿≈»««¿ƒƒ≈

¯·„a84‰ˆÚ B‡ÈO‰Â85˙‚B‰ dÈ‡L86˜fÁL B‡ , ¿»»¿ƒƒ≈»∆≈»∆∆∆ƒ≈
C¯„ ‰‡B¯ BÈ‡Â ¯eÚ ‡e‰L ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È¿≈¿≈¬≈»∆ƒ≈¿≈∆∆∆

˙Ó‡‰87BaÏ ˙Â‡z ÈtÓ88‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - »¡∆ƒ¿≈«¬«ƒ¬≈∆≈¿…
‡a‰ ;ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙89 «¬∆∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…«»
.BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ Ôz ,‰ˆÚ EnÓ ÏhÏƒ…ƒ¿≈»≈≈»«∆∆

שם.81) הליסטים 82)שודד, אין אפילו בידו. מסייע
נשק, לו למכור אסור זאת בכל דמים, בשפיכות חשוד

ולהמלט. שוד מעשי לבצע בזה לו בעבירה,83)שעוזר
הבריות. את ללסטם מעיז היה ולא יתכן הנשק שלולא

תתן 84) לא עור "ולפני בתורה: כתוב בו. בקי שאינו
זה  דרשו ורבותינו יד), יט, (ויקרא מאלקיך" ויראת מכשול

רעה, עצה לו ונותן בדבר", "עוזר שהוא חבירו את המכשיל
ב. פרשה ג, פרק קדושים עצה.85)'ספרא' לו ונתן

עצה,86) ממך נוטל "היה נכונה. שאינה יודע בעצמו שהוא
צא  לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה לו תתן אל
בשביל  - בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו - בהשכמה
חמור, לך וקח שדך את מכור - לו תאמר אל שישתרב.

שם. ממנו", ונוטלו עוקף התורה 87)ואתה דרך שהיא
המלוה 88)ומצוותיה. או לנזיר, יין כוס המושיט כגון

עור  "ולפני משום עוברים ששניהם ברבית, והלוה ברבית
לעשות  לחבירו עוזר מהם אחד שכל לפי מכשול", תתן לא
ספר  וראה עה: מציעא בבא ו: זרה עבודה ראה עבירה.

רצט. לאֿתעשה מצוות לרבינו, בספרים 89)המצוות
כאן  מתחלת ר"מ רומי בדפוס אבל יד, הלכה סוף זהו שלנו

טו. הלכה

.ÂË¯eÒ‡Â90B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰·BË ‰ˆÚ ‡ÈO‰Ï ¿»¿«ƒ≈»»¿≈»ƒ
ÚL¯ „·ÚÏ91¯·„ ‰OÚiL ‰ˆÚ B‡ÈO‰Ï elÙ‡Â . ¿∆∆»»«¬ƒ¿«ƒ≈»∆«¬∆¿«

‰ÂˆÓ92BÚL¯a „ÓBÚ ‡e‰Â ,93‰q˙ ‡ÏÂ .¯eÒ‡ -94 ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»
,‰˜„ˆ ÔzÏ ¯v„Îe·Ï ‰ˆÚ ‡ÈO‰L ÏÚ ‡l‡ Ï‡i„»ƒ≈∆»«∆ƒƒ≈»ƒ¿«¿∆«ƒ≈¿»»

CÏÚ ¯tLÈ ÈkÏÓ ‡kÏÓ Ô‰Ï :¯Ó‡pL95. ∆∆¡«»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` l`ipc dqpzp `le ... m"ekrl daeh dvr `iydl xeq`e"
."dwcv ozil xvpckeapl daeh dvr `iydy lr

מלכים בהלכות שהביא ה"י)וממה נתינת (פ"י של הדוגמא
מחויבים  אינם נח שבני להלכה שסבר מוכח נח, בבן צדקה
דבר  "שיעשה כאן שכתב שמה לומר יש ועפ"ז בצדקה.
ועושה, מצווה שאינו למצוה הכוונה צדקה" ליתן מצוה

נח. בני מצוות בשבע מה־שאין־כן
(58 'rd 158 'r 'd wlg y"ewl it lr)

ד.90) במצוות.91)בבאֿבתרא חייב שהוא אףֿעלֿפי
שם.92) צדקה, שיעשה לנבוכדנצר דניאל אבל 93)כעצת

מותר. בתשובה, חזר אריות.94)אם לגוב אותו שהשליכו
בעיניך.95) תיטב עצתי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הבעלים.1) עם ולטעון המשא לפרוק שמצותֿעשה יבאר

גוי  בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק יתחייב מאימתי
עבירה  עובר ישראל לבדו שראה מי ודין ישראל. של ומשא

כו'. לשונאו מותר אם

.‡Ú‚tL ÈÓ2˙Áz ˙ˆ·B¯ BzÓ‰·e ,C¯ca B¯·Áa ƒ∆»««¬≈«∆∆¿∆¿∆∆««
d‡OÓ3dÏ Èe‡¯‰ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰L ÔÈa ,4ÔÈa «»»≈∆»»»∆»«»»»»≈

d‡OnÓ ¯˙BÈ ‰ÈÏÚ ‰È‰L5˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»»∆»≈ƒ«»»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿…
‰ÈÏÚÓ6BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊÂ .7. ≈»∆»¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…«¬…ƒ

בדרכה.3)שפגש.2) להמשיך בכוחה לשאת 4)ואין
כוחותיה. יכולה 5)לפי שהיא ממה יותר עליה שהטעין

שביותר  לב.) מציעא (בבא האומר כדעת שלא לשאת.
פטור. המשא.6)ממשאה ופירשו 7)את לו, עזור

משאו". תחת "רובץ כתוב שהרי נאמר, שלפריקה חכמינו
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רכב, כיֿתצא 'ספרי' כ; פרשה משפטים מכילתא וראה
שם. ובבאמציעא

.·Ï‰· epÁÈpÈÂ ˜¯ÙÈ ‡ÏÂ8,BnÚ ÌÈ˜È ‡l‡ ,CÏÈÂ ¿…ƒ¿…¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈≈∆»»ƒƒ
‰ÈÏÚ B‡OÓ ÔÚËÈÂ ¯ÊÁÈÂ9ÌÈ˜z Ì˜‰ :¯Ó‡pL ; ¿«¬…¿ƒ¿««»»∆»∆∆¡«»≈»ƒ
˙¯Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ .BnÚ10‡ÏÂ Ï‰· BÁÈp‰ Ì‡Â . ƒƒ¿«¬≈«∆∆¿ƒƒƒƒ¿»¿…

ÔÚË ‡ÏÂ ˜¯t11˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - »«¿…»«ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««ƒ¿«
‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï12.EÈÁ‡ ¯BÓÁ ˙‡ …«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

ודואג.8) הנכון.9)נפחד טעינה,10)במקומו מצוות
בדרך", נופלים שורו או אחיך "חמור שם כתוב שהרי
לטעון. וצריך הקרקע על מוטלים ומשאה שהבהמה ומשמע
תעזוב  "עזוב הכתובים ששני האומר, יאשיה רבי כדעת ולא
שם. מכילתא מדברים. בפריקה עמו" תקים ו"הקם עמו"

טען.11) לא אבל פרק, מצות 12)אפילו זו תראה "לא
רובץ  . . תראה. (כי תראה" "כי אומר הוא ולהלן לאֿתעשה,

משאו, רכה.תחת שם 'ספרי' מצותֿעשה", ה) כג, שמות
רע. לאֿתעשה מצוות לרבינו, המצוות ספר וראה

.‚BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ˙ˆ·B¯ ‰Ó‰a‰Â ,Ô‰k ‰È‰»»…≈¿«¿≈»∆∆¿≈«¿»≈
‡nhÓ13‰„·‡ ·ÈL‰Ï ‡nhÓ BÈ‡L ÌLk ,dÏ14. ƒ«≈»¿≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ¬≈»

Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ15ÏÈ‡B‰ - ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ Bk¯c ÔÈ‡L ¿≈ƒ»»»≈∆≈«¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
¯eËt ,B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡Â16. ¿≈»¿ƒ¿»

ובמכילתא 13) בעמיו". יטמא לא "לנפש תורה: שאמרה
שאתה  פעמים - לו מעזוב "וחדלת הכתוב: מן זה דין למדו
אל  הקברות בין (החמור) היה עוזב. שאתה ופעמים חדל,

שם. יטמא 14)יטמא", לא הקברות בבית היתה "ואם
כהן  דין מדמה רבינו שם. בבאֿמציעא שם, 'ספרי' לה",
בבית  והאבידה כהן לדין הקברות בבית וטעינה בפריקה
מתטמא  אינו לאבידה לשניהם. אחד וטעם הואיל הקברות,
לדחות  בכוחה אין אבידה השבת של שמצותֿעשה משום
ומצותֿעשה  בעמיו" יטמא לא "לנפש לאֿתעשה מצות
בפריקה  אף קיים זה וטעם ל.). (שם כהן של יהיו" "קדושים
יח. הלכה יא, פרק ואבידה גזילה הלכות וראה וטעינה.

מכובד.15) אדם או ל:16)חכם בבאֿמציעא שם ; 'ספרי'

.„ÏÏk‰ ‰Ê17ÔÚBË ‰È‰ BlL ‰˙È‰ el‡L Ïk : ∆«¿»…∆ƒ»¿»∆»»≈
˜¯BÙe18Ì‡Â .B¯·Á ÏLa ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ≈¬≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿∆¬≈¿ƒ

ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ „ÈÒÁ ‰È‰19‰È‰ elÙ‡ , »»»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¬ƒ»»
ÏB„b‰ ‡ÈOp‰20˙Áz ˙ˆ·B¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‰‡¯Â «»ƒ«»¿»»∆¡«¬≈∆∆««

ÌÈ˜ B‡ Ô·z ÏL d‡OÓ21˜¯Bt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»»∆∆∆»ƒ¿«≈»∆≈
BnÚ ÔÚBËÂ22. ¿≈ƒ

חושש 18)שם.17) היה לא ממונו, על  שחס מפני
אותו,19)לכבודו. מחייב הדין שאין מה אפילו עושה

ל"חסיד". פירוש הגדול 20)וזהו ביתֿהדין של
ג. הלכה א, פרק סנהדרין הלכות ראה הגדולה), (הסנהדרין

בהם.21) לטפל כבודו לפי זה ישמעאל 22)ואין רבי כמו
משורת  לפנים ונהג כבודו, לפי ואינה זקן שהיה יוסי, ברבי

ל: בבאֿמציעא הדין,

.‰˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ - ‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÔÚËÂ ˜¯t»«¿»«¿»¿»¿»¿»«»ƒ¿…¿ƒ¿…
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,˙¯Á‡ ÌÚt23·ÊÚ :¯Ó‡pL ; «««∆∆¬ƒ≈»¿»ƒ∆∆¡«»…

BnÚ ÌÈ˜z Ì˜‰ ,·ÊÚz24˙Bcc‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .25 «¬…»≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
‰Ò¯t „Ú BnÚ26:‡On‰ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ««¿»∆»ƒ≈≈««««»

.EÏ CÈ¯ˆ ÈÈ‡≈ƒ»ƒ¿

לב.23) לא. בבאֿמציעא רכה; כיֿתצא 'ספרי'
פעמים,24) הרבה היינו מתמדת, פעולה על מורה ו"עזוב"

 ֿ בבא לרבינו המשניות פירוש וראה לא. שם "הקם", וכן
ט. משנה ב, פרק לאחר להתנ 25)מציעא לאטו הל

ה. מב, תהלים טו: לח, ישעיה ראה ארבעה 26)שהטעינו,
ז. הלכה לקמן וראה לג.), (שם ותיפול תחזור שמא מילים,

.Âe‰‡¯iMÓ ?BnÚ ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿≈
‰i‡¯27‰ÚÈ‚Ùk ‡È‰L28'‰‡¯˙ Èk' ¯Ó‡ È¯‰L ;29, ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡«ƒƒ¿∆

'ÚbÙ˙ Èk' ¯Ó‡Â30‰È‰iMÓ ,ÌÈÓÎÁ e¯ÚL ?‰nÎÂ . ¿∆¡«ƒƒ¿«¿«»ƒ¬¬»ƒƒ∆ƒ¿∆
Ì‰ÈÈa31‰n‡ LLÂ ÌÈMLÂ ÌÈ˙‡Ó32ÈLÈÏL ÈLe ≈≈∆»«ƒ¿ƒƒ¿≈«»¿≈¿ƒ≈

ÏÈÓa ‰ˆÁÓe ‰Ú·MÓ „Á‡ ‡e‰L ,‰n‡33‰È‰ . «»∆∆»ƒƒ¿»∆¡»¿ƒ»»
dÏ ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰fÓ ¯˙È epnÓ ˜BÁ¯34. »ƒ∆»≈ƒ∆≈»»

כ;28)מרחוק.27) פרשה משפטים מכילתא בפנים, פנים
לג. בבאֿמציעא רכב; שם אפילו 29)'ספרי' ומשמעו

בפנים.30)מרחוק. פנים ובין 31)ומשמעו הרואה בין
המשא. סנטימטר.32)בעל 56 אמה.33)בערך אלפיים

שם. ומחצה, בשבעה אמה אלפיים לחלק היינו
ופטור.34)

.Ê‰ÂˆÓ35ÔÚËÏ Ï·‡ ;ÌpÁa BnÚ ˜¯ÙÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿…
B¯ÎO ÏËBÂ ,‰ÂˆÓ BÊ È¯‰ - ÂÈÏÚ36‰ÚLa ÔÎÂ . »»¬≈ƒ¿»¿≈¿»¿≈¿»»

¯ÎO BÏ LÈ - ‰Ò¯t „Ú BnÚ ‰c„nL37. ∆¿«∆ƒ««¿»≈»»

לב.35) כל 36)בבאֿמציעא בעד כמו הבהמה מבעל
מצוה. קיים שכרו, נוטל שהוא ואףֿעלֿפי אחרת, עבודה

שהיא 37) פריקה לצורך ומדדה הולך שהוא אףֿעלֿפי
מו  זאת בכל ראה בחינם, לג. שם שכר, ליטול לו תר

ונוטל. דיבורֿהמתחיל שם 'תוספות'

.ÁÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆe·¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‡ˆÓ»»∆¡«¬≈¿»««ƒ∆≈
ÌÈÏÚa‰38ÂˆÓ - dnÚ‰ÈÏÚÓ ˜¯ÙÏ ‰39ÔÚËÏÂ «¿»ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿…≈»∆»¿ƒ¿…

·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ40ÏkÓ - ÌÈ˜z Ì˜‰ , »∆»∆∆¡«»…«¬…»≈»ƒƒ»
ÌB˜Ó41?'BnÚ' ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .42ÏÚa ‰È‰ Ì‡L »ƒ≈»»∆¡«ƒ∆ƒ»»««

BÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ,ÌL ‰Ó‰a‰43:Ba Ú‚tL ‰ÊÏ ¯Ó‡Â , «¿≈»»¿»«¿»«¿»«»∆∆»«
- ˜¯t Ec·Ï ˜¯ÙÏ ˙Èˆ¯ Ì‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿…¿«¿¿…
‰Ó‰a‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ :¯Ó‡pL ,¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆∆¡«ƒ¿ƒ»»«««¿≈»

‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê44Bc·Ï ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ -45. »≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«

לו.38) זו.39)שיעזרו הלכה בסוף חולה, או בזקן כמו
היא.40) יתירה חייב,41)ולשון אתה שהם תנאים בכל

לא. שם הגמרא לשון עמה. הבעלים אין אפילו
לא 42) אבל הבהמה, לבעל לעזור הוא שהחיוב משמע,

לבדו. ולטעון לב.43)לפרוק שם משנה, רכה. שם 'ספרי'
ולטעון.44) לפרוק יכול הבעלים 45)ואינו באין כמו

שם. משנה, שם. 'ספרי' עמה,

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ÏL ‡On‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a∆¡«»≈»ƒ¿««»∆ƒ¿»≈ƒ
¯nÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰46BÈ‡ - BzÓ‰a ¯Á‡ »»»≈»ƒ¿«≈««¿∆¿≈
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dÏ ˜e˜Ê47Â‡Ï Ì‡Â ;48ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ -49ÌeMÓ , »»¿ƒ»«»ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
Ï‡¯OÈ ÏL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈ ¯Ú«̂«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿»«¿≈»∆ƒ¿»≈
,ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÈBOn‰Â¿««∆≈»ƒ«»ƒ¿…¿ƒ¿…

Ï‡¯OÈ ¯Úˆ ÌeMÓ50ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a Ï·‡ . ƒ««ƒ¿»≈¬»∆¡«»≈»ƒ
·iÁ BÈ‡ - B‡OÓe51ÌeMÓ ‡l‡ ,Ba Ïth‰Ï «»≈«»¿ƒ«≈∆»ƒ

‰·È‡52. ≈»

בהמתו.46) אחר ומה 47)הולך אחיך", "חמור [שנאמר
(ראה  לישראל הכוונה שונאך" "חמור ה) כג, (שמות שנאמר
צער  משום חייב בפריקה אבל בטעינה, והמדובר יד). הלכה
ופרישה' ו'דרישה (כסףֿמשנה דאורייתא שהוא חיים בעלי

ערב). סי' אחר 48)חושןֿמשפט מחמר הגוי שאין
המשא. בעל הישראל אלא שבפריקה 49)בהמתו, מפני

"חייב  בפירוש: כאן רבינו כתב מחמר, כשהגוי גם חייב
(כסףֿמשנה). חייב סתם כתב ולא ולטעון", לפרוק

שבעל 50) העולם, כדרך בהמתו, אחר מחמר והישראל
שם). (בבאֿמציעא המחמר הוא אבל 51)החמור בטעינה,

מו. באות למעלה שהבאנו כמו חייב, שלא 52)בפריקה
בחמור  הראשון בדין אבל הישראל, על הגוי איבת תהיה
הגוי  שהרי לאיבה, חשש אין - ישראל של ומשאוי גוי של
ופרישה' ('דרישה חס אינו ישראל של ממונו על שגם רואה
פירושו  לפי הוא מח, עד מה בהערות כאן האמור כל שם).
הגר"א  אולם הנ"ל. ופרישה' ו'דרישה הכסףֿמשנה של
כדוחק  פירושם מגדיר טז, ס"ק ערב סימן בחושןֿמשפט
לאו  חיים בעלי צער כאן פוסק שרבינו ואומר, גדול
היינו  כפשוטם, רבינו דברי מתפרשים כך ומתוך דאורייתא,
יד  הלכה וגם בפריקה, ולא בטעינה לא כלל, לה זקוק אינו
פסקי  על מעיר עצמו הגר"א שם. עיין כפשוטה, תתפרש
יד, הלכה כא פרק שבת ובהלכות א בהלכה למעלה רבינו
לדברי  יישוב ומצא דאורייתא, חיים בעלי שצער המוכיחים

עומדת. במקומה שבת מהלכות הסתירה אבל כאן, רבינו

.ÈÌÈ¯nÁ53Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈÏ‚¯L54˙BÚeÚ¯55ÔÈ‡ - «»ƒ∆«¿»∆∆»≈∆¿≈»
ÂÈ¯·Á ÔÈ‡M¯56ÌÈc˜‰Ï57ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏÂ58ÏÙ .59- «»ƒ¬≈»¿«¿ƒ¿«¬…≈»»»«

ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏ ÔÈ‡M¯60. «»ƒ«¬…≈»»

ב.53) פרק בבאֿקמא חמור 54)תוספתא של כלומר,
מהם. יתר 55)אחד כמו מהירות באותה ללכת יכול ואינו

שבשיירה. החמורים.56)החמורים ללכת 57)בעלי
בדרך.58)קדימה. לבדו חמורו עם ואינו 59)ולהשאירו

כלל. ללכת בשבילו.60)יכול להתעכב חייבים ואינם

.‡È‰È‰61ÔeÚË „Á‡62·ÎB¯ „Á‡Â63C¯c‰ Ô˜Á„e ,64 »»∆»»¿∆»≈¿»»«∆∆
ÔeÚh‰ ÈtÓ ·ÎB¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ -65ÔeÚË „Á‡ . «¬ƒƒ∆»≈ƒ¿≈«»∆»»

ÔeÚh‰ ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â66. ¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈«»
ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â ·eÎ¯ „Á‡∆»»¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈

·eÎ¯‰67Ô‰ÈL ,ÔÈ·ÎB¯ Ô‰ÈL ,ÔÈeÚË Ô‰ÈL . »»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
.Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚ - ÔÈ˜È≈̄»ƒƒ¿»»≈≈∆

שם.61) "ואחד 63)משא.62)תוספתא ובתוספתא:
זה.64)רכוב". בצד זה ללכת יכולים ואינם צרה, והדרך

לחכות 65) קל יותר שלרכוב לרכוב, הטעון את מקדימים
לטעון. ואין 66)מאשר לריקן, הטעון את מקדימים

ויעבור  קל שהוא מפני תחילה יעבור שהריקן אומרים
קודם. הטעון אלא זה 67)במהירות, הרכוב. את מקדימים

פחות. לטעון קודם טעון והיותר לריקן, קודם הטעון הכלל:
בתוספתא  גם האחרונה. הבבא חסרה (ר"מ) רומי [בדפוס
כאן  שלפנינו והגירסא זו, את זו סותרות שונות גירסאות יש
תס"ב, אמסטרדם בדפוס היא וכן הדעת, על ביותר מתקבלת

בתוספתא]. רבינו של גירסתו זו וכנראה

.·È˙BÈÙÒ ÈzL ÔÎÂ68Ì‡ ,BÊa BÊ ˙BÚ‚BÙe ˙B¯·BÚ‰ ¿≈¿≈¿ƒ»¿¿»ƒ
˙BÚ·BË - ˙Á‡ ˙·a Ô‰ÈzL ˙B¯·BÚ69¯Á‡ BÊa Ì‡Â , ¿¿≈∆¿«««¿¿ƒ»««

dB·‚ ‰ÏÚÓa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈlÓ‚ ÈL ÔÎÂ ;˙B¯·BÚ - BÊ¿¿≈¿≈¿«ƒ»ƒ¿«¬∆»«
‰Êa ‰Ê eÚ‚Ùe70- ˙Á‡ ˙·a Ì‰ÈL ÔÈ¯·BÚ Ì‡ , »¿∆»∆ƒ¿ƒ¿≈∆¿«««

ÔÈÏÙB71‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡Â ,72Ô‰ „ˆÈk ;ÔÈÏBÚ - ¿ƒ¿ƒ»∆««∆ƒ≈«≈
dÈ‡L ‰Ácz - ‰eÚË dÈ‡LÂ ‰eÚË ?ÔÈOBÚƒ¿»¿∆≈»¿»ƒ»∆∆≈»

‰·B¯˜ .‰eÚh‰ ÈtÓ ‰eÚË73‰˜BÁ¯e74‰Ácz - ¿»ƒ¿≈«¿»¿»¿»ƒ»∆
‰·B¯˜75B‡ ˙B˜BÁ¯ Ô‰ÈzL .‰·B¯˜ dÈ‡L ÈtÓ ¿»ƒ¿≈∆≈»¿»¿≈∆¿

„Á‡ ˜Á„a ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BeÚË B‡ ˙B·B¯˜76, ¿¿ƒ¿À»¿…«∆»
‰¯Lt ÏË‰77¯ÎO ˙BÏÚÓ Ô‰Â ,Ô‰ÈÈa78.BÊÏ BÊ »≈¿»»≈≈∆¿≈«¬»»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e79.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡ »∆¿«≈∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆

לב:68) סנהדרין שם, ז 69)תוספתא את זו ו.שתדחוף
בראש 70) ופגעו זה, מצד עולה וזה זה מצד עולה זה  כגון

הר. של הדרך.71)חודו שבצידי הבקעה אם 72)לתוך
לחבירו. מקום ויפנה אחרונית יחזור לנמל 73)אחד

ממנו. ממנו.74)שיצאה שיצאה משום 75)לנמל
ולחכות. להתעכב קשה יותר ממרחקים הבאה שלספינה

האחת 76) על לכפות הדין מן ואין לכולם, שוה בצרה
לחברתה. מקום להתפשר 77)לפנות יכולים אינם אם

להשהייתה.78)מעצמם. וחולה 79)כפיצוי בריא כגון
פשרה, הטל - בריאים שניהם החולה; מפני הבריא ידחה -

לזה. זה שכר מעלים והם

.‚ÈÚ‚Bt‰80ÌÈLa81„Á‡Â ,B‡OÓ ˙Áz ı·B¯ „Á‡ , «≈«ƒ¿«ƒ∆»≈«««»¿∆»
˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ - BnÚ ÔÚËiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚÓ ˜¯t»«≈»»¿…»»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿…
.ÔÚBË Ck ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ«««¬≈«ƒ¿««»≈
B‡ ÌÈ‡BO Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ
- ·‰B‡ „Á‡Â ‡BO „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·‰B‡¬ƒ¬»ƒ»»∆»≈¿∆»≈
B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ,‰lÁz ‡BO‰ ÌÚ ÔÚËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…ƒ«≈¿ƒ»¿≈»…∆ƒ¿

Ú¯‰82. »»

לב:81)הפוגש.80) "לכוף 82)בבאֿמציעא המצווה
שם. חיים, בעלי צער ממצוות עדיפה יצרו" את

.„È‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡BO‰83ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ‡Ï - «≈∆∆¡««»…≈À»»
‡e‰84‡BO Ï‡¯OÈÏ ‰È‰È C‡È‰Â .Ï‡¯OiÓ ‡l‡ ,∆»ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈

¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,Ï‡¯OiÓ85EÈÁ‡ ˙‡ ‡O˙ ‡Ï' ƒƒ¿»≈¿«»≈…ƒ¿»∆»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ?'E··Ïa86Bc·Ï e‰‡¯L ÔB‚k :87¯·ÚL ƒ¿»∆»¿¬»ƒ¿∆»»¿«∆»«

B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ Ba ‰¯˙‰Â ,‰¯·Ú88, ¬≈»¿ƒ¿»¿…»«¬≈∆ƒ¿»¿»¿
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .BÚL¯Ó ·eLÈÂ ‰·eLz ‰OÚiL „Ú«∆«¬∆¿»¿»≈ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ
‰ÂˆÓ - B‡OÓa Ï‰· B‡ˆÓ Ì‡ ,‰·eLz ‰OÚ ‡Ï…»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«»ƒ¿»

ÔÚËÏ89‡nL ,˙eÓÏ ‰ËB epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,BnÚ ˜¯ÙÏÂ ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«ƒ∆∆»∆»
‰¯Bz‰Â .‰kÒ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ BBÓÓ ÏÈ·La ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈«»»¿«»
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ÏÚ ‰„Èt˜‰Ï‡¯OÈ ˙BLÙ90ÔÈa ÌÈÚL¯ ÔÈa , ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿»≈≈¿»ƒ≈
¯wÚa ÌÈÈÓ‡Óe '‰ Ï‡ ÌÈÂÏ Ì‰L ¯Á‡Ó ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ≈««∆≈ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;˙c‰«»∆∆¡«¡…¬≈∆«»ƒ¿À¡…ƒ
Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLa Ì‡ Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ƒ∆¿…¿»»»ƒƒ¿»»ƒ«¿

.‰ÈÁÂ¿»»

כג,83) שמות משאו", תחת רובץ שונאך חמור תראה "כי
ישראל 84)ה. בבהמת אלא נאמרה לא פריקה [מצות

לדרוש  ולא בחינם לפרוק הישראל את מחייבת והיא בלבד,
משום  אלא פריקה, מצות נאמרה לא גוי בבהמת אבל שכר,
הישראל  רשאי ולפיכך לפרוק, חייבים חיים בעלי צער
לב: בבאֿמציעא 'תוספות' ע"פ (כסףֿמשנה שכר לדרוש
כלל  שאין כפשוטם, רבינו דברי לפרש ואין לי). מה ד"ה
חיים  בעלי שצער סובר הוא שהרי הגוי, בהמת לפרוק חיוב
מדבר  זה ופסוק בהערות) ט הלכה למעלה (ראה דאורייתא

על 85)בפריקה]. העובר באדם ידבר שהכתוב להניח ואין
קיג: פסחים שבתורה, יצחק,86)לאֿתעשה בב נחמן רב

יקום 87)שם. "לא ככתוב: נאמן, אחד עד שאין ומכיון
בביתֿדין, להעיד לו אסור טו), יט, (דברים באיש" אחד עד
טז). יט, (ויקרא בעמיך" רכיל תלך "לא לאו על יעבור כי

ואומר 88) אשנא", ה' "משנאיך כא): קלט, (תהלים שנאמר
רע". שנאת ה' "יראת יב): ח, אףֿעלֿפי 89)(משלי

הואֿהדין  מדבר, בפריקה שונאך" חמור תראה "כי שהכתוב
בקיומן.90)לטעינה. ורוצה עליהן חסה

‡zÚiÒa LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

.ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ „Á‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆««»»¿≈∆¿ƒƒ
˙BÎÏ‰ :ÌÈMLÂ ÌÈL ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¬ƒ»¿»»¿«ƒ¿ƒƒƒ¿
‰·b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÔBÓÓ È˜Êƒ¿≈»«¿»»»»¿»ƒƒ¿¿≈»
‰BÓL - ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLz -ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿≈»«¬≈»¿»
‰BÓL - ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰LÏL - LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿»»»

.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

ה'תשע"ט  אייר ט"ז שלישי יום

‰È· ‰˜ EÈ˜ ÏÎ·e ,‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡≈̄ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿¿≈ƒ»

xVr mipW xtq¥¤§¥¨¨
oipw xtq `Ede§¥¤¦§¨

.· .‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .‚ .‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿
˙BÂˆn‰Â .ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .‰ .ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL¿ƒ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ¿«ƒ¿

.ÔÓB˜Óa Ô˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»ƒ¿»

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Á˜Ó ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ∆»

¯kÓÓe1¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (· .2‰BÈ ‡lL (‚ . ƒ¿»∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆…∆
ÌÈ¯·„a3BBÓÓa ˜„ˆ ¯‚ ‰BÈ ‡lL („ .4‡lL (‰ . ƒ¿»ƒ∆…∆≈∆∆¿»∆…

ÌÈ¯·„a e‰BÈ5. ≈ƒ¿»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dpia dpw jpipw lkae dnkg dpw dnkg ziy`x"

קניין  לספר ככותרת הרמב"ם שבחר הפסוק שבין הקשר
ובינה  חכמה בין לכאורה שייכות שאין רק לא כי מובן אינו
קניין  כי ביניהם ניגודים וכמה כמה מצינו שגם אלא לקניין
צורך  אין ארציים בקניינים ואילו דווקא ביגיעה בא החכמה
בשטר  או פרוטה בשווה לקנות ואפשר מיוחדת ביגיעה
משוה  פחות הם אם גם וכו' עלה חרס, נייר, גבי על הכתוב
עד  מיוחדת יגיעה מצינו לא חזקה בקניין גם פרוטה.
שיחזיק  ידי על מדינות בעשר שדות עשר לקנות שאפשר
ה'" יראת חכמה "ראשית נאמר הלא בנוסף, מהן. באחת
ה' ליראת קשורה זה שבפסוק החכמה ראשית שגם ומובן

קניין. ספר ובין בינה הקשר ומה
הקניין  שמשמעות מבואר צדק" ל"צמח המצוות בספר
ידי  על מהאדם קונה שהקב"ה מה הוא רוחנית בעבודה
שהם  הרבים מרשות החפץ שמושך וכסף, משיכה
המשיכה  "ואחר עולם של יחידו היחיד לרשות הקליפות,
שלכן  שם, וממשיך רבה.." אהבה בחינת ... כסף נותן
כמו  סוחר מלשון כנען כי כנען ארץ ישראל ארץ נקראה
שהוא  מרמה" מאזני בידו "כנען ח.) יב, (הושע שכתוב
רוב  כי צדק, מאזני הוא בקדושה אבל זה' ב'לעומת
ניצוצין  רפ"ח העלאת עניינם וכולם בארץ תלויות המצוות
הוא  ששם כנען בארץ הוא זה וכל הכלים בשבירת שנפלו

הניצוצין. עיקר ששם לפי הזה ה"מסחר" עיקר
וקרקע. מטלטלין, סוגים; שני מצינו בכלל, בקניין
נקנית  וקרקע ומשיכה, כסף - דברים בשני נקנים מטלטלין
בין  וההבדל בחזקה. או בשטר בכסף דברים בשלושה
לעולם  התוהו עולם בין ההבדל הוא וקרקע מטלטלין
וגבורה  חסד על־דרך קווין בשני הוא התוהו עולם התיקון.
או  בלבד בחסד או הקווין משני באחד נמצא וכשאדם
בעולם  הפועלת קבע הנהגת ליצור יכול אינו בלבד בגבורה
ושלמות  תכלית מטלטלין. בבחינת היא ועבודתו באמת,
הקווין  שני של ובהתכללות קווין בשלושה היא העבודה
עבודתו  שאז קניין של חדש וסוג שלישי עניין המביאה
וזוהי  - קרקע בחינת - קבוע ובאופן התיקון בעולם היא
שהיו  עניינים הקב"ה קונה ידה ועל שבה העבודה שלימות
עולם. של יחידו - לרה"י ומעבירם דפירודא טורי ברה"ר

קנה  חכמה ו"ראשית ה'" יראת חכמה "ראשית כך משום
ה' יראת חכמה ראשית כי אחד, בקנה עולים כו'" חכמה
לכל  הנוגע דבר שהוא ברוחניות הקניין עניין הבנת היינו
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ובכל  חכמה קנה חכמה "ראשית ולכן ה', עבודת ענייני
אפשר  ובינה) (חכמה מוחין ידי על רק כי בינה" קנינך
ופעולה  התכללות בהן לפעול המידות, על ל"השתלט"

וקבע. דתיקון באופן
(e"nyz ybie t"y zgiy it lr)

איך 1) דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין כלומר,
והממכר. המקח את 2)יתקיים קצתנו מהונות "הזהירנו

והוא  ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את (האחד קצתנו
הכתוב  ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו:

רנ). לאֿתעשה מצות המצוות (ספר "הזהירנו 3)מדבר"
והוא  בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות
רנא). (שם ויבהילוהו" יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר

תלחצנו 4) לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות "הזהירנו
רנג). (שם בדברים"5)בממון" צדק גר מהונות הזהירנו

רנב). (שם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בשטר 1) בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו נתבארו

לזה. שנמשך ומה ובחזקה,

.‡ÌÈ¯·„a ‰˜ BÈ‡ Á˜n‰2Ì‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ elÙ‡Â , «∆»≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ¬≈∆
‰Ê ˙Èa' ?„ˆÈk .ÌÈ„Ú3È‡ ‰Ê ÔÈÈ' ,'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ≈ƒ≈««ƒ∆¬ƒ≈»«ƒ∆¬ƒ

,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ;'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê „·Ú' ,'CÏ ¯ÎBÓ≈»∆∆∆¬ƒ≈»»¿«»ƒ
¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,'È˙È˜' ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â¿»»«≈«¿»«»ƒƒ¿»»«≈¿»«
‰Ê ¯ÎnL ÌÈ„Ú eÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ,'Èz¯ÎÓ'»«¿ƒ¿»¿¿≈ƒ¡»≈≈ƒ∆»«∆

ÌeÏÎ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - '‰Ê Á˜lLÂ4eÈ‰ ‡Ï el‡Îe , ¿∆»«∆¬≈∆≈¿¿ƒ…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÈa5‰zÓ Ô˙Ba ÔÎÂ .6.dÏa˜Óe ≈≈∆¿»ƒ≈»¿≈¿≈«»»¿«¿»

קניין.2) פעולת דוגמאות 3)בלי שלוש עבד, יין, בית,
עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: בבא 4)משלושה

קנה". לא בדברים והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא
הדבר 5) מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

משום  בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה
אף  הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה" מחוסרי
רצוי  ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול
חכמים  רוח אין בו "והחוזר (שם): שאמרו כמו לחכמים
(מגיד  ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה

אני 6)משנה). מתנה לחבירו "האומר שם: מציעא בבא
בדברי  ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן

רבינו.

.·ÌÈ¯·c‰Ó „Á‡a Á˜n‰ ‰˜ Ì‡ Ï·‡7‡e‰L ¬»ƒƒ¿»«∆»¿∆»≈«¿»ƒ∆
ÌÈ„ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Á˜Bl‰ ‰˜ - Ì‰a ‰˜ƒ¿»»∆»»«≈«¿≈»¿ƒƒ¿≈ƒ

ÏÏk8.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , ¿»¿≈∆»≈∆»«¬…

אליו,7) השייכים הקניין לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
במשיכה  מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון:

מעשה 8)וכדומה. קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,
את  ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
לכלל  בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות,
- סה:) (קידושין לשקרי" אלא סהדי איברי "לא הידוע:
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים

.‚‰LÏMÓ „Á‡a - ˙BÚ˜¯w‰ ?Á˜n‰ ‰wÈ ‰n·e«∆ƒ»∆«∆»««¿»¿∆»ƒ¿»
.‰˜ÊÁ· B‡ ,¯ËL· B‡ ,ÛÒÎa :ÌÈ¯·„¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

.„Ô˙Â ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ?ÛÒÎa „ˆÈk≈«¿∆∆»««ƒ»«»∆¿»«
ÌÈÓc‰ BÏ9ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰˜ - «»ƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»

·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ ;¯ËM‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«¿»¬»¿»∆«¿»ƒ¿…
¯ÎÓ ¯ËL10·zÎiL „Ú ‰˜ ‡Ï -¯ËM‰ ˙‡11ÔÈ‡Â . ¿«∆∆…»»«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

.‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ˙È˜ Ú˜¯«̃¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¿»

אם 9) מתקדשת, "האשה הרמב"ם: כתב קידושין בעניין
מהלכות  ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף
כלומר  הדמים" את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות,
של  כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר
האשה  כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין
(עיין  המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין ושוויה,

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע מלשון 10)סמ"ע,
הלוקח  מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר נראה זה
(אבן  הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את
(כסף  ראייה בשטר גם שייך זה שדין אומרים ויש האזל).

אצל 11)משנה). אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
השטר  בלעדי המקח את לסיים גמורה החלטה הלוקח

שם). רש"י (מדברי

.‰B‡ ÛÒÎa ‰˜‡ È˙Èˆ¯ Ì‡ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰˙‰ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»ƒƒ∆¿∆¿∆∆
¯ËLa ‰˜‡12‰Ê È¯‰ - ‰Ê È‡z ÏÚ ÛÒk‰ Ô˙Â , ∆¿∆ƒ¿»¿»««∆∆«¿«∆¬≈∆

,È‡z‰ ÈtÓ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ;Ìi«̃»¿≈«≈»«¬…ƒ¿≈«¿«
ÔÎÂ .¯ËM‰ ˙‡ ·zÎiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰Â¿«≈«»«¬…«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

¯ÎBn‰ ‰˙‰ Ì‡13.‰Êk ƒƒ¿»«≈»∆

אין 12) שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,
שאם  נוסף, תנאי לציין בא זה ואולי זה. על להתנות צורך
"מי  אף בו יהיה לא הכסף, נתינת אחרי יתחרט הלוקח
שמח. אור - אֿב) הלכה ז פרק להלן (ראה שפרע"

לי 13) "מה שהרי הראשון, מהדין הרמב"ם שהוציא מסקנה
משנה). (מגיד מוכר" התנה לי ומה לוקח התנה

.Â- CÏ È˙È· ‰wÈÂ ÈBÏÙÏ ‰Ó Ôz :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
·¯Ú ÔÈcÓ ˙Èa‰ ‰˜ Ô˙pL ÔÂÈk14. ≈»∆»«»»««ƒƒƒ»≈

ללא 14) החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם כלומר,
את  ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה
אחר  אדם ורק תמורתו, משהו יקבל עצמו שהוא בלי החפץ

ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל

.ÊÒ¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙k ?¯ËLa „ˆÈk15 ≈«ƒ¿»»«««¿»««∆∆
'CÏ ‰e˙ È„O' :‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡16'CÏ ‰¯eÎÓ È„O' , «∆»∆»ƒ¿»»»ƒ¿»»

B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk -17ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ ≈»∆ƒƒ««¿»¿»»»««ƒ∆≈
‰ÂL ¯ËM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿»¿««ƒ∆≈«¿»»∆

ÌeÏk18ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .19ÈtÓ ‰„O ¯ÎBÓa ? ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»∆ƒ¿≈
d˙Ú¯20ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ - ˙BÚ˜¯˜ ¯‡La Ï·‡ ; »»»¬»ƒ¿»«¿»««ƒ∆ƒƒ«

‰˜ ‡Ï - ÌÈ„Ú Ba eÈ‰ elÙ‡Â ,B„ÈÏ ¯ÎÓ ÏL ¯ËL21 ¿»∆∆∆¿»«¬ƒ»≈ƒ…»»
.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔziL „Ú«∆ƒ≈∆«»ƒ
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הכתב 15) את לזייף אפשר שניהם וה"עלה" ה"חרס"
כותבים  אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם,
למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם
לקיום  זקוק שאינו מכר שטר זה, לעומת רב. זמן להתקיים
את  ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך,
המכר  עם נגמר שתפקידו אחרי אותו, ויזייפו שעליו הכתב

א). סעיף קצא, או 17)במתנה.16)(סמ"ע הקונה של
המתנה. פרוטה 18)מקבל שווה הנייר אין כלומר,
שם). לבד.19)(קידושין בשטר שאז 20)שקונה

 ֿ מעשה בכל ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין
שם). (קידושין שהוא מועיל 21)קניין כאן שגם וברור

(מגיד  הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי
משנה).

.Á‰˜ÊÁa „ˆÈk22B‡ ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ? ≈««¬»»»««ƒ»«»∆
ı¯Ù B‡ ¯„‚ B‡ ÏÚpL ÔÂÈk - ‰zÓa d˙B‡ Ô˙pL∆»«»¿«»»≈»∆»«»«»«

ÏÈÚBiL ‡e‰Â ,‡e‰L Ïk23.‰˜ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈOÚÓa »∆¿∆ƒ¿«¬»¬≈∆»»
¯ÎBn‰ ÈÙa ˜ÈÊÁ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na24B‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒƒ¿≈«≈

Ô˙Bp‰25CÈ¯ˆ - Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÈÙa ‡lL Ï·‡ ; «≈¬»∆…ƒ¿≈«≈«≈»ƒ
- ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL∆…«≈¬≈¿≈¿««»ƒ∆¡ƒ

.ÌÈÏÚa‰ ÈÙa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰»̃»««ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ

הדיון 22) אחרי באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
מדייק  בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר
פסק  וכך שטר, ובלי כסף בלי קונה שחזקה הכסףֿמשנה
מפני  עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן
כח, קטן סעיף שם (סמ"ע הקרקע בגוף מעשה שעושה
להלן  וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות

א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. שפעולת 23)הלכה
צרור  "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין

טו. הלכה להלן וראה שתיקתו 24)והועיל"), נחשבת ואז
במכר 25)כהסכמה. שבין שמואל כדעת נג. בתרא בבא

ּוקני. חזק ל לו לומר צריך במתנה ְִֵֵַובין

.ËÁzÙn‰ ˙‡ BÏ ¯ÒÓe B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰26È¯‰ - «≈«ƒ«¬≈»«∆««¿≈«¬≈
'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê27˙‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ∆»«≈¬≈¿≈¿≈«≈∆

BÈÏc BÏ ¯ÒnL ÔÂÈk - ¯Ba‰28¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ , «≈»∆»«ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«
.‰˜È ˜ÈÊÁ‰LÎe .'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ≈¬≈¿≈¿∆∆¡ƒƒ¿∆

העברת 26) של סימן היא מפתח מסירת שם. קמא בבא
רוב  לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות,

הרשב"ם. לשיטת בניגוד הפרק 27)הראשונים, בסוף ראה
מפתח. של תפקידו על קודש משיחת הדלי 28)חלק

בפרק  רבינו בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין
קצב  סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, הלכה ממון מנזקי יב

סק"ד].

.ÈB‡ ˙Èa ¯ÎnL ÔB‚k ?‰˜ ‰ÏÈÚa ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»»¿∆»««ƒ
ÏÚÂ ,Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,¯ˆÁ29Á˙t‰ ˙‡ Á˜Bl‰ »≈¿»»«∆«»«¿»««≈«∆«∆«

BÁ˙Ùe ¯ÊÁÂ30È¯‰L ;‰˜Â ˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»¬≈∆∆¡ƒ¿»»∆¬≈
ÏÈÚBn‰ LenL da LnzL31. ƒ¿«≈»ƒ«ƒ

(עז.)29) גיטין במסכת מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת

קניית  ידי על בשבת הגט את לקבל חולה לאשת שהתירו
ברור  ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום
היא  שהרי המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק היה שזה
רשב"ם  כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה

מנעול. קביעת היינו ש"נעל" שם) בתרא מקור 30)(בבא
ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר
אינו  שאם משנה), (מגיד ותפתח ותחזור תנעל כלומר,
אלא  קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד פותחו

משנה). (כסף הבית שבתוך מה הולך 31)לשמור רבינו
הקונה  של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע

.‡È‰¯È„‚a ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk32ÔB‚k ?‰˜ ‡e‰L Ïk ≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»∆»»¿
˙Áa ÔÈÏBÚ eÈ‰Â ,¯„b ÌL ‰È‰L33Ïk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â , ∆»»»»≈¿»ƒ¿««¿ƒ»»»

Ï BÓÈÏL‰Â ‡e‰L‰¯OÚ34‡l‡ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ , ∆¿ƒ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿»∆≈ƒ∆»
˜Á„a35ÌL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜Â ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿…«¬≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»»

Ïk da ‡e‰ ·ÈÁ¯‰Â ,˜Á„a da ÌÈÒÎ eÈ‰Â ,‰ˆ¯tƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ»¿…«¿ƒ¿ƒ»»
.‰˜Â ÏÈÚB‰ È¯‰ - ÁÂ¯a ÒÎ ‡ˆÓpL „Ú ‡e‰L∆«∆ƒ¿»ƒ¿»¿∆«¬≈ƒ¿»»

גדר.32) שם.34)בהרחבה.33)עשיית המימרא לשון
היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור
מפרש  והכסףֿמשנה טפחים, לעשרה עד הגדר את שישלים
אלא  עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל
אלא  עולים אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק,

שקנה. - הוא 35)בדוחק השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו
בקושי, כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן,

חזקה. לקניין מספיק זה זאת ובכל מעטה, היא והתועלת

.·ÈÌÈn‰ Ba ¯aÁL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ Ô˙»«¿¿ƒ¿∆ƒ≈««ƒ
‰„OÏ36Á˙tL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ ÏË B‡ , «»∆»«¿¿ƒ¿∆»«

B˙ÏÈËa37Ïk ÔÎÂ .‰˜ ‰Ê È¯‰ - ‰„OÏ ÌÈn‰ ƒ¿ƒ»««ƒ«»∆¬≈∆»»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik38. «≈»∆

בשדה.36) המים נשארו זה ידי נטילה 37)שעל ידי שעל
לשדה. המים נכנסים שמביא 38)זו דווקא, בזה כיוצא

צרור  נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים
לשדה  תועלת הבאת כאן שאין במים, השדה שטיפת למנוע

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא

.‚È¯ÎBn‰39BÏ d˙pL B‡ ,e‰„O „ˆa B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿«»≈∆¿»»
LcL ÔÂÈk - ‰zÓa40˙B„O‰ ÈzL ÔÈaL ¯ˆn‰ ˙‡ ¿«»»≈»∆»∆«∆∆∆≈¿≈«»

da CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰˜ ˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ÈzL eOÚÂ¿«¬¿≈∆¿»∆««»»¬»ƒ»«»
Ì‡Â .ÌeÏk ÏÈÚBÓ ‰Ê Cel‰ ÔÈ‡ - daÁ¯Ïe dk¯‡Ï¿»¿»¿»¿»≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ
Cel‰Ï ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - BÏ ¯ÎÓ ÌÈÓ¯k ÏL ÏÈ·L¿ƒ∆¿»ƒ»«ƒ¿«¬»¿ƒ

.Cel‰a ‰»̃»¿ƒ

אמצרי"39) דייש מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
שם. הרי"ף עד כלומר 40)וכפירוש אדמה, ברגבי הפך ,

בין  אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה
השדות  שני הפכו כך ומתוך השדות, של זה עם השדות,

אחד. שדה

.„ÈBÎel‰a ‰˜iL C¯c‰ ·Á¯ ¯eÚL ‰nÎÂ41Ì‡ ? ¿«»ƒ…««∆∆∆ƒ¿∆¿ƒƒ
˙BˆÈÁÓa ÌiÒÓ ‰È‰42ÁÈpÈÂ Ï‚¯ dÈa‚iL È„k ‰˜ - »»¿À»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆∆¿«ƒ«
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צה dxikn zekld - oipw xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dcˆa Ï‚¯43È„k ·Á¯a ‰˜ - ˙BˆÈÁÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»¿ƒ»»»…«¿≈
ÌÈ‚È¯O ÏL ‰ÏÈ·Á BL‡¯ ÏÚ ‰È‰zL44da ·qÈÂ45. ∆ƒ¿∆«…¬ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ…»

רוחב 41) במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה מסויימת,
כל  הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת
המרוחקות  אחרות שדות וגם ח), הלכה (למעלה השדה
שהרי  קלוש, קניין שהוא הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה
אינו  י"ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו
משנה  (מגיד להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל
מפרשים  ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירוש
והשאלה  רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר
המוכר  של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה
בפירוש  משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע והקונה

מהוות 42)הראשון). המחיצות הראשון, הפירוש לפי
יש  אם השני, הפירוש ולפי ההילוך, לקניין וגבול הפסק
שבין  לשטח והסכים הלוקח אותן ראה הרי מחיצות

משנה). (מגיד פרסות 43)המחיצות שתי אורך היינו
ענבים.44)רגליים. מצד 45)זמורות החבילה את יעביר

שני. לצד גופו של אחד

.ÂË‰˙È‰46ÁÈÁˆ Ú˜¯w‰47¯„‚ ‡Ï da ÔÈ‡L ,ÚÏÒ »¿»««¿«¿ƒ«∆«∆≈»…»≈
‰ÚÈ¯Ê ˙a dÈ‡Â ,‰ˆ¯t ‡ÏÂ48‰BwL ‰˜ÊÁ‰ È¯‰ - ¿…ƒ¿»¿≈»«¿ƒ»¬≈«¬»»∆∆

‡ˆBiÎÂ ÌL ‰Ó‰a ˙„ÓÚ‰ B‡ ˙B¯t ˙ÁÈËL ,d˙B‡»¿ƒ«≈«¬»«¿≈»»¿«≈
LÈÓLz‰ ¯‡MÓ ‰Êa49. »∆ƒ¿»««¿ƒ

(46- יקנה? במה טרשים) (=ארץ "צונמא כט: בתרא בבא
ומשטחא  בתוכה) בהמות (=בהעמדת חיותא בה באוקומי
אחרים  למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה
שנים  שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן
שכאן  רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה המשמשת

קניין. בחזקת הוא 48)יבש.47)מדובר גדר שהרי
זריעה  וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה,

טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא 49)היא רבינו שיטת
היא  מהשדה, הלוקח הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף
שעשה  מפני קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין
שנהג  להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו
מהלכות  ב' ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו
אלא  קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה
קונה  אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה
לפי  נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על
בקונה  אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו.

ועוד). (ראב"ד מחבירו קרקע

.ÊËdÚ¯Êe Á˜Bl‰ da ÒÎÂ ,B¯·ÁÏ ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆«¬≈¿ƒ¿«»«≈«¿»»
d¯ B‡50B¯ÓÊ B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡L B‡ ,51ÏÎÂ , »»∆»«≈»ƒ»¿»¿…

,˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ,‰˜ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈∆»»∆¬≈∆¡ƒ
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ÂÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ba52¯ÎBn‰ ¿≈∆»≈∆»«¬…¿≈ƒ»««≈

;‰˜ÊÁa „iÓ Á˜BÏ ‰˜ - Á˜BlÏ Ô˙Â ˙B¯t ÏL ÏÒ«∆≈¿»««≈«»»≈«ƒ»«¬»»
¯eÓb ÔÈ˜ BÊ ‰„O BÏ ‰˜‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆ƒ¿»»∆ƒ¿»»

.BlL ‰È˙B¯t eOÚÂ¿«¬≈∆»∆

אותה.50) את 51)חרש לחזק מסויימים ענפים כרת

שנים 52)הנשארים. ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא
ט), הלכה ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם (והובא

קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר

.ÊÈÌ"ekÚ‰53‰˜ÊÁa ‰B˜ BÈ‡54‡e‰ ¯ËLa ‡l‡ , »«≈∆«¬»»∆»ƒ¿»
˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈÂ .ÛÒk‰ ˙È˙ ÌÚ ‰BwL∆∆ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈«»≈¬«

Ì"ekÚ‰55‡l‡ ‰B˜ BÈ‡Â ,Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - »«¬≈¿«¿≈∆∆»
¯ËLa56. ƒ¿»

שלוש 53) בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
טוען  מהלכות י"ד בפרק (ראה קניין בחזקת ובין שנים

ה). הלכה יוכלו 54)ונטען ואם זרוע, בעלי הם שהגויים
אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות
שכיח  לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל

משנה). הגוי.55)(מגיד מן הקונה מפני 56)כלומר,
יערער  בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי שסתם
לו  שיכתוב עד דעתו סומך אינו הלוקח כן ואם המקח על

משנה). (כסף שטר

.ÊÈB‡ ‰˜Â ,Ú˜¯wk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ Ïk»«¿À»««¿«¬≈««¿«¿ƒ¿∆
,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â .‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ·¿∆∆ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈»ƒ««¿«

¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú ÔB‚k57ÔÈÏËÏhÓk ‰Ê È¯‰ - ¿¬»ƒ»¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ«¿¿ƒ
.‰‡B‡ Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÈ˜Ï¿ƒ¿»¿≈»∆»»

שומ 57) אין בדיני ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע צריך בין מבדיל רבינו
גדול  וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו
לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח ביניהם, יש
בצורים, כבר כאילו הם הרי לבצירה עומדים שהם וכיוון
דמי", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם
הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל
נחשבים  אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם -
של  רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים

רבינו).

.ÁÈCk ,‰˜ÊÁ·e ¯ËLa ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰L ÌLk¿≈∆««¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»»
Bc·Ï ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎO58Bc·Ï ¯ËLa B‡ ¿ƒ««¿«ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ¿»¿«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ· B‡«¬»»¿≈∆»≈∆»«¬…

את 58) להרכיב צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
של  דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם,
סימן  יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר

וכשם). המתחיל דיבור קצה

.ËÈ- ˙BÈ„Ó ¯OÚa ˙B„O ¯OÚ B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈∆∆»¿∆∆¿ƒ
Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk59‰˙È‰ elÙ‡Â . ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»«¬ƒ»¿»

‰ÏeˆÓ ˙ÈM‰Â dB·b ¯‰ Ô‰Ó ˙Á‡60È¯‰L , ««≈∆«»«¿«≈ƒ¿»∆¬≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ÏL LÈÓLz dÈ‡ BÊ ÏL LÈÓLz«¿ƒ∆≈»«¿ƒ∆««ƒ≈

.¯‡M‰ ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»«¿»

(שם:),59) הוא" חד דארעא "שסדנא מפני כז, קידושין
הוא. אחד הקרקע חיבור עמק.60)כלומר

.ÎÔlk ÈÓc Ô˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈À»¬»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ „‚k ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - Ôlk ÈÓc Ô˙ ‡Ï62. …»«¿≈À»…»»∆»¿∆∆¿»
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ÔÎÂ .Ôlk ‰˜ - ‰zÓa Ïk‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«…¿«»»»»À»¿≈
˙e¯ÈÎOa63Ïk Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk , ƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»»

Ô˙ˆ˜Óe ¯ÎÓa ˙BÚ˜¯w‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ¿««¿ƒ»ƒ¿»««¿»¿∆∆ƒ¿»»
ÔÈa ‰¯ÈÎna ÔÈa ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk - ˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ≈«¿ƒ»≈

˙e¯ÈÎOa64Ïk‰ ‰˜65. «¿ƒ»»«…

קונים 61) אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
פי  על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף
ובלי  כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה למעלה שאמרנו
באחת  אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר,
השדות. כל דמי נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן

שאם 62) מעותיו, ותובע ונכנס יוצא כשאינו [והמדובר
ח  פרק (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע

כאן]. משנה במגיד וראה א) ב 63)הלכה פרק תוספתא
מפני  והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא
דמי  חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות

משנה). (כסף השימוש אחרי הוא בין 64)שכירות כלומר,
התוספתא). בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה

במכר.65) שהם הקרקעות דמי נתן אם ודווקא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בדינם,1) לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני בו נתבארו

תנועה  להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני
רצונית.

.‡Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÈÚk „·Ú2‰i˜Ï3‰˜Â , ∆∆¿«¬ƒ¬≈¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÛÒÎa4B‡ ¯ËL·e5‰˜ÊÁ·6. ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

מו)2) כה, (ויקרא בעבדים שנאמר ממה כב: קידושין
לשדה  הכתוב הקישם אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם
כן. עבדים ואף ובחזקה, ובשטר בכסף הנקנית אחוזה

למעט 3) לא אבל בקרקע, כמו קנינים לו לרבות [כלומר,
להלן]. ראה המטלטלין. קניני שם.4)ממנו משנה,

"בחזקה"5) לפני הבאה "או", ממלת מדייק הכסףֿמשנה
כסף  הקנינים: ששאר בזמן בו לחוד, קונה שחזקה בלבד,
שטר, כתיבת של נוהג שקיים במקום יחד, רק קונים ושטר

קרקע. בקנין ה"ח בפ"א למעלה שכתבנו [חוץ 6)וכמו
ישנם  לקרקע, העבד דומה שבהם האלה, הקנינים משלשת
סודר  קנין והם: בהם, נקנים המטלטלין שגם קנינים שני עוד
וה"ד. ה"ג להלן משיכה, וקנין ה"ה, פ"ה להלן (=חליפין),
"עבד  מפורש: הרמב"ם כותב ה"ה עבדים מהלכות ובפ"ה
או  בשטר. או בכסף נקנה . . . דברים בחמשה נקנה כנעני
המשפט' ב'נתיבות וראה במשיכה". או בחליפין, או בחזקה,

כאן]. האזל' וב'אבן קצו, סימן

.·‰˜ÊÁ‰ ‡È‰ ‰Óe7Ô‰a LnzLiL ?ÌÈ„·Ú ÔÈ˜a «ƒ«¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
¯Èz‰ ?„ˆÈk .Ba¯ ÈÙa ÌÈ„·Úa ÔÈLnzLnL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«≈«ƒƒ

BÏ8ÂÈÏk CÈÏB‰L B‡ ,BÏÚÓ BÏ ÏÈÚ‰L B‡ BÏÚÓƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»
BËÈLÙ‰L B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï9BÎÒ B‡ ,10B„¯‚ B‡11 ¿≈«∆¿»∆ƒ¿ƒ»¿»

‰˜ - Ba¯ ˙‡ dÈa‚‰ B‡ ,BLÈaÏ‰ B‡12Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«»»¿≈ƒ
‰˜ - „·Ú‰ ˙‡ ·¯‰ dÈa‚‰13. ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆»»

הרמב"ם 7) שדעת אףֿעלֿפי כב. בקידושין ברייתא

- והט"ז) הט"ו פ"א (למעלה כקרקע קונה פירות שאכילת
אין  כן, לא שאם בעבדים", שמשתמשין "כדרך כאן הדגיש
עושים  ופועל שכיר גם שהרי עבדו, שהוא היכר שום
פירותיה, כל כשנוטל קרקע בקנין מהֿשאיןֿכן מלאכתו,

(כסףֿמשנה). הבעלים שהוא הדבר את 8)ניכר רופף
נעלו. ממנו.9)שרוכי בגדיו את בשמן.10)הסיר

והשתמשות.12)במגרדת.11) חזקה מטעם אלה כל
"לא 13) שאמר: שמעון כרבי שם. קידושין הגבהה. מטעם

ויש  מקום". בכל קונה שהגבהה מהגבהה, גדולה חזקה תהא
(הראב"ד  בזה שמעון רבי על חכמים נחלקו שלא אומרים:
שמעון  ר' אמר לו, רבו "הגביהו שם שגרס הרמב"ם, לדעת
לא  לו רבו "הגביהו שלפנינו: הספרים כנוסחת ולא כו'",
חכמים  עליו חולקים שלפי"ז כו'" שמעון רבי אמר קנאו,

שמעון). רבי על

.‚BÙ˜z14˜ ÌÈ„·Ú‰L ;‰˜ - BÏˆ‡ B‡È·‰ÂÔÈ ¿»∆¡ƒ∆¿»»∆»¬»ƒƒ¿ƒ
BÊk ‰ÎÈLÓa15B‡ ,BÏˆ‡ ‡·e „·ÚÏ ‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»»»∆∆»∆¿

CÏ‰Â ,'Á˜Bl‰ Ïˆ‡ CÏ' ÔBL‡¯‰ Ba¯ BÏ ¯Ó‡L∆»««»ƒ≈≈∆«≈«¿»«
‰˜ ‡Ï - BÏˆ‡16B‡ ‰ÙÈ˜˙a epÎLÓiL „Ú , ∆¿…»»«∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ»

˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ba LnzLiL17‡lL Ba ∆ƒ¿«≈¿∆≈«¿¿ƒ∆¡ƒ∆…
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ·¯‰ ÈÙa18. ƒ¿≈»«»ƒ∆…«≈¬≈¿≈

שם.14) קידושין שמואל, של בתקיפה,15)מימרא שהיא
עבד. של דעת,16)בעלֿכרחו בן הוא שהעבד מפני
ביוזמתוֿהוא. גם 17)והולך זו הלכה התחיל רבינו

עיון. וצריך החזיק, רק הזכיר וכאן בחזקה, וגם  במשיכה
האזל'. ב'אבן ולהלן 18)וראה ה"ח, פ"א למעלה ראה

ה"ו.

.„‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ - ÔË˜ „·Ú19B˙B‡ ÔÈB˜Â , ∆∆»»¬≈ƒ¿≈»¿ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„·e ‰Ó‰a‰ Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ∆ƒ»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

ÌÈ„·Ú‰20‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÎÈLÓa ‰˜ CÎÈÙÏ . »¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»««ƒ∆…
.BÙ˜z¿»

דעת.19) בו שאין יוצא 20)לפי זה דין בחזקה. כלומר
זוטרא  שמר שם), (קידושין בגמרא המובאת העובדה מתוך
הקדים  הגר של מותו לפני ורגע אחד, חולה גר אצל ביקר
זה  היה - בגמרא אחת ולדעה חזקה, בקנין עבדו את לקנות

(מגידֿמשנה). קטן עבד

.‰‰ÎÈLÓa ˙È˜ ,‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰Ó‰a‰21. «¿≈»≈«»≈«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
e‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï ,d˙B‡ dÈa‚‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¿»¿«¿ƒ«»…ƒ¿ƒ

dÈa‚‰Ï22˙ËaÁ˙nL ÈtÓ ,23- dÈa‚‰ Ì‡Â .ı¯‡a ¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰‰Â .‰˜24‰ÎÈLn‰ Ï·‡ . »»¿««¿»»»¿»»¬»«¿ƒ»

‡ËÓÒa ‡l‡ da ÔÈB˜ ÔÈ‡25,Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ≈ƒ»∆»¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL dÈ‡L ¯ˆÁa ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a da ÔÈB˜ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…¿»≈∆≈»∆

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

במסירה 21) אבל כה:). (קידושין בברייתא חכמים כדעת
ממסירה, עדיף קנין היא שמשיכה מפני נקנות, אינן
(כסףֿמשנה). במסירה קונים אין במשיכה וכשאפשר

קונים 22) לא - בהגבהה שאפשר שבמקום הוא, והכלל
פו.). (בבאֿבתרא המילה:23)במשיכה פירוש זה
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(שם:). מגביה 24)"דסרכא" שהוא והטעם: כב: קידושין
נקרא  בר"ה, עומד שהוא אפילו האדם, ביד שהוא ומה בידו,

ג). ס"ק קצז, (סמ"ע רשות 25)ברשותו יד על זוית קרן
ה"ט  ואבידה גזילה מהלכות בפי"ז (מגידֿמשנה הרבים

רש"י). פד:26)בשם בבאֿבתרא

.ÂCÈ¯ˆ ÔÈ‡ ?‰ÎÈLÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈB˜ „ˆÈk≈«ƒ∆«¿≈»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÏÚ ·Î¯L B‡ ,‰ÎÏ‰Â dÎLÓ Ì‡ ¯ÓBÏ«ƒ¿»»¿»¿»∆»«»∆»¿»¿»

Ba27B‡ ,‰‡·e dÏ ‡¯˜ elÙ‡ ‡l‡ ;‰wL ,∆»»∆»¬ƒ»»»»»
dLÈk‰L28‰¯˜ÚL ÔÂÈk - ÂÈÙa ‰ˆ¯Â ÏwÓa29„È ∆ƒƒ»¿«≈¿»»¿»»≈»∆»¿»»
d‡˜ Ï‚¯Â30Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa‰ ÈÙa CLÓiL ‡e‰Â . »∆∆¿»»¿∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿»ƒ¬»ƒ

Ì„˜ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡lL CLÓ»«∆…ƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ∆…«…∆
'‰˜e CLÓ CÏ' CLÓiL31. ∆ƒ¿…≈¿…¿≈

וכן 27) ברגליו. אותה שידרבן מבלי הרכיבה, עצם עלֿידי
והוא  ברכיבה, קונה זה "הרי הפרק: בסוף להלן כתב
(עיי"ש  בסתם כתב ה"ז גזילה מהלכות ובפי"ז בו". שתהלך
קנין. זה אין כלל, הלכה לא אם אבל ח). הלכה בכ"מ
(ח: בבבאֿמציעא הסוגיא ע"פ כאן ולח"מ שם, כסףֿמשנה

אותה.28)ט.). מלא 29)הכה  שתלך צורך ואין כלומר,
כב:). (קדושין אחא ר' של תנאֿקמא וכדעת קומתה,
(להלן  כולה במשיכת אלא קונה אינו שבספינה ואףֿעלֿפי
יד  שעקרה כיון ללכת, שדרכם חיים בבעלי - ה"ג) ג פרק

עה:). (בבאֿבתרא כולה כמהלכת היא הרי כל 30)ורגל
שם. בברייתא ה"ג,31)זה למעלה וראה נב. בבאֿקמא

ה"ח. ופ"א

.Ê¯ÎBn‰32ÔÂÈk - ‰zÓa BÏ Ô˙pL B‡ B¯·ÁÏ ¯„Ú «≈≈∆«¬≈∆»«¿«»»≈»
˙ÈÎekLÓ BÏ ¯ÒnL33˙Îl‰Ó‰ ‰Ó‰a‰ ‡È‰ - ∆»««¿ƒƒ«¿≈»«¿«∆∆

¯„Ú‰ L‡¯a34CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÌÈÎLÓ Ïk‰Â ¿…»≈∆¿«…ƒ¿»ƒ«¬∆»≈»ƒ
ÈÓk BÊ ‰Ó‰a ˙¯ÈÒnL ;'‰˜e CLÓ' BÏ ¯ÓBÏ«¿…¿≈∆¿ƒ«¿≈»¿ƒ
¯„Ú‰ BÏ CLnL ÔÂÈÎÂ .'‰˜e CLÓ CÏ' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈¿…¿≈¿≈»∆»«»≈∆

‰˜35.ÂÈÙa ‡lL CLnL Èt ÏÚ Û‡Â , »»¿««ƒ∆»«∆…¿»»

תלויים 33)שם.32) הקנין שדרכי הראבי"ה מציין מכאן
המקום. באותו הכלכלה בחיי הקיים רבי 34)בנוהג כדעת

שם. קונה 35)יעקב אינו לחוד המשכוכית במשיכת אבל
סק"ט). קצז, (סמ"ע

.Á'‰˜˙Â CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36,'‰˜˙Â ˜fÁ' B‡ »≈«¬≈¿…¿ƒ¿∆¬≈¿ƒ¿∆
‡Ï - ˜ÈÊÁ‰L B‡ CLÓe CÏ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«»«∆∆¡ƒ…

‡a‰Ï ‰˜z ÚÓLnL ;‰˜37.BÏ ‰˜‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »»∆«¿«ƒ¿∆¿«»«¬«ƒ…ƒ¿»
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯ÓBÏ Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«≈«≈«≈¬≈¿≈
ÔÚÓLnL ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,'‰˜e CLÓ' B‡¿…¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿»»

.˜ÈÊÁÈ B‡ CLÓiL ˙Úa ‰zÚ ‰˜iL∆ƒ¿∆«»¿≈∆ƒ¿…«¬ƒ

עתיד.36) שאמרו 37)לשון ממה רבינו, לדברי אסמכתא
לחבירו: האומר אלעזר, רבי "בעי ט:): מציעא (בבא בגמרא
אמר  מי לקנות, מהו. שעליה, כלים לקנות זו בהמה משוך
לא  ו"לקנות" "קני", דוקא לו לומר שצריך הרי קני?" ליה
מועיל  לא ש"ותקנה" והואֿהדין שם). ברש"י (ועיין מועיל
רבינו  על השיג והראב"ד ומ"מ) עוז (מגדל הטעם מאותו

לחםֿמשנה. ועיין בזה,

.Ë‡l‡ ‰˜˙ ‡ÏÂ BÊ ‰¯t CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿…»»¿…ƒ¿∆∆»
‰˜ ‡Ï - CLÓe ,'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï38¯Ó‡ Ì‡Â . ¿««¿ƒ»«…»»¿ƒ»«

‰˜ - 'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ‰˜' BÏ39, ¿≈≈«¿»¿««¿ƒ»»
Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ elÙ‡Â40ÌÈLÏL ÌBÈa41‰fL . «¬ƒ»¿»∆∆«¬«¿¿ƒ∆∆

È‡z ÏÚ ‰zÚÓ B˙B‡ ‰˜‰L ÈÓk42È‡z‰ ‰OÚ . ¿ƒ∆ƒ¿»≈«»«¿««¬»«¿«
¯ÓB‡‰ ÏÎÂ .ÔÈw‰ Ìi˜˙ -43¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ƒ¿«≈«ƒ¿»¿»»≈«¿»¿≈

.ÈÓc 'ÂLÎÚÓ'≈«¿»»≈

שפעולת 38) לפי יוחנן. ר' בשם רבין מימרת פב. כתובות
שיקנה  המוכר של רצונו היה לא הרי ואז מיד, היתה הקנין
היתה  לא שלשים, אחרי דהיינו הקנין, תחולת ובעת הלוקח.
מתבטלת, שהיא במשיכה, אלא אינו זה וכל קנין. פעולת
אע"פ  - יום, שלשים לאחר ומקדשה לאשה כסף הנותן אבל
(פ"ז  יום שלשים לאחר מקודשת היא הרי המעות, שנתאכלו
היא  חייבת תתקדש לא אם שהרי - ה"י) אישות מהלכות
בעין  הכסף כאילו דומה זה והרי הכסף, את לו להחזיר
ומ"מ. ראב"ד ועיין הא), ד"ה שם לכתובות (תוס'

וכפירוש 39) יוחנן, רבי בשם דימי רב מימרת שם, כתובות
שם. של 40)הגמרא שאינה רשות והוא מרעה, מקום

ויכול  דוקא, לאו הוא ש"אגם" המגידֿמשנה וכתב הלוקח.
הוא  ש"מעכשיו" רבינו דעת שהרי הרבים, רשות גם להיות
ועיין  השלשים. לכשיעברו מעכשיו קנויה והיא תנאי,

ומשנהֿלמלך. ולחםֿמשנה היה 41)כסףֿמשנה נכון
הגירסא  וכן ל'", "לאחר זהו שהרי ל"א" "ביום להגיה

הראב"ד. מכירה,42)בהשגת בדיני שכאן, אףֿעלֿפי
תנאי, הוא שלשים" ולאחר "מעכשיו זה שביטוי רבינו פסק
שהוא  פסק הי"ב), אישות מהלכות (פ"ז קידושין בדיני -
איש  באשת שיש חומר מחמת חזרה, ספק תנאי ספק

במס'43)(לחםֿמשנה). מקומות בכמה ומובא ידוע, כלל
וקידושין. גיטין

.ÈB¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰44¯Ó‡Â ,‰zÓa BÏ d˙ B‡ «≈¿≈»«¬≈¿»»¿«»»¿»«
d˙B‡ ‰˜'45B‡ CLÓ Ì‡ :'ÔÈB˜ Ì„‡ ÈaL C¯„k ¿≈»¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ»«

d˜ - d‰Èa‚‰46- ‰„Oa Ì‡ :‰ÈÏÚ ·Î¯ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿ƒ»»»¬»ƒ»«»∆»ƒ«»∆
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ;d˜ ‡Ï - ¯ÈÚa Ì‡Â ,d»̃»¿ƒ»ƒ…»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
Bk¯cL ,·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯ÈÚa ·k¯Ïƒ¿…»ƒ¿ƒ»ƒ»»»»»∆«¿

ÏÊÏÊÓ Ì„‡ B‡ ,¯ÈÚa ·k¯Ï47˜Ó BÈ‡L ,¯˙BÈa„Èt ƒ¿…»ƒ»»¿À¿»¿≈∆≈«¿ƒ
Ïec‚a ÔÈÏtËÓ‰ ÔB‚k ,·ÎB¯ ¯ÈÚa BÎel‰ ÏÚ«ƒ»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

‰M‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ„·Ú‰ B‡ ˙BÓ‰a‰48‰È‰L B‡ , «¿≈»¬»ƒ∆»¿»ƒ»∆»»
ÌL ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯‰L ÌÈa¯‰ ˙eL¯a49‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¬≈∆∆

Ba Cl‰zL ‡e‰Â .‰·ÈÎ¯a50. ƒ¿ƒ»¿∆¿«≈

ט.44) אבל 45)בבאֿמציעא מפורש, תנאי שהתנה ודוקא
שם. הגמרא מסקנת הרכיבה. קנין בדרכי הפרש אין - בסתם

אדם.46) בני דרך שדרכו 47)שזהו ערך, פחות אדם
(רש"י  צנוע" שאינו "לפי דוחק בלא אף כל, לעיני לרכב

ממנה"48)שם). תנתק פן הבהמה, לאחוז כח בה "שאין
רכיבה  עלֿידי להחזיקה מעדיפה והיא כלומר (רש"י),
וראה  (לבוש), רוכבת היא - רוכבות שהנשים [ובמקום

וג:]. ג. פן 49)בפסחים להנהיג, ולא שם לרכוב "דדרך
ומה  שם). (רש"י בהמתו" לבין בינו דרכים עוברי יפסקו
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ה"ג) פ"ד (להלן הרבים ברשות קונה אינה משיכה שאמרו
ניתנה  שלא בזה, וכיוצא פירות של במטען אלא אינו זה -
משאות. לגרירת ולא אדם, בני להליכת אלא הרבים רשות
כשם  הבהמה, על ברכיבה בה לעבור רשות יש אבל
זו, רכיבה עלֿידי אותה קונה ולפיכך ברגל, בה שעוברים

ב. ס"ק קצז, סימן החושן' ב'קצות מספיקה 50)וראה לא
למעלה  ראה עלֿידו, הולכת אלאֿאםֿכן לבדה, הרכיבה

ו. הלכה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עם 1) וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני בו נתבארו

הבהמה  וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית כאחד והמטלטלין

.‡‰Ó‰a‰ „Á‡2ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ∆»«¿≈»¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,‰˜ ˙BÚn‰ ˙‡ Ô˙pMÓe ,‰¯Bz ÔÈc ˙BÚÓa¿»ƒ»ƒ∆»«∆«»»»¿≈

ewz ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ Ô‰Ó „Á‡3‡lL ∆»≈∆««¬…¬»¬»ƒƒ¿∆…
¯·c ˙ÎÈLÓa B‡ ,‰‰a‚‰a ‡l‡ ÔÈÏËÏhn‰ ewÈƒ»«ƒ«¿¿ƒ∆»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L4. ∆≈«¿¿«¿ƒ

(2 ֿ מקל זה דבר [ולמדים יוחנן. כרבי מז: בבאֿמציעא
- יד:) (קידושין עברי כעבד במעות, קונה גופו אם וחומר:
ברמב"ן  וראה ורי"ף, חננאל (רבינו כלֿשכן לא ממונו
יג. בבכורות זה קלֿוחומר ומקור שם. בב"מ ונ"י ורשב"א
ולומר: הקלֿוחומר לדחות ואין מגוי). ישראל קניית בדין
גופו  שקונה כשם ממונו, יקנה בשטר אפילו כן, אם
בבאֿקמא  – שטר בני אינם מטלטלין שהרי שם), (קידושין
מעין  ק"ו על יג. בבכורות שהקשו שמה לומר (וצריך עט:
מחזקה  הקושיא שעיקר - וחזקה" שטר אפילו כן "אם זה
וכאן  כנ"ל), שטר בני אינם מטלטלין שהרי משטר, (ולא
עברי  עבד שהרי כן, להקשות שייך לא מישראל" ב"ישראל
מגוי  ישראל ולומר: לדחות אין וגם בחזקה). נקנה אינו
כב:) (קידושין כנעני כעבד בכסף גוי של גופו שקונה יוכיח,
(בכורות  יוחנן רבי לדעת במשיכה, אלא קונה אינו וממונו
במשיכה  גם קונה מגוי שישראל הרמב"ם דעת שהרי יג:),
ועיין  יד, הלכה ומתנה זכיה מהלכות א (פרק במעות וגם
אחר  מקור נתן מו:) (בבאֿמציעא ורש"י במגידֿמשנה). שם
'תוספות' ועיין תורה, דבר קונות שמעות יוחנן רבי לדעת

דבר]. ד"ה יג: ה.3)בכורות הלכה להלן ראה - הטעם
אינו 4) להגביה שדרכו דבר וכל ממשיכה, עדיפה הגבהה כי

כדלהלן. בהגבהה אלא נקנה

.·?„ˆÈk5,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔzLÙ B‡ ÌÈˆÚ ıa˜Ó‰ ≈««¿«≈≈ƒƒ¿»¿«≈»∆
ÔBÚË Ô‰Ó ‰OÚÂ6BÈ‡ - B‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ÏB„b ¿»»≈∆¿»∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ≈

„‚‡‰ ¯Èz‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L ;‰ÎÈLÓa ‰˜ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¿»¿«ƒ»∆∆
ıÚ ıÚ B‰Èa‚‰Ïe7‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈≈¿≈…«≈»∆¬»ƒ»»

ÌÈ„˜L ÏL B‡ ÔÈÏtÏt ÏL B‡ ÌÈÊB‚‡ ÏL ÔBÚË¿∆¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿≈ƒ
B‰Èa‚‰Ï ÏÎeÈ „Á‡ ÔÈ‡L ÏB„‚ ‰È‰Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»»∆≈∆»«¿«¿ƒ

‰ÎÈLÓa ‰˜ ‰Ê È¯‰ -8,„¯t˙È - B¯ÈzÈ Ì‡L ; ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆ƒ«ƒƒ¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Á¯Ë Ba BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆…«»¿≈…«≈»∆

פו.5) חבילה.6)בבאֿבתרא "הלוקח 7)משא, שם:
למקום  זה ממקום שיטלטלנו עד קנה לא מחבירו פשתן

רברבי  בשליפי אפילו שהמדובר שם: ואמרו אחר".
דמשתמיט". פשתן "דשאני משום גדולות) (=במשאות
להוציאם  (=אפשר חדא חדא דמשמטינהו אפשר "כלומר,
מדברים  הם] [והרי אותם) (=ומגביהים ומגביהנו אחד) אחד
של  רבו אבןֿמיגש, הלוי יוסף (רבינו להגביה" שדרכם

שם). בפירושו פירות 8)רבינו "המוכר שם: בבאֿבתרא
בשליפי  והמדובר (=קונה)". קני מדד ולא משך לחבירו,

רברבי.

.‚d‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÙq‰9LÈÂ , «¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¿≈
ÌÈa¯Ï ‡l‡ ˙ÎLÓ dÈ‡Â ,ÏB„b Á¯Ë d˙ÎÈLÓa10 ƒ¿ƒ»»…«»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿«ƒ

‰ÎÈLÓ ‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï -11‰¯ÈÒÓa ˙È˜ ‡l‡ ,12ÔÎÂ . …ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk13CLÓ CÏ' ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . …«≈»∆¿ƒ»««≈≈¿…

‰pÎLÓiL „Ú ‰ÈÙq‰ ‰B˜ BÈ‡ - '‰˜e14dlk15 ¿≈≈∆«¿ƒ»«∆ƒ¿¿∆»À»
Ba ‰˙È‰L ÌB˜n‰ ÏkÓ ‰p‡ÈˆBÈÂ16„Èt˜‰ È¯‰L ;17 ¿ƒ∆»ƒ»«»∆»¿»∆¬≈ƒ¿ƒ

.‰ÎÈLÓa ‡l‡ ‰Ê ‰˜È ‡lL ¯ÎBn‰«≈∆…ƒ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»

כובדה.9) ֿ 10)בגלל (כסף רבים אנשים עלֿידי רק
הרבים 11)משנה). מרשות להוציאה הצריכוה לא כלומר,

פ"ד  (להלן קונה שהמשיכה במקום לסימטא ולהכניסה
הסובר  ר"ת, לשיטת בנגוד ממסירה, עדיפה משיכה כי ה"ג).
עו. בבאֿבתרא 'תוספות' (עיין ממשיכה עדיפה שמסירה

ספינה). בה 12)ד"ה נחלקו היא? מה זו ומסירה שם.
המוכר  לו שימסור שצריך אומרים: יש הראשונים: רבותינו
ויש  ריב"א), בשם אחזה ד"ה עה: שם (תוס' ליד מיד
הרי  המוכר, במצות הספינה או הבהמה אחז שאם אומרים:

ב'תוספות'). (שם מסירה ותיבות 13)זו כבדים כלים כגון
כנ"ל.14)גדולות. כרב 15)לסימטא, ולא כשמואל,

אם  מספיק שבבעליֿחיים ה"ו פ"ב למעלה וראה עה:). (שם
שם. עיין כולה, כנעקרה היא והרי ורגל, יד עקרה

סוף 16) שיגיע באופן אורכה, מלוא אותה שימשוך כלומר,
בתחילה. ראשה שהיה למקום דרבי 17)הספינה כחכמים

אלא  זה, על יצווה שהמוכר בלי הלוקח, אם וכן עו:). (שם
היותה  אף על הספינה, במשיכת התחיל מיוזמתוֿהוא,
במשיכה, אלא קונה אינו מסירה, מספיקה ששם בר"ה,
אבןֿמיגש). (ר"י זה בקנין רק רוצה שהוא דעתו גילה שהרי

.„„ÓÏ ˙‡ˆÓ18Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰L , ƒ¿≈»»≈∆«≈«ƒ«¿¿ƒ««ƒ
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈÓc‰ Ïk Ô˙pL19¯ÎBn‰ ÔÎÂ .20ÏBÎÈ ∆»«»«»ƒ»«¬…¿≈«≈»

dÈa‚iL „Ú Ba ¯ÊÁÏ21,Ba ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ «¬…«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓÈ B‡ ,‰‰a‚‰«¿»»ƒ¿…«≈«≈«»»∆≈«¿
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓ B‡ ,dÈa‚‰MÓe .CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«»«»»∆≈«¿
- CÈLÓ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ ¯ÒÓ B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿«»»∆≈«¿¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,Ba ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰»̃»¿≈∆»ƒ¿≈∆»«¬¿ƒ∆

ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔzÏ Á˜Bl‰22. «≈«ƒ≈∆«»ƒ

הקודמים.18) הדברים "מי 19)סכום לקבל חייב אבל
ה"אֿב. פ"ז להלן וראה כר"ש,20)שפרע", ולא כחכמים

ולא  בו, לחזור יכול בידו שהכסף המוכר שרק הסובר
מד:). (בבאֿמציעא בדרכי 21)הלוקח הידועה ההדרגה

מסירה. משיכה, הגבהה, חוב 22)הקנין: פריעת [כדין
להלן  וראה פו.), (כתובות למלוה לפרוע הלוה את שכופין

ה"ו]. פ"ז

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



צט dxikn zekld - oipw xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ23?ÔÈÏËÏhÓa ‰Ê ¯·c24‰¯Êb ¿»»ƒ¿¬»ƒ»»∆¿ƒ«¿¿ƒ¿≈»
„·‡È epÁwiL Ì„˜Â ,ıÙÁ‰ ÈÓc Á˜Bl‰ ÔzÈ ‡nL∆»ƒ≈«≈«¿≈«≈∆¿…∆∆ƒ»∆…«
ÌÈËÒÏ e‡a B‡ ,Û¯OÂ ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ÔB‚Îe ,Ò‡a¿…∆¿∆»¿»¿≈»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ
dÓ‰Ó˙È ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‰È‰È Ì‡ ;e‰eÏËe¿»ƒƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿«¿«

¯ÎBn‰25e‰ÏÈvÈ ‡ÏÂ26ÌÈÓÎÁ e‰e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ . «≈¿…«ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ¬»ƒ
Ì‡L ;ıÙÁ‰ ÏÈvÈÂ ÏczLiL È„k ,¯ÎBn‰ ˙eL¯aƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«≈¿«ƒ«≈∆∆ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - „·‡27. »««»¿«≈

יוחנן.23) לרבי מז: במעות 24)בבאֿמציעא יקנו שלא
במשיכה. מאמצים 25)אלא לעשות מוכן אדם שאין

פה  שהמדובר לומר, צורך ואין חברו. ממון להציל יתירים
לשרוף" חביריהם פירות "שיניחו מהוגנים בלתי באנשים

אמרת). אי ד"ה ב'תוספות' וראה שתיקנו 26)(שם ועכשיו
הכסף  ישרף שמא לחשש מקום אין קונות, אינן שמעות
אז  אף שהרי באונס, שנשרף יתנצל והוא המוכר שקיבל
כשומר  דינו אם שאפילו המוכר, חייב באונס הכסף שנשרף
הוא: ידוע כלל כי פשיעה, זו הרי שכר, כשומר ולא חינם
מיימוניות). (הגהות בקרקע אלא שמירה להם אין כספים

ועיין 27) כן. אינה (שם) רש"י דעת אבל שם. הרי"ף כתב כן
אמרת. אי ד"ה ב'תוספות' שם

.Â¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ28Ì„˜ Ò‡Â Á˜n‰ ÈÓc Ô˙ Ì‡L , ƒ¿≈»≈∆ƒ»«¿≈«∆»¿∆¡«…∆
ÈÏ ¯ÊÁ‰ B‡ ÈÁ˜n ÈÏ Ôz :Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,epÁwiL∆ƒ»∆¿»««≈«≈ƒ∆»ƒ«¬≈ƒ
,Ò‡a „·‡L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡Â !È˙BÚÓ ˙‡∆¿«¿««ƒ∆≈≈ƒ∆»«¿…∆
- ¯·ca ÏM¯˙ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï Ák ¯ÎBna ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«≈…«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈«»»
ÌÈÓÎÁ ewz È¯‰L ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬ƒ∆«»ƒ∆¬≈ƒ¿¬»ƒ

B˙Èa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÈLÓ29Ba LiL Á˜BÏ ÏL ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»≈∆≈«∆≈
ÌÈÓÎÁ BÏ ewz ‡Ï - ¯ÎBnÏ ¯kOÓ ¯kÓpL ıÙÁ‰«≈∆∆ƒ¿«À¿»«≈…ƒ¿¬»ƒ
˙‡ Ô˙pMÓe ;Á˜Bl‰ ˙eL¯a Á˜n‰ È¯‰L ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»∆¬≈«∆»ƒ¿«≈«ƒ∆»«∆

Áwn‰ ‰˜ ÌÈÓc‰30¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «»ƒƒ¿»«∆»¿≈∆»≈∆»«¬…
.Ba

שם.28) הרי"ף כתב וכן האמור, מתוך מט:29)יוצא שם
מושכר 30) הבית שהרי כאן, אין חצר קנין [אבל כסף. בקנין

ה) הלכה שכירות מהלכות (פ"ו רבינו שדעת ואע"פ למוכר.
יש  - בחצר הנופל זבל למשכיר קונה המושכרת שחצר
החזקת  שזכות שהושכר, בבית המונח חפץ בין לחלק
אחרים  של זבל בה שנפלו חצר לבין השוכר, על היא חפצים
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין לשוכר. הושכרה לכך שלא

סה]. והערה י הלכה פכ"ג להלן וראה

.ÊÔÎÂ31¯ÎBO‰32ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡L ÌB˜n‰ ¿≈«≈«»∆»«ƒ«¿¿ƒ
‰˜ - Ba ÔÈÁpÓ ÔÈ¯kÓp‰33ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «ƒ¿»ƒÀ»ƒ»»¿≈∆»≈∆»

‡ÏÂ CLÓ ‡ÏÂ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba ¯ÊÁÏ«¬…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿…»«¿…
e¯‡a ¯·Îe .B˙eL¯a ‰OÚ È¯‰L ;BÏ e¯ÒÓ34, ƒ¿¿∆¬≈«¬»ƒ¿¿»≈«¿

.‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ· ‰˜ Ú˜¯˜ ˙e¯ÈÎOL∆¿ƒ«¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

(31 ֿ שאף הקודמת בהלכה שכתבנו למה בדומה כלומר:
משיכה, בלי שקונה נוסף אופן יש קנה, משך שלא עלֿפי

ה). ס"ק קצח, סימן (ש"ך מקומו שכר הלכה 32)אם
יוצאת  והיא חצר, מטעם קונה מושכרת שרשות מוסכמת,
ר"ג  המפורסמים, התנאים על הידוע הסיפור מתוך בעיקר

למסור  או להפריש ששכח ור"ג בספינה, יחד שנסעו וחבריו,
עלֿידי  בספינה זאת קיים למסור, שצריך למי מעשרותיו את
המעשרות  היו שבהם המקומות את לחביריו שהשכיר

יא:). (בבאֿמציעא המשתמרת,33)מונחים בחצר ודוקא
בצדה  שעומד באופן - משתמרת אינה אם אפילו או
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"ד להלן וראה (מגידֿמשנה.

יח.34)ט). הל' א' פרק

.ÁÔÈÏËÏhÓe Ú˜¯˜ ‰˜n‰35‰wL ÔÂÈk - „Á‡k ««¿∆«¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆»≈»∆»»
ÛÒÎ· Ú˜¯˜36¯ËL· B‡37‰˜ÊÁ· B‡38e˜ «¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿

Ì‰nÚ ÔÈÏËÏhn‰39¯ÎÓa Ì‰ÈL eÈ‰L ÔÈa .40B‡ «ƒ«¿¿ƒƒ»∆≈∆»¿≈∆¿∆∆
‰zÓ·41Ú˜¯˜ Ô˙Â ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÔÈa ,42ÔÈa , ¿«»»≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿»««¿«≈

ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙Â Ú˜¯w‰ ¯ÎnL43Ú˜¯˜ ‰wL ÔÂÈk - ∆»«««¿«¿»««ƒ«¿¿ƒ≈»∆»»«¿«
.ÔÈÏËÏhÓ ‰»̃»ƒ«¿¿ƒ

וגמרא.35) משנה כו. כותבין 36)קידושין שאין במקום
ה"ד). פ"א (למעלה השטר לבד 37)את ששטר באופן

ה"ז). פ"א (למעלה רעתה מפני שדה במוכר כגון מועיל,
למע 38) כסף ראה בלי מועילה לבדה שחזקה ה"ח, פ"א לה

אינם  האלו הקנינים ששלושת ואףֿעלֿפי שטר. ובלי
אגב  במטלטלין הם מועילים - לבדם במטלטלין מועילים

הלוקח 39)קרקע. שאם כלומר, "אגב", קנין נקרא וזה
מטלטלין, גם זו, קרקע אגב קונה הוא כדינו, קרקע קונה
בגמרא  למטלטלין. מיוחד בקנין צורך ללא אחת, בקנייה
(דברי  יהושפט אצל מהנאמר זאת למדו שם) (קידושין
לכסף  רבות, מתנות אביהם להם "ויתן ג.): כא, הימיםֿב
שעלֿידי  כלומר, ביהודה", מצורות ערי עם ולמגדנות ולזהב
[וראה  המטלטלין את גם אגב" "דרך קנו בערים, שעשו קנין
אינו  אגב' 'קנין רבינו שלדעת שם, ובהערה הי"ד פ"ו להלן
אלא  אינו זה שפסוק עלֿכרחנו כן ואם מדרבנן, אלא

המטלטלין,40)אסמכתא]. דמי נתן שלא ואףֿעלֿפי
שצריך  כז. בקידושין שאמרו ומה הקרקע, אגב הם נקנים
אגב', 'קנין על מוסב לא זה הרי"ף לגירסת - הדמים ליתן
וכן  (כסףֿמשנה, מדינות בעשר שדות עשר קונה על אלא

והמאירי). הר"ן הימים'41)כתבו ב'דברי מהפסוק נלמד
ונתן 42)הנ"ל. הקרקע "מכר דבסמוך מהא נלמד

מכירת  אגב מועילה במטלטלין שנתינה שכשם המטלטלין",
מתנת  אגב מועילה מטלטלין מכירת להיפך, כן כמו קרקע,

רב). סימן חו"מ (ביתֿיוסף כז.)43)קרקע (קידושין נלמד
והקנה  בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל רבן של ממעשה

המעשרות. מקום שכירות אגב במתנה, המעשרות להם

.ËÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«¿¿ƒ
Ú˜¯˜ d˙B‡a ÔÈ¯e·ˆ44- ¯Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»«¿«¬»ƒ»¿»«≈

elÙ‡ .'Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰˜' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯»̂ƒ∆…«¿≈ƒ«¿¿ƒ«««¿«¬ƒ
˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰45‰˜' BÏ ¯Ó‡Â , »«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿»«¿≈

Ú˜¯w‰ ‰wL ÔÂÈk - '˙ÈBÏt Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿«¿ƒ≈»∆»»««¿«
.dÎB˙a ÔÈ¯e·ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿»
Ú˜¯˜Â .‰˜ ‡Ï - 'Ú˜¯˜ ·b‡ ‰˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿≈«««¿«…»»¿«¿«

‡È‰L Ïk46.‰ˆ¯iL ÔÈÏËÏhÓ Ïk dab ÏÚ ÔÈB˜ »∆ƒƒ««»»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿∆

קנה 44) שאז לומר ורוצה השדה, באותו ומונחין מרוכזים
קרקע" אגב "קנה לו: אמר שלא אףֿעלֿפי המטלטלין
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מוכיח ש  עצמו "הענין הקרקע בתוך צבורים שהם מכיון
(כסףֿמשנה). מטלטלין" אותן מקנה הוא החצר שאגב
בעינן  לא צבורים "והלכתא, כז. בקידושין רבינו דברי ומקור
שרק  ומכאן בעינן", וקני אגב צבורים). שיהיו צריך (=לא
היו  אם אבל וקני", "אגב לומר צריך צבורים היו לא אם
ותוס' (כסףֿמשנה וקני" "אגב לומר צריך אין צבורים
ראב"ד). ועיין שם, בקידושין הזקן לר"י המיוחס

ממוכר 45) גרוע אגב' 'קנין אין בצבורים, צורך שאין [מכיון
קנה  מהן באחת החזיק שאם מדינות, בעשר שדות עשר

הי"ט]. פ"א למעלה מ"ו.46)כולן, פ"ג פאה

.È„Á‡Ï ‰„O‰ ‰˜‰47ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ÔÈÏËÏhn‰Â ƒ¿»«»∆¿∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««
,'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿≈«ƒ«¿¿ƒ««≈«¿«

‰˜ ‡Ï - Ú˜¯wa „Á‡‰ ˜ÈÊÁ‰Â48.ÔÈÏËÏhn‰ ÈM‰ ¿∆¡ƒ»∆»««¿«…»»«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔOÙz Ì‡Â49ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜n‰ Ba ¯ÊÁL ¯Á‡ ¿ƒ¿»»««∆»«««¿∆≈ƒƒ

‡ ÔOÙz È¯‰L ;B„iÓe˜pL Ú˜¯w‰ B¯·Á ‰wL ¯Á ƒ»∆¬≈¿»»««∆»»¬≈««¿«∆ƒ¿
.Bab ÏÚ el‡≈««

מהעובדא 47) ללמוד ורצו כז.). (קידושין בגמרא בעיא
עקיבא  לרבי עני מעשר הקנה באניה) (כשבא גמליאל שרבן
והעניים  המקום, קנה עקיבא שרבי הרי המקום, השכרת אגב
רבי  "שאני זה: את דחו אך אגב'. ב'קנין במעשרות זכו
גבאי  היה עקיבא רבי כלומר, הוא". עניים דיד עקיבא
נשארה  וכך כידם. ידו ולכן העניים, של נציגם והוא צדקה,

פתרון. ללא תלויה 48)הבעיא נשארה שההלכה מכיון
את  לשנות אין משפטי, ספק הוא הדבר כן ועל בגמרא,
עליו  מחבירו "המוציא הידוע: לכלל בהתאם הסטטי, המצב

במקרים 49)הראיה". אשר הרמב"ם, של עקרונית עמדה
העדר  מתוך הוא שהספק משפטי, ספק אף - ספק, של
מיד  מוציאין ואין לתפיסה, תוקף יש - הלכתית, הכרעה
גישה  על חולק הרשב"א בדיון. הנמצא החפץ את התופס
על  ממון "העמד כי התופס, מיד להוציא שיש  וסובר זו,
לתת  ולא הראשוני, המצב את לקיים שיש היינו, חזקתו",
הרמ"א  מביא זו אחרונה דעה אופן. בשום אותו  לשנות

ג). סעיף רב, סימן (חו"מ חולקין" "ויש בשם:

.‡ÈÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ,„Á‡k ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒ¿«¿»¿∆»∆¡ƒ»¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ ‰˜ ‡Ï -50‰˜ ‡Ï - ˙BÚ˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ ; …»»««¿»∆¡ƒ««¿»…»»

ÌÈ„·Ú51Ú˜¯w‰ CB˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL „Ú ,52ÏÚ Û‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ¿««¿«¿««
'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÌÈ„·Ú ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Èt53‡Ï - ƒ∆»«¿≈¬»ƒ««≈«¿«…

dÎB˙a eÈ‰iL „Ú ‰˜54˙Ú„Ï Cl‰Ó „·Ú‰L ; »»«∆ƒ¿¿»∆»∆∆¿«≈¿««
BÓˆÚ55. «¿

אם 50) בזה: ביארו בגמרא ושם יב.) (בבאֿקמא ברייתא
מטלטלין, אגב נקנית קרקע אין - כמטלטלין הם העבדים
ואין  קרקע, אגב נקנית קרקע אין כקרקע, הם עבדים ואם
קנה  מהן, באחת והחזיק שדות עשר לקונה זה את להשוות
והוא: מיוחד, טעם יש ששם הי"ט) פ"א (למעלה כולם את
חוקית  שמבחינה שאף עבדים, כן ואין הוא. חד הארץ סדן
הקרקע  עם משותף מצע כל להם אין אבל כקרקע, הם

(שם).51)המציאותית. הגמרא 52)ברייתא מסקנת
שבאחת  הסותרות, הברייתות שתי את התאימו ובזה (שם),
שהם  מדובר שבראשונה קנה", "לא ובאחת "קנה", נאמר

בתוכה. עומדים שאינם ובשנייה הקרקע, בתוך עומדים
אע"פ 53) המטלטלין קונה ומטלטלין, קרקע קונה שלענין

ט). הלכה (למעלה הקרקע בתוך דין 54)שאינם אם
דניידי" "מטלטלין שהם בזה הם שונים - כמטלטלין עבדים
"מקרקעי  הם הרי - כקרקע הם ואם ונדים). נעים (=שהם
(למעלה  מדינות בעשר שדות לעשר דומים ואינם דניידי",
אגב  לומר צריך אין אז אולם, שם. בב"ק גמרא - ה"ט) פ"א

טז). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע זה 55)וקני
השוני  את בה הסבירו (שם) שבגמרא "ניידי", המלה פירוש
שאר  ובין השדות, בתוך עומדים שיהיו שצריך העבדים, בין
שהרמב"ם  ונראה בשדה. צבורים צריך שלא המטלטלין
שיש  לעבדים רק שהכוונה (שם) ה'תוספות' בדעת סובר
שאמרו  ממה סתירה אין ולפי"ז לבהמות. לא אבל דעת להם
ועיין  השדה. בתוך שתהא צורך אין שבבהמה כו: בקידושין

ראב"ד.

.·ÈCLÓ ,„Á‡k ÔÈÏËÏhÓe ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒƒ«¿¿ƒ¿∆»»«
ÌÈ„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ÔÈÏËÏhn‰56- ÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ; «ƒ«¿¿ƒ…»»»¬»ƒ∆¡ƒ»¬»ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜ ‡Ï57ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , …»»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ≈»«ƒ«¿¿ƒ
„·Ú‰ ·b ÏÚ58˙eÙk ‰È‰iL ‡e‰Â .59BÈ‡ È¯‰L , ««»∆∆¿∆ƒ¿∆»∆¬≈≈

Cl‰Ï ÏBÎÈ60. »¿«≈

קרקע 56) הם העבדים אם בין ברור: והטעם (שם). ברייתא
מטלטלין. אגב נקנים אינם מטלטלין, הם אם בין

קונים 57) אין כקרקע, הם שעבדים נאמר אם אף (שם)
קרקע  שהם בגמרא, שאמרו כמו ב'אגב', עלֿידם מטלטלין
נלמד  שמהם ביהודה" מצורות ל"ערי דומים ואינם ניידת,

'אגב'. קנין את 58)דין וקונים כחצר, העבד נחשב שאז
"חצר". מדין שעליו כן,59)המטלטלין לא שאם קשור.

יג). הלכה (להלן קונה שאינה מהלכת, חצר הוא הרי
"וישן",60) כאן: המוסיפים (הרי"ף) ראשונים יש

זה: את מסבירים בכפות) והלכתא ד"ה (שם, וה'תוספות'
כחצר  שיחשב כדי ו"ישן" "מהלכת", להוציא בא "כפות"
הזה  הפרט את הזכיר לא הרמב"ם הבעלים, לדעת משתמרת
ועיין  (מגידֿמשנה). גיטין בהלכות ולא כאן לא ו"ישן" של

שם. ובהערות יז הלכה גירושין מהלכות פ"ה

.‚È‰˜n‰61ÏÚ Û‡ ,„Á‡k dab ÏÚL ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ««¿∆¿≈»¿≈ƒ∆««»¿∆»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk‰ ‰˜ ‡Ï - d‡˜e ‰Ó‰a‰ CLnL Ètƒ∆»««¿≈»¿»»…»»«≈ƒ∆»∆»
Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓÈ B‡ dÈa‚iL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ¿…«≈ƒ«¿»ƒ≈«¿»
‰Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ ˙Îl‰˙n‰ ¯ˆÁk ‰Ó‰a‰L ;Ô‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»∆«¿≈»¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏÚ·Ï Èe˜ dÎB˙aM∆¿»»¿«¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿≈»

.‰ÈÏÚL ÌÈÏk Û‡ ‰˜ - ‰˙eÙk¿»»»«≈ƒ∆»∆

ט:).61) מציעא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא

.„È‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡62ÌÈÏk ‰˜e ‰Ó‰a CLÓ : »«««¿∆¿…¿≈»¿≈≈ƒ
ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a‰ Ûe‚ BÏ ‰˜‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿…ƒ¿»«¿≈»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk ‰˜ ‡Ï - ‰˙eÙk ‡È‰Â dÎLnL Ètƒ∆¿»»¿ƒ¿»…»»≈ƒ∆»∆»

ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓiL „Ú63. «∆ƒ¿…«≈ƒ«¿»

נפשטה.62) ולא (שם) בגמרא בכלים 63)בעיא שמשיכה
אומרים: ויש ה"ה). פ"ד (להלן מועילה אינה מוכר של
וכלים  בבהמה - מועילה, מוכר של בכליו שמשיכה שאע"פ
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שהא  הבהמה, משיכת בין שינוי שיש מפני מועילה, אינה
בגרירה  שהיא הכלים משיכת לבין בהליכה, הרוב עלֿפי
הבהמה  אם ואף כה). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע
כיון  - בגרירה כלים, כמשיכת משיכתה, אף שאז כפותה,
לא  הילוכה בדרך במשיכה, היא נקנית הרוב שעלֿפי

כח). ס"ק שם, (סמ"ע כלים לגבי משיכתה מועילה

.ÂË‰È‰64ıÈˆÚ65·e˜66BaL ÌÈÚ¯f‰ eÈ‰Â ,„Á‡Ï »»»ƒ»¿∆»¿»«¿»ƒ∆
CLnL ÔÂÈk - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ·Ï ıÈˆÚ‰ ‰˜‰ :¯Á‡Ï67 ¿«≈ƒ¿»∆»ƒ¿«««¿»ƒ≈»∆»«

‰˜ ‡Ï - ıÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÌÈÚ¯f‰ ‰˜‰ ;‰˜68„Ú , »»ƒ¿»«¿»ƒ¿««∆»ƒ…»»«
˜ÈÊÁiL69.ÔÓˆÚ ÌÈÚ¯fa ∆«¬ƒ«¿»ƒ«¿»

כב.64) וזורעים 65)גיטין עפר, אותו שממלאים חרס כלי
זרעים. מהקרקע 66)בו הזרעים יונקים שאז נקוב, דוקא

אינם  נקוב, בלתי בעציץ אבל לקרקע. מחוברים ונחשבים
מפסיקים  חרס של שהשוליים לקרקע, מחוברים נקראים

מטלטלין.67)ביניהם. של דין יש עצמו שלעציץ
וראה 68) במשיכה, נקנית קרקע ואין קרקע, דין לזרעים

עבדים. לענין ה"א פ"ב קנינים 69)למעלה שאר וכן
רק  השייכת במשיכה לא אבל בקרקע, המיוחדים

במטלטלין.

.ÊËıÈˆÚ‰ ‰È‰70Ïk‰ ‰˜‰Â ,„Á‡Ï BaL ÌÈÚ¯f‰Â »»∆»ƒ¿«¿»ƒ∆¿∆»¿ƒ¿»«…
ıÈˆÚa ˜ÈÊÁ‰Â ,¯Á‡Ï71ıÈˆÚ‰ Û‡ - ÌÈÚ¯f‰ ˙B˜Ï ¿«≈¿∆¡ƒ∆»ƒƒ¿«¿»ƒ«∆»ƒ

‰˜ ‡Ï72ıÈˆÚ‰ ‰˜ - ÌÈÚ¯fa ˜ÈÊÁ‰ ;73e‰ÊÂ . …»»∆¡ƒ«¿»ƒ»»∆»ƒ¿∆
eÈML74˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÒÎ :75ÌÚ ÌÈ˜ ∆»ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»ƒ¿ƒƒ
ÌÈÒÎ76·e˜ ıÈˆÚaL ÌÈÚ¯f‰L .˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï LiL ¿»ƒ∆≈»∆«¬»∆«¿»ƒ∆¿»ƒ»

‡e‰ È¯‰ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ ,ı¯‡a Ì‰ ÌÈÚe¯Ê¿ƒ≈»»∆¿»«¿À»««¿«¬≈
.e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wk««¿«¿∆≈«¿

העציץ.71)שם.70) בתוך מלאכה עשה
בחזקה.72) נקנים אינם שהוא 73)שהמטלטלין שהעציץ

קרקע. שהם הזרעים אגב נקנה הגמרא נ 74)מטלטלין וסח
לקרקעות 75)(שם). בניגוד למטלטלין, מיוחד מונח

"אחריות" המילה אחריות"; להם שיש "נכסים הנקראים
(ברטנורא  עליהם" המלוה "שחוזר חזרה מלשון היא
להם  שיש "נכסים נקראת קרקע ולכן מ"ה) פ"ו, קידושין
סומך  "והמלוה ועומדים קיימים שהם מפני אחריות"
חובו  את לגבות האלו, הנכסים אחרי לחזור שיכול עליהם",
המלוה  ואין אותם, להעלים אפשר מטלטלין אבל מהם.
ולכן  חובו, גביית לשם אחריהם שיחזור עליהם סומך

אחריות". להם שאין "נכסים ב'קנין 76)נקראים כלומר,
אגב'.

.ÊÈe¯‡a ¯·k77,ÈÓc ¯eˆ·k ¯ˆaÏ „ÓBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿∆»»≈ƒ»≈¿»»≈
ÌÈ˜pL ÌÈ¯·c ¯‡La B‡ ‰‰a‚‰a ‡l‡ ‰˜ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÏËÏhn‰ Ô‰a»∆«ƒ«¿¿ƒ

יז.77) הלכה פ"א

.ÁÈÔzLt78Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ ‡e‰Lk79BÈ‡L L·ÈÂ , ƒ¿»¿∆¿À»««¿«¿»≈∆≈
BÏ ¯Ó‡Â ,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ80ÈÏ ‰tÈ :81‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ »ƒ««¿«¿»««≈ƒ«¿«»∆
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk ‰˜e82LÏzL ÔÂÈk -83‡e‰L Ïk ¿≈»«∆»∆»≈»∆»«»∆

Ïk‰ ‰˜84BÏ ‰˜‰ Ì‡ Ï·‡ .‰f‰ È‡z‰ ÈtÓ85 »»«…ƒ¿≈«¿««∆¬»ƒƒ¿»

‰f‰ ÔzLt‰86‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰zÓ· B‡ ¯ÎÓa «ƒ¿»«∆¿∆∆¿«»»…»»∆»«
LÏzM87.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Èa‚‰ È¯‰L , ∆»«∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

פד:78) בבאֿבתרא כנ"ל.79)משנה כתלוש, דינו שאז
פז.80) שם הגמרא את 81)מסקנת לי תקן כלומר,

הקרע  את קונה חזקה, מין שהוא זה ותיקון וביפוי הקרקע.
שעליו. אגב'.82)והפשתן היא 83)ב'קנין זו תלישה

והיפוי. התיקון אשר 84)היא את וגם הקרקע את גם
וצ"ל 85)עליה. לי", הקנה לו אם "אבל רומי: [בדפוס

אמר  שהקונה כלומר לי", הקנה לו (=אמר) אמ' "אבל
לי"]. "הקנה הקרקע.86)למוכר ולא הפשתן רק כלומר,

לו 87) אין הפשתן שאר ואת בהגבהה, קונה הוא שתלש זה
זו, בתלישה הקרקע את ייפה אם אף שהרי שיקנה, במה

זו. בחזקה הקרקע את לקנות לו אמר לא הרי

ה'תשע"ט  אייר י"ז רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[שקניות]1) (הקנויות) הרשויות איכות בו נתבאר

והנמשך  וחילוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין
אחריהן.

.‡ÌB˜Ó Ïk ,Ì„‡ ÏL BÈÏk2BÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL3 ƒ¿∆»»»»∆≈¿¿«ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ eÒÎpL ÔÂÈk .BÏ ‰˜4ÔÈ‡ ÈÏk‰ CB˙a »»≈»∆ƒ¿¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰Èa‚‰L BÓk ‰Ê È¯‰Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡5 ∆»≈∆»«¬…«¬≈∆¿∆ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙a eÁp‰L BÓk B‡6ÏL BÈÏk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆À¿¿≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ ‰B˜ Ì„‡7,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ »»∆ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿«≈
ÔÎÂ .'‰Ê ÈÏÎa ‰˜e CÏ' ‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»«««¿∆≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈
ÌL BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â ,B‰Èa‚‰Â ‰lÁz ÈÏk‰ ‰˜ Ì‡ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ»

˙B¯t‰ epnÓ ‰˜Â ¯ÊÁÂ ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a8ÔÂÈk - ƒ¿«≈¿»«¿»»ƒ∆«≈≈»
˙‡‰L ÈtÓ .Ì˙B‡ ‰˜ ‰Ê ÈÏk CB˙a eÒÎpL9 ∆ƒ¿¿¿¿ƒ∆»»»ƒ¿≈∆¬»«
BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ ,ÈÏk‰ ˙¯ÈÎÓa ¯ÎBn‰10. «≈ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpew egipdl zeyx el yiy mewn lk mc` ly eilk"

הם  הקב"ה, זה העליון' 'אדם של כליו העניינים: בפנימיות
כל  את עבורו שיקנו כדי בעולם הניחם שהקב"ה ישראל
צריך  ולכן בתחתונים. דירה מהם לעשות העולם, ענייני
עבורו  לקנות שיוכלו כדי להם המצטרך כל להם לתת
וטוב  שמחה מנוחה, מתוך תהיה שעבודתם עי"ז בשלימות

לבב.
(עלמא  הרבים ברשות קונים אינם אדם של שכליו ומה
לרשות  הרבים רשות את להפוך הקב"ה יכול דפרודא)

משם. גם ולקנות עולם של יחידו - היחיד
(92 'rd 62 'r `"g g"nyz y"dq it lr)

פה.2) בתרא בבבא יוחנן רבי של הסמטה 3)מימרא אף
שכתב  כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל
אין  אבל להניח", "רשות על הוא הדגש כי בסמוך, רבינו
שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח,
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ו). הלכה להלן מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור
לקנות.4) עומד הוא בו.5)שאותם לחזור יכול שאינו

א). הלכה ג פרק ובוודאי 6)(למעלה חצר, מטעם שקונה
ואבידה  גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו

ח). פה).7)הלכה (שם ושמואל רב של מימרא
הלוקח 8) בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא מסקנת

שכתבנו  כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על
הנחת  על מקפיד שאינו שנראה ומכיוון א, הלכה למעלה
משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו

"שמפני 9) לומר וצריך שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
לה 10)הנאת"]. "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

שאלו: מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט]
ברשות  לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה והרי

מוכ  בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו קלתות"מוכר"? ר
ונהנה  הסל את ממנו שקנתה שמכיוון מגאש ר"י ופירש
הסל  את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה
וזוהי  הסל. מקום את לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו,

משנה). (מגיד רבינו דעת

.·˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ,Á˜BÏÏ ‰B˜ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ÔÈ‡ Ck ,¯ÎBÓ≈»≈ƒ¿∆≈∆¿≈«««

Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt11. ƒ∆ƒ¿«≈

הכלי 11) גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
מוכר  של שכליו שם: שאמרו ומה הלוקח. של הרשות, וגם
בזה  ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות
ועיין  משנה, לחם - שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא

משנה). וכסף משנה מגיד

.‚¯ˆÁ·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰¯ÈÒÓ¿ƒ»≈»»∆»ƒ¿»«ƒ¿»≈
Ì‰ÈL ÏL dÈ‡L12‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÎÈLn‰Â . ∆≈»∆¿≈∆¿«¿ƒ»≈»»∆»

ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰Â .Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆¿«¿»»»¿»
.ÌB˜Ó»

שום 12) כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
רשות  קיבל אם אבל מסירה, קניין תיקנו ולפיכך אחר קניין
לשכור  תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי
(מגיד  כאן מועילה אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו
סעיף  קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה

ט).

.„ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓa ‰˜p‰ ¯·c»»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»«ƒ
‡ÈˆB‰L ÔÂÈk - ‡ËÓÒÏ B‡ B˙eL¯Ï Á˜Bl‰ BÎLÓe¿»«≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰˜ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó13. ƒ¿»«≈∆≈¿»«ƒ»»

ל 13) נראה הראב"ד: דהא [כתב בחפץ, הדין זה שאין י
כולה  את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא
לה  סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה
פרק  (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק (=בוודאי
כי  וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב
דבריו  לפרש אלא רבינו דברי על לחלוק בא לא הראב"ד
אם  רק שלא בזה רבינו לנו ומשמיע בהמה. במשיכת
בו, קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה
ברשות  עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה
הוציא  אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים,

מה  לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון מקצתה,
בו  שיש כיס מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו
כסימטה  (שהוא הרבים רשות לצידי היחיד מרשות מעות
בצידי  הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין
היחיד, ברשות עודנו הכיס שרוב פי על אף הרבים רשות
דברי  שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו
אלא  כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו
שהכניס  כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
וראייה  בכך". די בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה
חוב  בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות מהא לדבריו
דנהרא  "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח שמת
(שם). הרבים רשות והוא תפסנו) הנהר (=מאמצע תפיסנא"
הרבים  ברשות קונה משיכה אין הרי שם, המאירי והקשה
שהוא  הנהר לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין
כולה  שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י כסימטה
לא  דיתמי ו"מטלטלי היתומים ברשות היא הרי לסימטה,
מאז  אותה שקנו כורחך על אלא - חוב" לבעל משתעבדי
ברשות  הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס

היתומים].

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ ‰È‰L ˙B¯t ÏL ÔBÚË14, ¿∆≈∆»»À»ƒ¿»«ƒ
B˙eL¯Ï Á˜BÏ BÎLÓe15‡ËÓÒÏ B‡16˜ÒtL ¯Á‡ ¿»≈«ƒ¿¿ƒ¿»««∆»«

ÌÈÓc‰17„„Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ -18. «»ƒ»»««ƒ∆¬«ƒ…»«
Á˜Bl‰ Ô„„Ó Ì‡ ÔÎÂ19‰˜ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¿»»«≈«ƒ¿»«ƒ»»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯20.‰‰a‚‰a ƒƒ¿«¿»»

בכליו 14) שיימצא בלי ממש הארץ על שמונח משא כלומר,
להלן. וראה מוכר. ומטעם 15)של משיכה מטעם קונה

שאפילו 16)חצר. רבינו דעת זה ולפי משיכה. מטעם
וראה  משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה
(בבא  מיגאש הר"י דעת כן ואין י"ד). הלכה ג פרק למעלה
סעיף  ד, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא

סמיכות 17)ו. עדיין אין זה בלעדי כי המחיר, קביעת
עדיין  אחד כל כי הלוקח, של ולא מוכר של לא גמורה, דעת
הוא. רופף הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס,

לצרכי 18) הסחורה כמות את לגלות רק באה המדידה כי
ומקור  מהקניין. חלק מהווה אינה אבל התשלום. קביעת

פד:). בתרא (בבא במשנה המדידה 19)הדברים עם שהרי
הפירות. את מגביה גם ממילא שכאן 20)הוא ייתכן

ולפיכך  כמותו. קביעת ללא הטעון את לו שמכר מדובר,
סאה  בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה
באבן  ועיין ז, הלכה להלן ראשון, ראשון שקנה בסלע"

האזל.

.Â„„BÓ ¯ÎBÓ ‰È‰21‡Ï - Á˜BÏ ÏL BÈÏk CB˙Ï »»≈≈¿ƒ¿∆≈«…
˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ;‰»̃»∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿

ÌÈa¯‰22ÏawL ÔÂÈk - Á˜Bl‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰ eÈ‰ . »«ƒ»«≈ƒ¿«≈«≈»∆ƒ≈
Á˜BÏ ‰˜ ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ23ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , »»«≈ƒ¿…»»≈«¿««ƒ∆¬«ƒ

„„Ó ‡Ï24ÔÈ„˜Ùn‰ ˙eL¯a B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a eÈ‰ . …»«»ƒ¿«≈ƒ¿«À¿»ƒ
BÏˆ‡25B‡ ,˙B¯t‰ dÈa‚iL „Ú Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ∆¿…»»«≈««∆«¿ƒ««≈

ÔÓB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B˙eL¯Ó Ì‡ÈˆBiL „Ú26‡ˆBiÎÂ «∆ƒ≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ba27.e¯‡aL BÓk ,¿∆≈«¿
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מטעם 21) שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם שם.
א.22)הגבהה. הלכה וכן 23)למעלה לו. קונה שחצרו

מדד  שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא
לחזור". יכולים שניהם הדמים,24)אין את פסק אבל

י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף ברשות 25)כנ"ל
הפירות. את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם,

ובקניין.26) בהגבהה 27)כלומר, או במשיכה כגון
יוסף). (נימוקי

.Ê˙B¯t‰ eÈ‰28Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa29, »«≈¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL BÈÏk CB˙a eÈ‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ30a˜Â ,¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰Â ,¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ï ≈¿ƒ≈»»«≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ«≈
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :¯ÎBÓ ÏL BÈÏk CB˙a „cÓÏƒ¿…¿ƒ¿∆≈ƒ»«
elÙ‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÚÏÒ ÌÈLÏLaƒ¿ƒ∆«¬ƒ≈»»«¬…¬ƒ
¯Ó‚ ‡ÏÂ BÈÏka ˙B¯t‰ ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰B¯Á‡ ‰‡Òaƒ¿»«¬»ƒ«¬«ƒ«≈¿ƒ¿¿…»«
Û‡ Á˜BÏÏ ‰B˜ BÈ‡ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏkÂ ,‰cn‰ Ïk»«ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆¿≈««
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»«
ÔÂÈkL ;‰˜ ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ÚÏÒa ‰‡Ò ,ÌÈLÏLaƒ¿ƒ¿»¿∆«ƒƒ»»∆≈»
dÈa‚iL ‰‡Ò Ïk ,‰‡Òe ‰‡Ò Ïk ÏÚ ÌÈÓc‰ e˜ÒtL∆»¿«»ƒ«»¿»¿»»¿»∆«¿ƒ«
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯ÈÎÓ ‰¯Ó‚ d˙B‡ ‰¯ÚÈÂ ¯ÎBn‰«≈ƒ»∆»ƒ¿¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

¯ÎBn‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰31Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ32el‡Â . «≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈«¿ƒ
˙eL¯a Ô‰L ÔÂÈk ,¯ÎBÓ ÏL BÈÏka ˙B¯t‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«≈¿ƒ¿∆≈≈»∆≈ƒ¿
BÓk ,„„Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒtMÓ ‰˜ Á˜BÏ≈«»»ƒ∆»«««ƒ∆…»«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

יכול 28) - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים כור - לחזור
של  [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו
בכליו  דאיתנהו והוא לוקח ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח
של  כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר.
ברשות  ואי א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח
לא  מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר
בכליו  וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה
לוקח  ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר
מדד  שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון
כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך ו], הלכה [למעלה

ר,29) סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות והיו
טו). קטן על 30)סעיף ואף כנ"ל מיד קנה כן לא שאם

של  ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי
זה  הרי המוכר לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו, לו הקנה שאם 31)כאילו
לו  קונים לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם
שהובא  הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות

-32)למעלה. מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם
רבינו  שמבאר כמו מדד שלא פי על אף כשפסק מיד קנה

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך

.ÁÔÈÈ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ33B‡ ‡ËÓÒa B¯·ÁÏ ÔÓL B‡ ¿≈«≈«ƒ∆∆«¬≈¿ƒ¿»
‰cn‰ ‰˙È‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a B‡ Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa¿»≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿»¿»«ƒ»

‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú :¯eÒ¯Ò ÏL34ÏL Ô‰ È¯‰ - ∆«¿«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈∆

‰cn‰ ˙‡lÓ˙MÓ ;¯ÎBÓ35,Á˜BÏ ˙eL¯a Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈ƒ¿≈«
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»≈∆»«¬…

שהמדובר 33) הגמרא מסקנת ולפי פז. בתרא בבבא משנה
והרי"ף  מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר

דרכו 34) הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
לזמן  - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל
המקח  את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני המדידה,
היא  המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו,
שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו ונחשבת המוכר של
(ט"ז  לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא

ט). סעיף ר סימן משפט כל 35)חושן שנתמלאה ודווקא
הרישומים  עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה,
בהסכמת  תלוי הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה
המידה  כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור,

כז). קטן סעיף שם (סמ"ע

.ËÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ˙B¯t ÔÎÂ36‡ËÓÒa37ÏL ¯ˆÁa B‡ ¿≈≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏL dÈ‡ ‰cn‰Â ,Ì‰ÈL38¯ÎBn‰ ‰È‰Â , ¿≈∆¿«ƒ»≈»∆∆»≈∆¿»»«≈

„„BÓ39˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú : ≈«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿
˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙pMÓe ;¯ÎBn‰«≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿

.Á˜BÏ≈

משנה 36) והמגיד ח. בהלכה למעלה שנאמר ממה נלמד
שם". "ברייתא לוקח"37)ציין: "ברשות הזכיר לא כאן

שהם  שמכיוון - יין) גבי ח בהלכה למעלה שהזכיר (כמו
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים

סרסור.38) של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח אם אבל
בהגבהה  וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי

לר"מ). המשניות (פירוש זו

.È‰cn‰ ‰˙È‰40Ô‰Ó „Á‡ ÏL41ÔÈÓL¯ da eÈ‰Â , »¿»«ƒ»∆∆»≈∆¿»»¿»ƒ
dÈˆÁ Ú„ÈÏ42ÔÂÈk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,dÚÈ·¯e dLÈÏL , ≈«∆¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆≈»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ‰˜ ÌÈÓL¯‰ ÔÓ ÌL¯Ï ÚÈb‰L43, ∆ƒƒ«¿∆ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
Ì‰Ó ÌL¯ ÏkL ;‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈«ƒ»∆»∆≈∆
,‰cn‰ ‡È‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏL È¯‰L ,dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓk¿ƒ»ƒ¿≈«¿»∆¬≈∆∆»≈∆ƒ«ƒ»

daL ÌÈÓL¯‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â44. ¿≈«»¿»ƒ∆»

לדעת 40) פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי שם, ברייתא
בו  לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו
המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
רבינו  מדברי [וכנראה מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל
שלא  פי על אף - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי"ף,
סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר
סאה  בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג
סופרים  בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע").

פיזרו]. דפוס והטעם 41)בשם מוכר, של או לוקח של
לו  הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא,
לוקח. של שהמידה וכתב זה על חולק והראב"ד הכלי. את

משנה. מגיד לחצי 42)ועיין המידה: בתוך ציונים שיש
ליטרא, בזה: וכיוצא המידה לרביע המידה, לשליש המידה,
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וכו'. ליטרא רביע ליטרא, בסימטא"43)חצי "ואפילו
פו: פה: בתרא בבבא הוא וכן לזה,44)(ראב"ד). ובניגוד

נתמלאה  אם אלא ללוקח מקנה אינו סרסור, של היא אם
ח). הלכה (למעלה המידה

.‡ÈÏB„b ÏÏk ‰Ê45˙‡ ‰Bw‰ :E„Èa ‰È‰È ∆¿»»ƒ¿∆¿»¿«∆∆
ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ ,ÔÈÏËÏhn‰46- dÈa‚‰ Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿¿ƒƒ»««»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«

ÁÈp‰Â ‰lÁz dÈa‚‰ Ì‡Â ;‰˜47˜Òt Ck ¯Á‡Â »»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ«¿««»»«
‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰48‰‰a‚‰ d˙B‡a49dÈa‚iL „Ú , «»ƒ…»»¿»«¿»»«∆«¿ƒ«

.dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,˜ÒtL ¯Á‡««∆»«ƒ¿…»»∆≈«¿¿«¿ƒ

"פסק,45) (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק, לא דעתיה. את 46)סמכא קבע

החפץ. ההגבהה.47)מחיר שלפני 48)נגמרה מכיוון
ביחס  גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת

במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי שהייתה 49)לקניין,
אבל  אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני
פסיקת  אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא הניח לא אם

שקנה. מכאן, נראה הדמים,

.·È¯kÓp‰ ¯·„ ‰È‰50ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc51 »»»»«ƒ¿»»»¿ƒƒƒ
e‰˜ - B‰Èa‚‰Â52.dÈa‚‰L ¯Á‡ ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿ƒ»»««ƒ∆»«««∆ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â53˙‡ Ì‰a ÔÈBwL ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆∆
ÔÈÏËÏhn‰54˜ÒÙiL ¯Á‡ Ì‰a ˙B˜Ï CÈ¯vL , «ƒ«¿¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿…

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ∆»ƒ≈»»¿ƒ¿∆≈«¿

אחד 50) פח.): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
ממנו  וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא
ומכיוון  - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את
מטען  כל את הקדיש כספו, את לתבוע ממי ידע לא שהמוכר
מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות
את  כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי
מכיוון  הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין
משיכתם, או הגבהתם ידי על מכבר אותם קנו שהקונים
שפסוק  (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו
להלן  ההלכה מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא

מי  הר"י כתב וכן יד. שמחיר 51)גאש.בהלכה היינו,
עצמו  שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ
ראשונים  כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את יקבע
משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף,
המוכר  ידי על קבועים יהיו המחיר שדמי שצריך הסבורים,
לקנות  שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ כלומר עצמו

שהזכיר 52)ממנו. מה כאן, הזכיר לא רבינו כי לציין, יש
הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך יד, הלכה להלן

שם. שכתבנו מה הלכה 53)וראה של שבמקור פי על אף
הדין  הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו
שלא  זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים

סומכת. דעתם אין דמים, ומסירה.54)פסקו משיכה כגון

.‚ÈCÎÈÙÏ55ÌÈ¯nÁ CLBn‰ ,56ÔÒÈÎ‰Â ÌÈÏÚBÙe ¿ƒ»«≈«»ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙Ï57elÙ‡ ,ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú „„Ó Ì‡ , ¿≈ƒ»««∆…»««»ƒ¬ƒ

„„Bn‰ ‡e‰ Á˜Bl‰ ‰È‰58¯Á‡Â ÌÈÓc‰ ˜ÒtL B‡ , »»«≈««≈∆»««»ƒ¿««
¯ÎBn‰ „„Ó Ck59Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL -60Ô˜¯t . »»««≈¿≈∆¿ƒ«¬…»∆¿»»

B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â Á˜Bl‰61ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ : «≈«¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»««»ƒ
‰ „„Ó Ck ¯Á‡Â¯ÎBn62¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔÈ‡ - ¿««»»««≈≈¿≈∆¿ƒ«¬…

‡lL „Ú „„Ó Ì‡Â ;¯kÓÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,Ô‰a»∆∆¬≈»¿»«¿ƒ¿…¿ƒ»««∆…
‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L ,Ì‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL - ˜Òt»«¿≈∆¿ƒ«¬…»∆∆¬≈…»¿»

.Á˜Bl‰ „„Ó elÙ‡Â .¯kÓÏ ÔÈ„Ú BzÚ„«¿¬«ƒƒ¿…«¬ƒ»««≈

לכל 55) קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל כלומר,
הלוקח.56)קניין. של חמרים ואינם החמורים. מוליכי

הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
פועליוֿשלוחיו  במשיכת קונה הלוקח אין למה כן שאם
שם  בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם דווקא צריך ולמה

משך. המתחיל מטעם 57)דיבור קונה אינו כן פי על ואף
הפועלים. ועל החמורים, על עדיין שהמשא מכיוון חצר,
המטלטלים  את משך שלא כיוון כאן, אין משיכה קניין וגם
הם  החמרים - בחמרים כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם
יד  הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו
את  קונה אינו החמור את בעצמו הלוקח משך אם שאפילו

שעליו. הגבהה.58)החפצים שעשה על 59)ונמצא
ר  סימן המשפט בחושן ראה הפועלים, על או החמורים

ח. שאם 60)סעיף ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף
שמקנה  דעת גילוי שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד
שאינם  בפועלים, לא כאן: שייך לא זה - ללוקח כליו את
קונה  אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים,

יג). הלכה ג פרק גבי 61)(למעלה על נמצאים והפירות
הלוקח. ברשות מדד 62)הקרקע לא שאפילו מפרשים יש

משנה). (מגיד חצר מטעם הלוקח, קנה לבסוף

.„ÈÔn‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ÏËBp‰63Ô¯w·Ï ˙Ó ÏÚ64Ì‡ , «≈≈ƒƒ»À»«¿»¿«¿»ƒ
B„Èa Ò‡Â ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„ eÈ‰65ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÓ„a ·iÁ - »»»¿ƒ¿∆¡«¿»«»¿»»ƒ

B˙eL¯a ‰OÚ B‰Èa‚‰L ˙ÚÓ ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„Â66. ¿»»¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿
Blk ˙‡ ˙B˜Ï È„k ep‰Èa‚iL ‡e‰Â67B˙B‡ ‰È‰ÈÂ , ¿∆«¿ƒ∆¿≈ƒ¿∆À¿ƒ¿∆

¯ÎBn‰L ıÙÁ Ï·‡ ;Á˜Bl‰ ÏÚ ·È·Á ¯kÓp‰ ıÙÁ≈∆«ƒ¿»»ƒ««≈«¬»≈∆∆«≈
Ba ı˜68‡e‰ È¯‰ - B¯ÎÓÏ Û„B¯Â Lw·Ó ‡e‰Â , »¿¿«≈¿≈¿»¿¬≈

ÌÈÓc‰ ˜ÒÙiL „Ú ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a69ep‰Èa‚ÈÂ ƒ¿«≈«∆ƒ¿…«»ƒ¿«¿ƒ∆
.˜ÒtL ¯Á‡ Á˜Bl‰«≈«««∆»«

הכלים.63) את העושה המלאכה אותם,64)בעל לבדוק
אותם. יקנה בעיניו ייטב באונס 65)ואם מידו שנפל

הדבר 66)ונשבר. "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו
רש"י  וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר
כלי) הלוקח המתחיל דיבור פז: שם התוספות (שהביאו
בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח. של דין זה לנוטל שיש
(עיין  תנאי על שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח אבל

מיגאש). ר"י בשם משנה חן 67)מגיד ימצא אם כלומר,
ושוויו  קצבתו כדי דמים בסך יקנהו - משנה) (לחם בעיניו

כט). קטן סעיף ר סימן מהו 68)(סמ"ע רבינו הזכיר ולא
וגם  במיוחד, הלוקח על חביב שאינו אמצעי, דבר של הדין

משנה. לחם וראה המוכר, על שנוא שכתב 69)אינו ומה
פסק, כאילו זה הרי קצובין, דמיו שאם יב) (הלכה למעלה
הגביה  ששם לפי - הלוקח על חביב שהמכר הזכיר ולא

משנה). (לחם תנאי בלי לקנות

.ÂË,BÓˆÚa ˜ÈÊÁn‰ B‡ dÈa‚n‰ B‡ CLBn‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ«««¬ƒ¿«¿
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˜ÈÊÁ‰Ï B‡ BÏ CLÓÏ B‡ dÈa‚‰Ï ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡∆»«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ¿…¿«¬ƒ
BÏ ‰ÎÊ ‰Ê È¯‰ - BÏ70.‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La ÔÎÂ . ¬≈∆»»¿≈ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

ששנינו:70) כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף שהרי
רבינו  ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין
אחת  ועל ב) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד בפרק להלן
לקנות  שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם וכמה כמה
הבדל  שיש אלא מא.). (קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו
שבזכייה  שליחות, ידי על זכייה לבין מדעתו שלא זכייה בין
- בו לחזור יכול אינו שהנותן פי על אף מדעתו, שלא
ידי  על בזכייה ואילו ג), הלכה (שם בו לחזור יכול המקבל
לו  שזכה אחר בו לחזור יכול אינו המקבל גם שליחות

שלוחו.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קניין 1) ודיני בזה זה המטלטלין חילופי דיני בו נתבארו

ואי  והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר
מועיל. אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי) קניין צריך אין דבר זה

.‡‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2ÈÏÁ‰ ?„ˆÈk .Û3 »«ƒ«¿¿ƒƒ∆∆∆≈«∆¡ƒ
‰¯tÔÓLa ÔÈÈ B‡ ¯BÓÁa4ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¬«ƒ¿∆∆««ƒ∆«¿ƒƒ«

Ck ¯Á‡Â ‰Ê ‰ÂL ‰nÎÂ ‰Ê ‰ÂL ‰nk e¯ÚLÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ¬«»»∆∆¿«»»∆∆¿««»
eÙÈÏÁ‰5ÈM‰ ‰˜ B‰Èa‚‰ B‡ „Á‡‰ CLnL ÔÂÈk - ∆¡ƒ≈»∆»«»∆»ƒ¿ƒ»»«≈ƒ

‰OÚÂ ,Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿«¬»
B˙eL¯a6.ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ…¿»»

רבינו.2) כלשון מד. בבבאֿמציעא משנה "בחליפין",
חליפין  בקנין שהמדובר מו: שם הסוגיא בתוך ומבואר

סק"א). רנ סימן חו"מ לומדים 3)(הגר"א אנו חליפין קנין
ועל  הגאולה על בישראל, לפנים "וזאת ז): ד, (רות מבועז
לרעהו". ונתן נעלו איש שלף דבר: כל לקיים התמורה
"על  עתיק; קנין הוא חליפין קנין - בישראל" "לפנים
הוא  וכן חליפין, זו - התמורה" "ועל מכירה; זו - הגאולה"

מז.). (בבאֿמציעא ימיר ולא יחליפנו לא להלן 4)אומר:
ולא  - בכלים אלא קונין "אין מפורש: רבינו כותב ו) (הלכה
"יין  כתב וכאן חליפין, נעשים אינם שפירות הרי - בפירות"
חליפין  מיני שני - חליפין? נעשים שפירות הרי - בשמן"
אינו  חליפין, בתורת למוכר הנמסר כשהחפץ האחד, הם:
היסודי  סודר" "קנין הוא וזה הנקנה, החפץ של כמחירו שוה
צריך  - החליפין נושא - שה"סודר" העיקריים, מתנאיו אשר
שווה  הנ"ל כשהחפץ והשני, פירי. ולא דוקא כלי להיות
 ֿ (מגיד בפירות אף קונים בזה הנקנה, השני לחפץ בערכו
ופירי). ד"ה מו: שם ב'תוספות' רבינוֿתם שיטת לפי משנה

שימשוך 5) עד קונה ואינו כסף כקנין שזהו אומרים אנו אין
החפץ  את הלוקח וקנה הוא חליפין קנין אלא השני, החפץ

מז.). (שם המוכר או 6)שביד החפץ, נתקלקל שאם
זה  חשבון על הכל החפץ, במחיר שינוי שחל או שנשבר,

בחליפין. שקנהו

.·‰ÏËÂ ‰¯Ùa ¯BÓÁ ÛÈÏÁ‰7ÔÈ„ÚÂ ‰¯t‰ CLÓe , ∆¡ƒ¬¿»»¿»∆»««»»«¬«ƒ
‰ÎÈLÓ Ô‡k ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï - ‰Ïh‰ ˙‡ CLÓ ‡Ï…»«∆«»∆…»»∆≈»¿ƒ»

‰¯eÓ‚8.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

רבא.7) של פירושו לפי שם, לו 8)ברייתא שאמר כיון

עד  הקנין נגמר לא החמור, עבור וטלה פרה לך הא מפורש:
כספו  ותובע ונכנס ליוצא דומה זה והרי שניהם. שימשוך
לקבל  כשהסכים ה"א פ"ז להלן אבל ה"א). פ"ח (להלן

הכל. קנה פרעון, כתחילת קנין בתור מעות מקצת

.‚ÌÈÓc9Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L10¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - »ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆¬≈≈ƒ¿»
ÔÈB˜Â ÔÈÏËÏhÓ11ÔÙÁL È¯‰ ?„ˆÈk .12‡Ïa ˙BÚÓ ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«»¿…

‰¯ÒÎ‡ ÔÏË ‡l‡ ,ÔÈÓ ‡Ï·e Ï˜LÓ13:BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿…ƒ¿»∆»¿»»«¿¿»¿»«
ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â ,el‡a ‰Ê ÔÈÈ B‡ E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»»¿«ƒ∆¿≈¿»«∆«»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ -14¯·c ‰fL ; »»¿≈∆»≈∆»«¬…∆∆»»
‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L15. ∆≈»¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek odilr oicitwn oi`y minc"

חכמים  גזרו במטלטלין אבל קונות מעות הדין מעיקר
יאבד  הלוקח שישלם אחר שמא משיכה, גם והצריכו
לסטים  שבאו או ונשרף דליקה שנפלה כגון באונס החפץ
ולא  המוכר יתמהמה ברשותו עוד שאינו וכיון אותו. ליטול
גם  והצריכו המוכר ברשות חכמים העמידוהו לפיכך יצילנו,
כדי  בעליה" חטיך נשרפו לו יאמר שמא -"גזירה משיכה

החפץ. את להציל שישתדל
גם  להצריך חכמים גזרו לא שכיחים שאינם בדברים אבל
שחפן  כגון עליהם מקפידים שאין בדמים ולכן משיכה,

משיכה. צריך ואין קניין זה הרי למוכר ונתנן מעות
טז, עקב תורה' ב'לקוטי (כמבואר ברוחניות הקניין עניין
את  קונה וארץ" שמים "קונה שהוא שהקב"ה מה הוא ג.)

מרש  שמושכם ידי (על ובמשיכה בכסף העולם ות ענייני
כיסופים  מלשון כסף ונותן עולם, של יחידו לרשות הרבים
מעם  ובפרט התחתונים מהנבראים רבה) אהבה בחי' שהוא
שגזרו  שהגזירות ידוע והנה ידם. על שנפעלו כפי ישראל
שכיחא  דלא במילתא אבל הדורות ירידת מצד הן חכמים
לגזירה, זקוקים שעבורם אנשים מיעוט יש אם גם
וגם  משיכה בלא גם קונות שמעות תורה דין על העמידוהו
שמים  (קונה הקניין יוגמר המיעוט) (ללא הרוב ידי על
ירשו  "לעולם ליעוד ומיד תיכף וזוכים בשלימותו, וארץ)
ולתחיית  ובפשטות ברוחניות ישראל ארץ ירושת - ארץ"
להם  יש ישראל ו"כל צדיקים" כולם "עמך שהרי המתים
היעוד  קיום העולם בכל שפועלים ועד הבא" לעלם חלק

דיבר". ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
(d"nyz `x`e t"y zgiyn)

מוֿמז).9) (שם הונא רב בשם רבה של לדעת 10)מימרא
המדויק. בתורת 11)מנינם ולא דמים, בתורת כלומר

ו). הלכה (להלן חליפין נעשה מטבע אין הרי כי חליפין,
שאף 12) משמע, רבינו דברי מפשטות חפניו. מלוא אסף

כתב  הכסףֿמשנה אך הכסף. כמות את יודע אינו הלוקח
המוכר  אם שאף רש"י, לדעת מסכים רבינו שגם שיתכן
וכן  מצוי, שאינו דבר זה הרי הסכום, את יודע אינו בלבד
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הראב"ד. במסכת 13)כתב נמצאת זו מילה האומד. לפי
מ"ג. פ"ב חכמים 14)דמאי עקרו כלל, שבדרך אףֿעלֿפי

בהם  לחזור יכולים - משך שלא זמן וכל המעות, קנין את
ד). הלכה פ"ג שלא 15)(למעלה במעות וקנין שמכירה

חכמים  גזרו לא שכיח שאינו ובדבר שכיח, אינו מנינם נודע
קצט  סימן (סמ"ע בעליה חטיך נשרפו לו: יאמר שמא

סק"ב).

.„ÔÎÂ16ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ô·e‡¯17ÌÈMÓÁa ÔBÚÓLÏ ¿≈¿≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
¯Á‡Â ,ÌÈÓca ·iÁ˙Â ÔÈÏËÏhn‰ ÔBÚÓL ‰˜Â ,ÊeÊ¿»»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿««
B‡ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ el‡ ÊeÊ ÌÈMÓÁa ÔBÚÓL ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈»»«ƒ

„·Ú B‡ ‰Ó‰a18,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ÈÏ B˙B‡ ¯ÎÓ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,Ô¯ÎÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰Â¿»»∆¿»¿»¿»«¿≈¿…ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ÈÓc E„Èa ÈÏ LiL ÊeÊ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ∆≈ƒ¿»¿¿≈«∆∆¿»«
Û‡Â ,Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏËÏhn‰ Ô·e‡¯ ‰˜ - Ô‰≈»»¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿»»∆≈¿«
BÈ‡L ¯·c ‰Ê ÌbL ;dÈa‚‰ ‡ÏÂ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¿…ƒ¿ƒ«∆«∆»»∆≈

‡e‰ ÈeˆÓ19È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‰ »¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»
ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÂÈÏÚ BÏ ·BÁ»»∆…≈¬««∆∆¿»«¿…ƒ
‡Ï - Ì‰ÈL eˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»¿≈∆…

‰˜20Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,dÈa‚iL „Ú »»«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈«¿
ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈÎ¯c‰Ó „Á‡a ‰˜È B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»≈«¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ

.da ÔÈ˜ƒ¿ƒ»

ההלכה 16) של זה עם לה אחד טעם הבאה ההלכה אף
הפירושים 17)הקודמת. אחד ולפי כח. בקידושין משנה

מתפרשת  המשנה אין ההלכה שלפי ואףֿעלֿפי שם. בגמרא
מכיון  זו, שסברא הרי"ף כתב - א) הלכה למעלה (ראה כן
היא, קבועה הלכה - המשנה לפירוש בתלמוד שהובאה
גזרו  לא מצוי שאינו דבר מקום: בכל בידינו הוא כלל שהרי
כח:). בקידושין הזקן לר"י המיוחסים (תוספות חכמים בו
מיימוניות). (הגהות כן הלכה שאין כתב גאון האי ורב

דינו 18) כנעני עבד שהרי להבין, וצריך כנעני. [=עבד
גזרו  שלא וברור ה"א), פ"ב (למעלה בכסף ונקנה כקרקע
חיטיך  נשרפו לו: יאמר שמא כבמטלטלין, חכמים בו
ואם  שם), כב ובהערה יג, הלכה ו פרק להלן (ראה בעליה
הוא, כאן החידוש כל שהרי "עבד", רבינו כתב למה כן
תיקנו  לא מצוי, דבר זה שאין מכר, מחמת הבאה שבמלוה

כבמטלטלין?]. משיכה התלבטו 19)חכמים המפרשים
למה  אלא מספיק אינו הרמב"ם שנותן הטעם מאוד: כאן
הרי  להבין יש עדיין אבל משיכה, ללא בדמים כאן קונים
כי  מקודשת אינה במלוה "המקדש מז.): (קידושין אמרו
נחשב  אינו המלוה כסף כלומר, ניתנה", להוצאה מלוה
המפרשים  ומסקנת (שם)? בו קונים שאין והואֿהדין כבעין,
אלא  בקידושין סוגיא אותה על לסמוך אין רבינו  שלדעת
לענין  במלוה קנין יש שלפיה בבבאֿמציעא זו סוגיא על
המיוחסים  בתוספות (ראה ה"ד פ"ז להלן פסק וכן מכר,
מסבירים: ויש ובכסףֿמשנה). שם, בקידושין הזקן לר"י
האשה  אין שבקידושין למכר, קידושין בין הבדל שיש
בשעת  עתה מקבלת שאינה כיון להתקדש מסכימה
לו  איכפת לא מכר לענין אבל ממשי. דבר שום הקידושין,
מחילת  נחשבת ולפיכך בעין, דבר מקבל אינו אם למוכר

פ"ז  להלן רבינו (לשון עתה" הדמים שנתן "כמי המלוה
בעין  כסף שהרי - בעין מכסף עדיף שמלוה באופן ה"ד).
בלי  קונה מכר, מחמת מלוה ואילו משיכה, בלי קונה אינו

בעין 20)משיכה. ככסף הוא הרי שמלוה שאףֿעלֿפי
שימשוך  עד קונה אינו כסף גם הרי - כנ"ל מכירה, לענין
במלוה  ורק מלוה, גם כן וכמו ה"ד), פ"ג (למעלה יגביה או

כנ"ל. גזרו, לא - מצויה שאינה מכר מחמת הבאה

.‰˙BÚ˜¯w‰21ÌÈ„·Ú‰Â22Ïk ¯‡Le ‰Ó‰a‰Â ««¿»¿»¬»ƒ¿«¿≈»¿»»
‡e‰Â .ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿∆«¬ƒƒ¿

ÔÈ˜ ‡¯˜p‰23‰Bw‰ ÔziL :˙‡f‰ C¯c‰ ¯wÚÂ . «ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆«…∆ƒ≈«∆
‰˜nÏ24‡e‰L Ïk ÈÏk25BÏ ¯Ó‡ÈÂ26‰Ê ÈÏk ‰˜ : ««¿∆¿ƒ»∆¿…«¿≈¿ƒ∆

z¯ÎnL „·Ú‰ B‡ ‰Ó‰a‰ B‡ ÔÈi‰ B‡ ¯ˆÁ‰ ÛÏÁ≈∆∆»≈««ƒ«¿≈»»∆∆∆»«¿»
dÈa‚‰L ÔÂÈk .CÎÂ CÎa ÈÏ27e‰˜Â ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ ƒ¿»¿»≈»∆ƒ¿ƒ««≈∆«¿ƒ¿»»

Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ B‡ Ú˜¯w‰ B˙B‡ Á˜Bl‰ ‰»̃»«≈«««¿«»«ƒ«¿¿ƒ«
ÌÈÓc‰ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ28„Á‡Â , «ƒ∆¬«ƒ…¿»»¿…»««»ƒ¿∆»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó≈∆≈»«¬…

שתמהו 21) מז.) (בבאֿמציעא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך
לו  שמקנה "נמצא - מקנה, של בכליו שקונים האומר לדעת
בחליפין  נקנית שקרקע ברור נראה - מטלטלין" אגב קרקע

כב:22)(כסףֿמשנה). סתם,23)קידושין קנין היינו
ט. הלכה להלן (בבאֿמציעא 24)ראה כלוי ולא כרב,

שכתוב  שמה הסוברים (שם) יהודה דרבי וכחכמים שם).
שלף  הקונה שבועז היינו, לרעהו", ונתן נעלו איש "שלף

המקנה. שהיה לגואל במקרא 25)ונתן שנאמר ו"נעל"
איזה  חשוב לא אבל כלי, שצריך לציין רק והוא דוקא, אינו

א). אות קצה, סמ"ע, (ועיין ד,26)כלי (רות שכתוב כמו
ב). ס"ק קצ"ה, (הגר"א לך" קנה לבועז הגואל "ויאמר ח):

רבינו 27) שכתב כמו שהוא", כל ב"כלי שהמדובר [כיון
אינו  להגביה שדרכו דבר שכל "שהגביה", כתב - למעלה
סימן  חו"מ בשו"ע וראה פ"ג) (למעלה בהגבהה אלא נקנה

א]. סעיף (הלכות 28)קצה, גדולות' ב'הלכות היא כן
כו.) (בקידושין והרשב"א ע"ד). קט וורשא דפוס הלואה,

. טז: בבבאֿמציעא מהגמרא כן הוכיח

.ÂÌÈÏÎa ‡l‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡29Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ∆»¿≈ƒ¿««ƒ∆≈
‰Ëe¯t ‰ÂL30‰‡‰a ¯eÒ‡L ¯·„a ÔÈB˜ ÔÈ‡Â .31, ¿∆¿»¿≈ƒ¿»»∆»«¬»»
˙B¯Ùa ‡ÏÂ32ÚaËÓa ‡ÏÂ33ÏL BÈÏÎa ÔÈB˜ ÔÈ‡Â . ¿…¿≈¿…¿«¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ34.Á˜BÏ ÏL BÈÏÎa ‡l‡ , ≈∆»¿ƒ¿∆≈

ממה 29) כן ולמד מז.). (ב"מ ששת לרב בניגוד נחמן, כרב
לו, הדומה וכל נעל דוקא - נעלו" איש "שלף שנאמר:

פרי. ולא כלי שם 30)דהיינו (ועיין שם ברייתא
בכלי). קונים ד"ה מז:31)ב'תוספות' להלן 32)שם

בהן". וכיוצא פירות להוציא "בכלי, רבינו: כתב ח, הלכה
פרי  בכלל הם וחמור שפרה נראה א הלכה למעלה ומדבריו
מו:): (שם בגמרא נראה וכן בכסףֿמשנה. וראה זה, בענין
חמור  או בפרה שור החליף כיצד חליפין, עבדי נמי "ופירי
בפרה", שור בשר "החליף שם גורסים שיש אלא בשור".

וב'תוספות'. ברש"י שם מז.33)עיין (שם מפורשת הלכה
על  אדם של שדעתו מפני מה:) (שם בגמרא והטעם ומז:).
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שלפעמים  להבטל, עשויה וצורה במטבע, שישנה הצורה
ח. הלכה להלן וראה המלכות. עלֿידי המטבע נפסל

נעלו 34) שלף שבועז ה. בהלכה וכנ"ל  ומז: מז. שם כרב
לגואל. ונתן

.ÊB˙B‡ Á˜Bl‰ ‰˜iL È„k ¯ÎBnÏ ÈÏk „Á‡ ‰˜‰ƒ¿»∆»¿ƒ«≈¿≈∆ƒ¿∆«≈«
Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ¯kÓn‰35BÏ ‰˜‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿»»»«≈«¿««ƒ∆ƒ¿»

Ba ‰ÎÊÂ ,Á˜n‰ ‰˜ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«¿»¿«¬ƒƒ¿»«∆»¿»»
‰zÓ dÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zn‰L ;Á˜Bl‰36. «≈«∆««»»«¿»¿«¬ƒ¿»«»»

¯ÎBn‰ ÒÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡37e‰˜‰L ÈÏk‰ Ïk ««ƒ∆…»««≈»«¿ƒ∆ƒ¿»
BÏ ‰˜n‰ ÊÁ‡Â ,B˙ˆ˜Ó ÊÁ‡ ‡l‡ ,B¯kÓÓ ÛÏÁ≈∆ƒ¿»∆»»«ƒ¿»¿»«««¿∆
¯eÚL È„k epnÓ ÊÁ‡L ‡e‰Â .Á˜Bl‰ ‰˜ - B˙ˆ˜Óƒ¿»»»«≈«¿∆»«ƒ∆¿≈ƒ

ÈÏk38Ïk ˙‡ ˜zÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰ÊÈÁ‡ epÊÁ‡È B‡ , ¿ƒ…¬∆¬ƒ»∆»¿«≈∆»
ÈÏk‰39˙ˆ˜Óa BÏ ‰˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ‰˜n‰ „iÓ «¿ƒƒ«««¿∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
„‚a‰40˙BÚaˆ‡ LÏL „‚a‰ ÔÓ ÊÁ‡iL CÈ¯ˆ -41, «∆∆»ƒ∆∆¡…ƒ«∆∆»∆¿»

ÈÙa ÈÏk ‡e‰ È¯‰ - ÊÁ‡L ÌB˜nÓ ˜ÒÙÈ Ì‡L∆ƒƒ¿…ƒ»∆»«¬≈¿ƒƒ¿≈
BÓk ,ÈÏk Èe¯˜ „‚aÓ ˙BÚaˆ‡ LÏML ;BÓˆÚ«¿∆»∆¿»ƒ∆∆»¿ƒ¿

ÌÈ„‚a ˙‡ÓË ÔÈÚa e¯‡aL42ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÁt ∆≈«¿¿ƒ¿«À¿«¿»ƒ¿≈ƒ»«»
ÈÏk‰ Ïk ˜zÏ ÏBÎÈ ‰È‰Â ,LÏMÓ43.‰˜ - ƒ»¿»»»¿«≈»«¿ƒ»»

והתקדשי 35) מנה "הילך ז. בקידושין זו הלכה מקור
בפ"ה  רבינו פסק וכן כנעני" עבד מדין מקודשת לפלוני,
לא  בעצמו שהקונה שאע"פ הרי כב. הלכה אישות מהלכות
(אבן  עבורו נתן שאחר כיון קנה, - למקנה מאומה נתן
"וקנינא  שאמרו: קנב:) (ב"ב בגמרא נראה וכן האזל).
הסודר  את נתנו שהעדים הרי ממנו, וקנינו כלומר מיניה",
מיימוניות  בהגהות (הובא גאון עמרם רב כתב וכן למקנה,

ב). אות שהאומר 36)כאן ו: בקידושין הגמרא מסקנת
כתבו  וכן במכר. שקנה לי, שתחזירהו עלֿמנת מנה הילך

מח:]. בנדרים [וראה (מגידֿמשנה) ֿ 37)הגאונים בבא
ז. שיעורו.38)מציעא כמה להלן סברא 39)יבואר מעין

מציאה: לענין אבהו, רבי בשם ט.) (שם בתלמוד נזכרה זו
(=החבל), המסירה תופס ואחד החמור על רכוב אחד אם
כל  את קנה המסירה ותופס החמור, קנה החמור על הרכוב
שיכול  מאחר כולה, את אוחז שאינו אףֿעלֿפי המסירה,
(שם), זו סברא שנדחתה ואףֿעלֿפי אצלו. ולהביאה לנתקה
בדויה, אבהו רב סברת עיקר שכל יתכן שלא רבינו סובר
אחרת  שדעת מכירה, לענין ונאמרה נכונה הסברא עיקר אלא
ודמיון  למכירה, מציאה לדמות רצה אבהו ורבי לו, מקנה
מכירה  לענין שנאמרה הסברא עיקר אבל שנדחה, הוא זה

ו. ס"ק קצה, סימן ש"ך ועיין נדחתה, בגד 40)לא נקט
כלים  שאר הואֿהדין אבל סודר, לוקחים שכרגיל לדוגמא,

יב). ס"ק שם, (סמ"ע,41)(סמ"ע, שלש על שלש היינו,
א.42)שם). הלכה כלים מהלכות כב לדעת 43)בפרק

כלי, שיעור לנתק שיכול הכוונה יג) ס"ק (שם הסמ"ע
אצבעות. שלש על אצבעות שלש דהיינו

.Á˙B¯ËMa ÔÈ·˙BkL ‰Ê44ÈÏÎa ÈBÏtÓ ‡È˜e' ∆∆¿ƒ«¿»¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ˙B¯t ‡ÈˆB‰Ï - 'ÈÏÎa' :'Ba ˙B˜Ï ¯Lk‰«»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈
'Ba ˙B˜Ï' ;‰‡‰ È¯eq‡ ‡ÈˆB‰Ï - '¯Lk‰' ;Ô‰a»∆«»≈¿ƒƒ≈¬»»ƒ¿

¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ‡ÈˆB‰Ï -45. ¿ƒƒ¿∆≈

מז.44) רב 45)בבאֿמציעא "אמר שם: [בבבאֿמציעא
(=להוציא) לאפוקי (=בכלי) במנא - אידי דרב בריה ששת
איסורי  למעוטי דכשר, בפירות, קונין דאמר ששת מדרב
דאמר  מדלוי לאפוקי למיקניא, זביד) רב לדעת (שם הנאה
השמיט  ורבינו מטבע". למעוטי (=בו), ביה קונה, של בכליו
גרס  שרבינו ונראה הראב"ד. זה על והעיר מטבע", "למעוטי
לאפוקי  במנא אמר פפא "רב חננאל: רבינו כגירסת שם
(שם  לשיטתו פפא ורב כלל. דרשו לא ו"ביה" וכו'" מטבע
עלולה  שצורה מפני חליפין נעשה לא שמטבע מה:)
דרב  בריה ששת רב לדעת אבל כלי. הוא ולעולם להבטל,
למדו  ולא פירות, להוציא "במנא" מהמילה שלמד אידי
ואינו  פירות בכלל הוא שמטבע מפני היינו מטבע , להוציא
וכיוצא  פירות להוציא "בכלי רבינו שהביא וזהו כלל. כלי

וכנ"ל]. מטבע, דהיינו בהן"

.ËÔÈw‰ ‰Ê46Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ∆«ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ
B¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰È‰47‰¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ‰ ‡lL .‰˜ - »»≈≈¬≈»»∆…ƒ¿ƒ»»

¯ÙBÎÏ ‡l‡ ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌÈ„Ú48B‡ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ; ≈ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¬»«≈
Â ÏÈ‡Ln‰ B‡ ¯ÎBO‰ B‡ Ô˙Bp‰ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎ «≈«≈««¿ƒ¿«≈»∆≈

ÔÓ „Á‡ C¯„a ‰Bw‰ ‰wL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„Ú CÈ¯»̂ƒ≈ƒ¿≈»∆»»«∆¿∆∆∆»ƒ
,‰ÎÈLÓa ÔÈa ,‰‰a‚‰a ÔÈa :Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ∆ƒ»∆≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ˜a ÔÈa ,‰¯ÈÒÓa ÔÈa49¯ËLa ÔÈa ,ÛÒÎa ÔÈa ,50B‡ ≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»
.ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜ - ‰˜ÊÁ·«¬»»»»¿««ƒ∆≈»≈ƒ

סה:46) שכתב 47)קידושין כמו מודים, ושניהם כלומר,
בכופר". אלא כו' עדים כו' הצריכה "שלא להלן:

כלומר:48) לשקרי", אלא סהדי איברו "לא (שם): בגמרא
מהווים  העדים אין השקרנים. בגלל אלא העדים נבראו לא
אלא  אינו תפקידם הקנין, מפעולת אורגאני חלק

העובדות. את לברר בלבד, סתם 49)אינפורמטיבי קנין
הכל  "אין כתב: והראב"ד ה. הלכה למעלה חליפין, הוא
בפני  "קנין מ.): (בבאֿבתרא אמרו שהרי בקניין". מודים
ומגידֿמשנה). (מאירי כתובו" לומר צריך ואין שנים
"לא  סה: בקידושין שאמרו למה מכאן סתירה אין ולדבריו
שהם  הקנינים יתר בין חילוק יש - לשקרי" אלא סהדי איברו
קנין  אבל החפץ, של שויו הוא וכסף הנקנה, הדבר בגוף
אינו  החפץ של שויו ואינו הנקנה החפץ בגוף שאינו חליפין
ולהלן  קצה, סימן בתחילת ב"ח ועיין בעדים. אלא נגמר

י. כרתי 50)הלכה מסירה שעדי אלעזר, כרבי הלכה שהרי
הלכה  גירושין מהלכות בפ"א (ראה חתימה עדי צריך ואין

שם). ובר"ן שם, לקידושין למי' נודע לא וב'שיטה טו,

.ÈÔ˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰51„Á‡ ÏÎÏ LÈ - B„iÓ ewL «≈«≈∆»ƒ»≈¿»∆»
ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk Ba ¯ÊÁÏ Ô‰Ó52Û‡Â , ≈∆«¬…»¿«∆¿ƒ¿ƒ¿»¿«

ÔÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈw‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
Á‡Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „ ∆»≈∆»«¬…««ƒ∆≈≈≈∆

Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ Ck ,Ô˙Bp‰Â ¯ÎBn‰ ¯ÊBÁL ÌLÎe .ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆≈«≈¿«≈»≈«≈«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL ÔÓÊ Ïk Ïa˜Ó‰Â¿«¿«≈»¿«∆¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈≈

‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La53. ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

קיד.51) כרבה.52)בבאֿבתרא ולא יוסף כרב (שם),
קנין 53) בין ההפרש וטעם "קנין". רק שם הזכירו שהרי
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ששאר  למעלה, שכתבנו כמו הקנאה, דיני ושאר סודר
מפני  ובכסף, החפץ, בגוף הם ומשיכה חזקה כגון הקנינים

המעות. קבלת עם מיד מסתלק שהמוכר

.‡È‰a¯‰ ÌÈ¯·c LÈ54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ«¿≈∆≈»¿ƒƒƒ¿»¿≈
L¯‚Ó‰Â Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰ ÔB‚k .ÌÚË Ì‰a ÔÈwÏ«ƒ¿»»∆««¿«¿«¿≈∆«¿¿«¿»≈

ÁÈÏL ‰OBÚ B‡ ,BzL‡55B‡ ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰ B‡ , ƒ¿∆»ƒ««≈»»
B¯·ÁÏ ÏÁBn‰ B‡ ,‰Ú„BÓ Ïh·Ó‰56B‡ ·BÁ «¿«≈»»«≈«¬≈

ÔB„wt57.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .B„Èa BÏ LiL ƒ»∆≈¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

מקום,54) בשום קנין בהם מצינו שלא פשוטים, דברים אלו
(מגידֿמשנה). הדברים גמר להלן 55)שבאמירה ראה

א. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות א בפרק 56)פרק ראה
ד"ה  ו. לסנהדרין וב'תוספות' יט. הלכה אישות מהלכות יז

ב,57)צריכה. הלכה ומתנה זכיה מהלכות ג בפרק להלן
לו  נתן או עליו, לו שיש חוב לחבירו "מחל רבינו: כתב
בדברים  הנקנית מתנה זו הרי אצלו, מופקד שהיה הפקדון
לא  בעין, שהוא שבדבר כהרא"ש רבינו שדעת הרי בלבד".
בחושןֿמשפט  וראה מתנה, לשון אלא מחילה לשון שייך
בלחםֿמשנה  (וראה שם ובהג"ה ב, סעיף רמא סימן

שם). ומשנהֿלמלך

.·È˙BÓB˜n‰ ·¯ e‚‰58el‡ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B˜‰Ï »¬…«¿¿«¿¿ƒ¿»≈
ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ÌÈ¯ÓB‡Â ,el‡a ‡ˆBik B‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«≈¿≈¿¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÏL ÈBÏt ‰OÚLBÏ LiL ·BÁ ÈBÏÙÏ ÏÁnL B‡ ,ÁÈ ∆»»¿ƒ»ƒ«∆»«ƒ¿ƒ∆≈
‡ˆBiÎÂ ,‰Ê Ëb ÏÚ ¯ÒnL ‰Ú„Bn‰ ÏhaL B‡ ,BÏˆ‡∆¿∆ƒ≈«»»∆»««≈∆¿«≈

.CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡a¿≈««ƒ∆≈»ƒ

(מגידֿמשנה).58) הגאונים דעת וכן

.‚ÈBÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡a ˙B˜‰Ï e‚‰pL ‰Ê ÔÈƒ̃¿»∆∆»¬¿«¿¿≈«¿»ƒ≈
el‡ ÌÈ¯·c ¯ÓB‡ BÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆»¿ƒ«∆≈≈¿»ƒ≈

Ïz‰Óe ˜ÁOÓk59.¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â BaÏa ¯ÓbL ‡l‡ , ƒ¿«≈¿«≈∆»∆»«¿ƒ¿««»»«
Èz¯Ó‚Â Èz¯Ó‡ È‡ ÌÏL ·Ïa :¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿≈»≈¬ƒ»«¿ƒ¿»«¿ƒ
.ÏÏk ¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆≈»ƒ»»«≈¿»

שם.59) אישות בהלכות רבינו שכתב מה ראה

.„ÈLnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰60ÏÈÚBÓ ÔÈw‰ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆≈»∆«»≈«ƒ¿»ƒ
Ô‰a61ÈBÏtÓ eÈ˜Â :¯ËLa ·˙kL È¯‰ ?„ˆÈk . »∆≈«¬≈∆»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ

ÈBÏt ÌÚ ‰¯BÁÒa CÏiL62‰„O‰ e˜ÏÁiL B‡ , ∆≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿¿«»∆
˙en‡a Ì‰ÈL eÙzzLiL B‡ ,Ì‰ÈÈaL63‡ˆBiÎÂ , ∆≈≈∆∆ƒ¿«¿¿≈∆¿À»¿«≈

Ôlk el‡ ÌÈ¯·„a64BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈À»¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÌiÒÓ ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜‰ ‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆¬≈…ƒ¿»«¬≈»»¿À»

Úe„ÈÂ65¯wÚ ˙B¯t ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,66.Úe„i‰ ¿»«…ƒ»¿…≈ƒ»«»

ממון.60) של התחייבות בהם שאין ֿ 61)כלומר, בבא
מחיצה", לעשות שרצו "השותפין המשנה: על ג. בתרא
זה, על קנין ביניהם שעשו שמדובר ביניהם, להתחלק כלומר
קנו  "וכי שאלו: זה ועל דבריהם, את לקיים מחוייבים ולכן

הוא?!". בעולם דברים קנין - כאן 62)מידם אין כלומר,
בלבד. הליכה התחייבות אלא ממון של התחייבות

דבר 63) וזהו שותפות, ביניהם שיעשו היתה [ההתחייבות
התנאי  התניית כלומר עצמו, השיתוף אבל ממש. בו שאין

ו  שניהם העבודה שיעבדו בשכר שוה חלק יהיה אחד לכל
טוב  קנין זה אין ואףֿעלֿפיֿכן ממש, בו שיש דבר זהו -
להלן  רבינו שכתב כמו לעולם, בא שלא דבר שזהו מפני
שם  הראב"ד ולדעת ב. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות פ"ד
אחד  כל אלא לעולם בא שלא דבר זה אין רבותיו, בשם
וזהו  ופועלות. עושות שהן למה חברו ידי בגוף קונה ואחד
בקנין"]. נקנה עצמו השיתוף "אבל הראב"ד: כאן שכתב מה

שלי 64) דקל פירות פלוני יאכל בביתי, פלוני ידור כגון:
שאינו  שמכיון טו). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י (להלן
כלום, זה אין - הדיור את או האכילה את אלא לו מקנה

ממש. בהם שאין דברים כא 65)שהם פרק להלן ראה
ג. -66)הלכה לך מכורים זה דקל פירות לו אמר שאילו

עוד  שאם אלא הוא, ממש בו שיש דבר הפירות שהרי קנה,
אלא  קנה, ולא לעולם בא שלא דבר זה הרי צמחו, לא
זכיה  מהלכות פ"י (להלן לפירותיו העץ את שמכר באופן

שם). ומתנה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השטרות 1) קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל שבעלֿפה וההלוואות

.‡Ô‰a ÔÈB˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t‰2BÓk «≈««ƒ∆≈ƒ»∆¿
e¯‡aL3È¯‰ ,4ÔÈ˜5Ï·‡ .ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ÔÈ˜a ∆≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¬»

Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÌLk - ÚaËn‰6‰˜ BÈ‡ Ck , ««¿≈«¿≈∆≈ƒ»≈ƒ¿∆
ÔÈ˜a7‰OÚ BÈ‡Â ,ÔÈ˜a ‰˜ BÈ‡ ÚaËn‰ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿≈«¬∆

.ÌÈ¯·c ¯‡Lk ˙B˜Ï ÔÈ˜ BÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

הפירות,2) את אחד ומשך אחר, בדבר פירות מחליפים אם
לשני. המקביל הדבר נקנה ו.3)לא הלכה פ"ה לעיל,

מה:4) פיר 5)בבאֿמציעא החליפו מסויים,אם בכלי ות
הכלי. לבעל הפירות נקנים - הכלי את הפירות בעל ומשך

ו.6) הלכה פ"ה, מו.).7)לעיל (שם הגמרא מסקנת
עלולה  והיא הצורה, היא המטבע של ערכו כל והטעם:
נקנה  שאינו שטר כמו המטבע והרי ולהפסל, להבטל
 ֿ בבבא הרמב"ן כתב וכן ד, ס"ק רג סימן (סמ"ע בחליפין

מה:). מציעא

.·˙BBLÏ8k ÏLÂ ·‰Ê ÏL˙BiLLÚk Ô‰ È¯‰ - ÛÒ9 ¿∆»»¿∆∆∆¬≈≈«¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ïk‰Â ;˙LÁ ÏL B‡ ÏÊ¯a ÏL10 ∆«¿∆∆¿∆¿«…ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

ÔÈ˜Â ,Ô‰11ÔÈ˜a12‰ÙÏÁ‰a ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜Â ,13, ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿«¿»»
e¯‡aL BÓk14ÔÈ¯È„ B‡ ÛÒk ÏL ˙BÚaËn‰ Ï·‡ .15 ¿∆≈«¿¬»««¿≈∆∆∆ƒ»ƒ

·‰Ê ÏL16ÌÈÓc Ôlk Ô‰ È¯‰ - ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ B‡ ∆»»«»∆¿∆¬≈≈À»»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „‚k17ÈÓc Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ Ô˙Bp‰Â ; ¿∆∆¿»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈∆∆»≈∆¿≈

ÔÈÏËÏhn‰18BÓk ,dÈa‚È B‡ CLÓiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - «ƒ«¿¿ƒ…»»«∆ƒ¿…«¿ƒ«¿
e¯‡aL19ÔÈ˜a ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ;20‰OÚ ‡ÏÂ , ∆≈«¿¿≈∆»≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¿…«¬∆

.ÔÈƒ̃¿»

בפ"ד 8) רבינו בדברי הוא וכן מטבע. צורת ללא חתיכות
והוא  - כסף של בלשון . . ." ט: הלכה שני מעשר מהלכות
 ֿ דבבא פ"ד בתחילת המשנה ובפירוש אסימון". הנקרא
והם  מצויירות שאינן כסף "חתיכות רבינו: כתב מציעא

אסימון". כמטבעות 9)הנקראים דינם שאין לומר, רוצה
כעששיות  שהם הכוונה אין אבל בחליפין, נקנים שאינם
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בסמוך: כתב שהרי חליפין, קנין בהם ועושים כלים שהם
שאינם  הרי - בהחלפה" זה את זה וקונין בקנין "וניקנין
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין להלן. ראה חליפין, עושים

למעלה.10) שכתבנו כמו בכלי ולא כפירות ודינם כלומר,
א.11) בהלכה פירות כדין קונים, לא סתם 12)אבל

מו.) (ב"מ בגמרא זו הלכה ומקור חליפין, זה "קנין"
צורה, בלא עדיין שהם נחושת של (=מעות "בפרוטטות
טבעא  עלייהו דליכא - רש"י) - כסף של אסימון כעין
ומשום  כפירות) (דינם הוו פירא - צורה) עליהם (=שאין
טו). ס"ק רג, סימן (הגר"א בחליפין" נקנו הכי

ומין 13) השני, כמו שוה אחד שחפץ בשוה, שוה כלומר,
מה  ועיין א. הלכה פ"ה (למעלה בפירות אף נוהג זה חליפין

מד.). (שם במשנה זו הלכה ומקור שם). פרק 14)שכתבנו
שם. ושויו 15)ה דינר, היתה: מטבעותֿזהב של היחידה

ד). הלכה להלן (ראה כסף של דינרים וחמשה עשרים -
לשאר 16) ביחס כ"מטבע" ה"זהב" את רואה הרמב"ם

הרי"ף  הבאה), (בהלכה ל"כסף" ביחס וכ"פירות" מטלטלין,
של  זו הדוֿאנפיות את להוכיח מאוד האריך הזהב) (פרק
גאון, האי רב אך ול"מטלטלין", ל"כסף" ביחס ה"זהב"
כ"פירות", נחשב תמיד ש"זהב" סובר שם, הרי"ף ומביאו

מטלטלין. לשאר ביחס "מטלטלין",17)אף על הדגש
שיבואר  כמו לכסף, ביחס כפירות הם ונחושת זהב אבל

כסף.18)להלן. קנין בתורת ג 19)כלומר, פרק למעלה
א. אינו 20)הלכה שהמטבע א. בהלכה כנ"ל חליפין.

חליפין. נעשה ואינו בחליפין נקנה

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21¯‡L ‰BwL ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆∆¿»
ÔÈÏËÏhÓ22ÌÈ„·Ú B‡ ,el‡ ˙BÚaËÓ ÈÈnÓ „Á‡a ƒ«¿¿ƒ¿∆»ƒƒ≈«¿¿≈¬»ƒ
˙BÚ˜¯˜Â23˙BÚaËÓ Èa‚Ï ·‰Ê ÏL ÔÈ¯Èc‰ Ï·‡ ; ¿«¿»¬»«ƒ»ƒ∆»»¿«≈«¿¿
ÛÒk ÏL24˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -25ÏL ˙BÚn‰ ÔÎÂ . ∆∆∆¬≈≈¿≈¿≈«»∆
˙LÁ26ÛÒk ÏL ˙BÚaËÓ Èa‚Ï ˙B¯t BÓk -27. ¿∆¿≈¿«≈«¿¿∆∆∆

כדמים.21) נחשבים ונחושת זהב שאף שאז 22)כלומר,
עם  אלא קונים שאין ומטלטלין, כסף בין כמו הוא היחס

המטלטלין. שהרי 23)משיכת לגמרי, קונים הם ואז
ה  פרק למעלה [וראה (מ"מ). בדמים נקנים וקרקעות עבדים

יז]. והערה ד חשוב 24)הלכה יותר שהזהב שאףֿעלֿפי
דבר  ו"כל להוצאה, יותר וקל חריף יותר האחרון - מהכסף,
הזהב). פרק (נמוקיֿיוסף מטבע" קרוי וחריף חשוב שהוא

בניגוד 25) הבבלית, שנוסחתה מד.), (בבאֿמציעא משנה
רבי. של האחרונה העריכה לפי היא שם.26)לירושלמית,

זה 27) אין כי רבינו, דיבר לא ונחושת זהב בין היחס ועל
לדעת  הראשונים: רבותינו בזה נחלקו אבל בתלמוד, מפורש
נחושת, לגבי כפירות נחשב זהב המ"מ, ומצטטו הרשב"א,
הנמוקיֿיוסף  אך בשימוש, יותר הוא האחרון שזה מפני
לגבי  כפירות נחשב שנחושת הירושלמי, בשם מביא (שם)
ס"ק  רג (סימן הסמ"ע יפה מסביר האחרונה הדעה את זהב;
הוא  ונחושת זהב בין בחשיבות המרחק דבריו: ומיצוי יב)
עושה  זו וחשיבות וכסף, זהב שבין מזה גדול יותר הרבה
יותר  הוא האחרון שזה למרות נחושת, לגבי מטבע הזהב את
וזה  וכסף, זהב בין קיים כזה מרחק אין זה, לעומת חריף.
מכריעה  ולכן הראשון, מן חשוב פחות הרבה אינו האחרון

בש"ע  הזהב. כלפי מטבע שיחשב הכסף, של החריפות כאן
הכרעה. ללא הדעות שתי את מביא (שם)

.„?„ˆÈk28˙BÏ Ô29‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ≈«»«ƒ»∆»»¿∆¿ƒ«¬ƒ»
ÛÒk‰ ‰˜ - ÛÒk ÏL ¯È„30‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆∆ƒ¿»«∆∆««ƒ∆¬«ƒ…

·iÁÂ ,B„ÈÏ ÛÒk‰ ‡a31¯È„ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ BÏ ÔzÏ »«∆∆¿»¿«»ƒ≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ»
˜ÒtL BÓk ÛÒk ÏL32ÌÈL„Á - ÌÈL„Á Ì‡ :BnÚ33, ∆∆∆¿∆»«ƒƒ¬»ƒ¬»ƒ
ÌÈLÈ - ÌÈLÈ Ì‡34ÌÈ¯OÚ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«∆¿ƒ

¯Èc‰ ÁwiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - ·‰Ê ¯È„a ÛÒk ‰MÓÁÂ«¬ƒ»∆∆¿ƒ«»»…»»«∆ƒ««ƒ»
·‰Ê ÏL35Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,36. ∆»»¿»∆»»«¬…

מה:).28) (בבאֿמציעא כסף,29)ברייתא קנין בתורת
נעשים  אינם פירות כי מועיל אינו חליפין בתורת אבל

(לחםֿמשנה). נתחייב 30)חליפין הזהב במשיכת כלומר,
אין  אבל הזהב, לבעל בכסף תמורתו לשלם הכסף בעל
נקנה  כסף אין שהרי תמורתו, נקנה מסויים שכסף הכוונה

הזהב.31)בחליפין. לבעל  ליתן הכסף כמו 32)בעל
קנין  לכל קודם תנאי - המחיר קביעת המחיר; את שקבעו

יא. הלכה פ"ד לעיל וראה לו 33)שהוא, שיתן התנו אם
ישנם  "סתם ואמנם חדשים, לו ליתן חייב חדשים, מטבעות
רוצה  לפעמים אבל יא), אות שם (סמ"ע מחדשים" עדיפים
לו  טוב יותר ואז ארוך, לזמן המטבעות את לשמור הלוקח

מחדשים.34)חדשים. עדיפים ישנים סתם כאמור, שהרי,
בהגבהה 35) אלא בכסף נקנים שאינם המטלטלין כל כדין

ה"א). פ"ג (לעיל במשיכה בעד 36)או כסף הנותן כדין
פרק  (להלן שפרע" ב"מי חייב אבל ד). הלכה (שם מטלטלין

א). הלכה ז

.‰BÏ Ô˙37¯q‡ ÌÈLÏL38ÏL ¯È„a ˙LÁ ÏL »«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ»∆
¯Èc‰ ‰˜ - ÛÒk39BÓk BÏ ÔzÏ ·iÁÂ ,ÛÒk ÏL ∆∆ƒ¿»«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ≈¿

.ÔLÈ - ÔLÈ Ì‡ ,L„Á - L„Á ¯Èc Ì‡ :BnÚ ˜ÒtL∆»«ƒƒƒ»»»»»ƒ»»»»
‡Ï - ¯q‡ ÌÈLÏLa ÛÒk ÏL ¯È„ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»∆∆∆ƒ¿ƒƒ»…
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˙LÁ ÏL ˙B¯q‡‰ ÁwiL „Ú ,‰»̃»«∆ƒ«»ƒ»∆¿∆¿»∆»≈∆

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

וברא"ש.37) ברי"ף והובאה ג, פרק בבאֿמציעא תוספתא
הדינר 38) עבור איסרים וארבעה עשרים היה הרגיל המחיר

(פילפולא  האיסרים כשהוזלו המדובר וכאן יב.), (קידושין
א). אות פ"ד להרא"ש הנחושת,39)חריפתא במשיכת

בקנין  ולא דמים בקנין כאן, ואף ל"כסף", ביחס פרי שהוא
ד. בהלכה כנ"ל חליפין,

.ÂÔÎÂ40˙BÚ¯‰ ˙BÚÓ41Ô˙ÏÒtL42˙eÎÏÓ43B‡ ¿≈»»»∆¿»»««¿
‰È„n‰44ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÔÈ¯È„ B‡ ,45‰È„Ó d˙B‡a «¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÚaËÓÏ Ô˙B‡ ÔÈpLnL „Ú Ô‰a ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿¿ƒ»∆«∆¿«ƒ»¿«¿≈«
È¯‰ - ¯Á‡˙B¯Ùk Ô‰46ÔÈ˜a ÔÈ˜Â ,¯·c ÏÎÏ47, «≈¬≈≈¿≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈB˜Â48Ô˙B‡ ˙BB˜ ˙BÚn‰ ÔÈ‡Â ,49, ¿ƒ∆«»¿≈«»»
˙B¯t‰ Ïk ¯‡Lk50. ƒ¿»»«≈

פירות.40) של דין לו יש שמטבע מקרה עוד כלומר,
את 41) קונות הרעות "מעות מד.) (בבאֿמציעא משנה

ביטוי 42)היפות". את הרמב"ם מפרש כך בטלתן;
 ֿ במגיד ועיין שנפסלו, מעות שהם רעות", "מעות המשנה:
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הרשב"א. בשם שכתב מה מלכות 43)משנה (מו:). שם
האזרחים  אם אף כ"פירות" ונחשבות מדינות; הרבה כוללת
למרות  זו. במטבע עדיין להשתמש בחשאי ממשיכים

שם). (בגמרא הרשמי בתוך 44)הביטול אחד אזור
אותה  של אחרים באזורים יוצא המטבע ועדיין המלכות,

חדלו 45)מלכות. שלמעשה והיינו הזהב), (פרק הרי"ף
רשמית. עדיין אותם ביטלו לא כי אם בהם, להשתמש

ח.46) והלכה ו, הלכה פ"ה ועיין ככלי, לא אבל
פירות.47) כמו קונים לא אבל סודר. בקנין כלומר,
לשלם 48) השני הצד את מחייבין כלומר, כסף. קנין בתורת

נקנין  מעות שאין מסויימות, מעות שקונים לא אבל  מעות,
מעות  לתת "ומתחייבין בזהירות: כותב הש"ע בחליפין.

ח). סעיף רג, (סימן טובות 49)שפסקו" מעות נתן אם
הרעות. את משך המעות 50)ולא שאין כדרך כלומר,

הפירות. כל שאר קונות

.ÊC¯„ BÏ ÔÈ‡ ÚaËn‰51Ba ‰kÊiL52BÈ‡L ÈÓ ««¿≈«≈∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆≈
B˙eL¯a53Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡54Ú˜¯w‰ ‰wL ÔB‚k . ƒ¿∆»««≈«¿«¿∆»»««¿«

˙BÚn‰ ÌB˜Ó ˙‡ ¯kOiL B‡ ,˙BÚn‰ Bab ÏÚÂ55. ¿«««»∆ƒ¿…∆¿«»
B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ¯ËLa B‡ ÛÒÎa Ú˜¯wa ‰ÎfL ÔÂÈk≈»∆»»««¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»
,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BÚna ‰ÎÊ ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»«»¿∆ƒ¿»«»«»ƒ

ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰iL ÔB‚k56„Á‡ ÌB˜Óa57Ô·e‡¯ Ï·‡ . ¿∆ƒ¿À¿»ƒ¿»∆»¬»¿≈
·BÁ BÏ ‰È‰L58ÏÚÂ Ú˜¯˜ ÈÂÏÏ ‰˜‰Â ,ÔBÚÓL ÏÚ ∆»»«ƒ¿¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿«¿«

ÈÏ ‰‡¯ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ dab59‡lL «»∆≈≈∆ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆…
.·BÁ‰ ‰»̃»«

(51 ֿ ובבא מו. בבאֿמציעא (כגון בגמרא מקומות בכמה
כסף, להקנות כיצד ארוך ומתן משא יש קמט:) בתרא
מקום  להם שאן קנינים של שורה שדחו אחרי - והמסקנא
שמביאה  הזאת האפשרות רק שאין - חליפין כגון בכסף

ברשותו,52)רבינו. ויהיה בו שיזכה מסויים, בכסף היינו,
אפשר  החפץ, תמורת לו שישלם חוב עליו להטיל אבל

(כסףֿמשנה). בחפץ משיכה הוא 53)עלֿידי שאם
לו. קונה חצרו - ראה 54)ברשותו אגב', ב'קנין כלומר,

ח. הלכה ג פרק המעות.55)למעלה מונחים שבו המקום,
להחליפם.56) הרשות לנפקד אם 57)ואין וכלֿשכן

הנותן. בידי מלוה 58)נמצאים ודין פה, על מלוה היינו,
לפנינו. להלן מתברר לכאן 59)בשטר פנים יש בגמרא כי

של  עובדא הביאו קד:) (בבאֿקמא אחד במקום ולכאן.
הוה  פפא "רב שם: גורסים ויש אגב', ב'קנין מעות הקנאת

תריס  לו מסיק היה שהנותן כלומר, חוזאי". בי זוזי אלפי ר
להקנות  אפשר מלוה שגם ויוצא זה, בסכום מלוה עליהם
הוו  פפא "רב עז:): (ב"ב אחר במקום אבל אגב'. ב'קנין
פקדון  לו שהיה ואפשר חוזאי", בי זוזי אלפי תריסר ליה
'תוספות' עיין שם, בב"ק גם כן שגורסים ספרים (ויש אצלם

פפא). רב ד"ה שם בבאֿבתרא

.ÁeÈ‰60ÔzLÏL ÌÈ„ÓBÚ61ÈÏ LiL ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , »¿ƒ¿»¿»¿»«»∆∆≈ƒ
‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,E„Èa62ÈÂÏ ‰˜ - ‰ÊÏ e‰z ,63, ¿»¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿≈»∆»»≈ƒ

ÔzLÏMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â64‰Ê ¯·„Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ65 ¿≈∆»ƒ¿»¿»»«¬…¿»»∆
ÌÚË dÏ ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰ ‡È‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡66CÎÈÙÏ . »¿¬»ƒ∆ƒ¬»»∆≈»««¿ƒ»
¯Á‡ ÔÈ„Ï ‰pnÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡67. ≈¿≈ƒƒ∆»¿ƒ«≈

ויד.60) יג: המפקיד)61)גיטין או (המלוה ראובן
המקבל. ולוי הנותן, הנפקד) או (הלוה שמעון המקנה,

להוצאה 62) מלוה שהרי בעין, הכסף שאין אףֿעלֿפי
במסקנת  שם, - שלשתן במעמד קונה זאת ובכל ניתנה,

שגם 63)הגמרא. יז, הלכה אישות מהלכות ה בפרק ראה
זה. קנין מועיל קידושין אינו 64)לענין המקבל לוי אף

הנותן, של חוב בעל הוא זה מקבל שאם בו, לחזור יכול
הלוה  את שוב ולתבוע בו לחזור יכול המקבלֿהמלוה אין
יכול  (המלוהֿהמקנה) ראובן אין כן וכמו (מגידֿמשנה),
ט  בהלכה כמבואר (הלוהֿהנותן), משמעון חובו לתבוע

ארוכה 65)(כסףֿמשנה). שקלאֿוטריא אחרי (יד.), שם
זו. הלכה לבסס רצו בהם הטעמים, שנדחו ואחרי

"קבלה 66) כאילו והיא משפטי, בסיס לה אין כלומר,
טעם  יש אבל (רש"י). טעם" בה לתת שאין מסיני, למשה
 ֿ המשא על להקל והיא זו, תקנה חכמים עשו למה וסיבה
בידו  ואין סחורה, שקונה שמי השוק, תקנת "משום ומתן:
עד  להמתין צריך ואינו חובו בעל אצל מעמידו מעות,
כהילכתא). ד"ה שם ('תוספות' הקניין" לו שיקנה

שביאר 67) וכמו למקנה, כלום חייב אינו שהנותן באופן
ט. הלכה להלן

.Ë‰È‰68:ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ »»¿≈«»¿ƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ
Ôz‡L „Ú BÏ ·iÁ È‡L el‡ ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ Ôz≈¿ƒ¿≈»≈∆¬ƒ«»«∆∆≈

EÏ69!Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBaLÁ EnÚ ‰OÚ‡L „Ú B‡ ¿«∆∆¡∆ƒ¿∆¿¿»«≈
,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk - ÔBÚÓL Ïa˜Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»«¬…

ˆ˜Ó ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t elÙ‡ÂÌ‡ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ ˙ «¬ƒ»«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ
ÔBÚÓL ¯ÊBÁ - ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t ‡Ï70˙‡ Ú·B˙Â …»«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«∆

B·BÁ ¯‡La Ô·e‡¯71. ¿≈ƒ¿»

וכדעת 68) במשנה, (קיא.) בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
אצל  שלו) הפועל את (=שלח המחהו שאם קיב.) (שם רבה
פירות  בדינר, לפועל תן לחנוני: הבית בעל (=שאמר חנוני
שמכיון  בו, לחזור יכול - לך) אשלם ואני לו, חייב שאני
(רי"ף  שלשתן מעמד קנין כאן אין למקנה, חייב הנותן שאין

בניגוד 69)שם). כלום, לראובן חייב לוי אין שהרי
למקנה. חייב שהנותן ח, בהלכה שאם 70)למעלה ומכאן

ח), מהלכה כנ"ל המקבל, (שקנה למקנה מעות חייב הנותן
כיון  מהלוהֿהנותן, חובו ותובע חוזר המלוהֿהמקנה, שאין
למעלה  (כסףֿמשנה שלשתן במעמד החוב קנה שהמקבל

שם). עיין ח, יכול 71)הלכה אינו שפרוע המקצת אבל
(משנהֿלמלך). ולתבוע לחזור

.È- ‰zÓa BÏ B˙ B‡ ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰«≈¿««¬≈¿»¿«»»
‰˜ BÈ‡72BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;B„ÈÏ ¯ËM‰ ˙¯ÈÒÓa ≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»¿»∆…»«

BaL ‰È‡¯‰ ‡l‡73„ia ˙Òt˙ ‰È‡¯‰ ÔÈ‡Â ,74. ∆»»¿»»∆¿≈»¿»»ƒ¿∆∆«»

אין 72) הילכתא: אמימר, "אמר ושם: (עז.) בבאֿבתרא
הר"ח  גאון, האי רב גירסת היא (כן במסירה" נקנות אותיות
נקנות  אותיות "הילכתא: הרשב"ם: גירסת אבל והרי"ף,

ראייה 73)במסירה"). אלא ממון גופו אין השטר שהרי
ממון. תביעת על תעודתֿאישור שבשטר 74)או שהראייה

בו  שיש דבר על אלא חל קנין אין ולעולם ממש, דבר אינה
ממש.
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.‡ÈBÏ ·zÎiL ?¯ËM‰ ‰˜È „ˆÈÎÂ75‰˜ :‰˜n‰ ¿≈«ƒ¿∆«¿»∆ƒ¿…««¿∆¿≈
„eaÚM‰ ÏÎÂ ÈBÏt ¯ËL76BÏ ¯ÒÓÈÂ ,Ba LiL ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿…

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‰˜pL ‡ˆÓÂ .¯ËM‰«¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ
B˙i˜ ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú77ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ Ï·‡ , ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«

B˙ÚÈ·z78ÏÚaL ¯Ó‡È ÈÓ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿»≈ƒ…«∆««
?EÏ ¯ÒÓe ·˙k ÈlL ÌÈ¯·c79 ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

המסירה 75) כי כפול, קנין עושים השטר קנין את לחזק
אבל  כדיבור, אלא יחסי, באופן נחשבת, אינה לבדה
ד"ה  עז. בבאֿבתרא ('תוספות' כפעולה היא הכתיבה
וראה  זה, כפול לקנין אחרת הסברה עוד ויש אותיות),

להלן. איהו 76)דברינו ליה למיכתב "צריך עו:): (דף שם
בלי  כי הוא, הכרחי זה נוסח ביה". דאית שעבודא וכל
את  אלא לו מקנה שאינו אפשר השעבוד, מכירת הדגשת
פקק  (=לעשותו צלוחיתו" פי על "לצור בלבד הנייר
והרי  בעלֿפה, אמירה מספיקה היתה זה לפי אבל לבקבוק).
לפרש, צריך ולפיכך בכתב. דוקא שצריך הפוסקים רוב דעת
המסירה  להם: נפרדות מטרות שתי - האלו הקנינים ששני
את  להקנות כלל בכוחה ואין השטר נייר את להקנות באה
נגרר  ואינו מהשטר, לגמרי נפרד דבר שהוא השעבוד,
היא  אחר, בקנין צורך יש ולפיכך בו, כלול ואינו אחריו,
(וראה  השעבוד את להקנות במיוחד הבאה הכתיבה,

הספינה). את המוכר פ' בבאֿבתרא כגון 77)בנמוקיֿיוסף
השטר  לו מכר שחבירו וטוען המכר, שטר ממנו שאבד
לפקדון  ואומר מכחישו המוכר ואילו כדין, ומסירה בכתיבה
פקדון  זה אין כי בעדים ראיה להביא צריך אינו - לך נתתי
כדעת  קעג. בבבאֿבתרא רבינו דברי ומקור ממנו, קנה אלא
י. הלכה נחלות מהלכות בפ"ט רבינו פסק וכן שם. רבא

בפרק  ז.וראה הלכה ולוה מלוה מהלכות תביעת 78)טז
הלוה. מאת צריך 79)החוב שאינו האומר רבא גם ובזה,

להביא  שצריך מודה המוכר, טענות להכחיש ראיה להביא
יבמות  ב'תוספות' וראה (ראב"ד, הלוה טענת להכחיש ראיה

מא). ס"ק סו סימן חו"מ והגר"א אמאי, ד"ה קטז.

.·È˙‡f‰ C¯ca ˙B¯ËM‰ ÔÈ˜80ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ -81; ƒ¿««¿»«∆∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ
¯·c‰ Ûeb ‡l‡ ,˙B˜ ˙BÈ‡¯‰ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡82 ¬»ƒ«»≈»¿»ƒ¿∆»«»»

CÎÈÙÏ .Èe˜ „·Ïa83- B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰ , ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿««¬≈
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú84.BÏÁBÓ BL¯BÈ elÙ‡Â , ¬«ƒ»ƒ¿…«¬ƒ¿¬

בה 80) נקנה שהשטר אחרת דרך ויש וכתיבה, מסירה של
פג. ובהערה הראב"ד בדברי להלן ראה התורה, מן

פרק 81) בכתובות הרי"ף שיטת היא זו חכמים. מתקנת
ויש  קמז: בבבאֿבתרא הסוגיא מתוך כן והוכיח הכותב,
ראה  התורה, מן שטרות שקנין וסוברים זה על חולקים
וסוברים  זה על חולקים ויש קמז: בבאֿבתרא ב'תוספות'
עו: בבאֿבתרא ב'תוספות' ראה התורה, מן שטרות שקנין
א. ס"ק סו סימן לחושןֿמשפט בש"ך ועיין לך. קני ד"ה

ממשי.82) בלתי כדבר נחשב השעבוד מכיון 83)ואף
מלא. תוקף לו אין חכמים, מתקנת אלא אינו הקנין שכל

ללוקח 84) לשלם חייב המוכרֿהמוחל ברם (פה:), כתובות
ומזיק  חובל מהלכות ז (פרק מזיק מדין פיצויים השטר
בשטר  הלוה כתב שאם בהשגה, הראב"ד וכתב י). הלכה

יכול  אינו - מכוחך הבאים ולכל לך משועבד הריני חובו
רבינו. לדעת גם הוא שכן הכסףֿמשנה וכתב למחול.
הערה  לעיל ועיין תורה, מדין ללוקח, השטר קנוי זה ובאופן

עט.

.‚È‰M‡‰85‰ÒÈÎ‰L86dÈ‡ - dÏÚ·Ï ·BÁ ¯ËL »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¿«¿»≈»
B„Èk d„iL ÈtÓ ;dÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ87. ¿»ƒ¿…∆»ƒ«««¿»ƒ¿≈∆»»¿»

ראה 86)שם.85) ברזל, צאן בנכסי או מלוג, בנכסי
כח. סעיף שם שייכים 87)בחושןֿמשפט אשה נכסי

בעלה. בלי לאשה קנין ואין לבעל,

.„È‰˜n‰88ÏÚ BÏ ‰˜‰Â ,‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ««¿∆«¬≈«¿«»∆¿ƒ¿»«
·BÁ ¯ËL dab89ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - «»¿«¬≈∆»»«¿»¿»»

‡e‰L90‰¯ÈÒÓ ‡Ï·e ‰·È˙k ‡Ïa91ÌbL ,ÈÏ ‰‡¯Â . ∆¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ∆«
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ‰Ê92¯ÎBn‰ ÔÎÂ .B¯ÎnL ¯Á‡93Ú˜¯˜ ∆»ƒ¿…««∆¿»¿≈«≈«¿«

BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ·˙ÎÂ94˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk -95 ¿»««¿»¿≈«≈«ƒ≈»∆∆¡ƒ
.‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ Ú˜¯wa Á˜Bl‰«≈«««¿«ƒ¿»«¿»¿»»∆

עז:88) נמוקיֿיוסף 89)בבאֿבתרא (הרא"ש, אומרים ויש
הקרקע  אותה של מכירה שטר שדווקא גאון), האי רב בשם
בענין  המובאת הדוגמא והיא אגב', ב'קנין נקנה הנמכרת,

אחר. שטר לא אבל - בגמרא רבינו 90)זה כתב כן
המטלטלין, נקנו הקרקע שקנה "כיון ה"ט: פ"ג למעלה

בתוכה". צבורין שאינן אגב 91)אע"פ שמקנה שכיון
צריך  ואין ובחזקה בשטר בכסף, שנקנית כקרקע דינו קרקע
הכסףֿמשנה  וכתב כה). ס"ק סו סימן חו"מ (סמ"ע יותר
ברם  השעבוד. את לו מקנה שהוא בעלֿפה לו לומר שצריך
במקום  אלא עומד אינו אגב' ש'קנין סובר, חננאל רבינו

כתיבה. קנין להוסיף עוד צריך ולכן בגמרא 92)מסירה,
אגב'. 'קנין ע"י שטר בקנין המחילה דין מפורש הזכירו לא
רק  הוא אגב' 'קנין שגם אחרי הגיוני, הוא הדבר ברם
אנא, ד"ה יב, בבבאֿקמא ה'תוספות' שכתבו וכמו מדרבנן,

בלחםֿמשנה. שם.93)וראה שמותר 94)בבא ֿבתרא
ולוה  מלוה מהלכות כד פרק ולהלן שם, (ב"ב כן לעשות
למוכר  אלא הפסד שום כאן להיות יכול לא שהרי ה"א),
וינצלו  שמו) על נכתב (שהשטר הלוקח ימצאנו אם בלבד,
עצמו  מהמוכר יותר לחשוש לנו ואין השדה, את שקנה טרם

ששנינו). כאותה ד"ה עז: שם הראב"ד 95)(רשב"ם
[ויתכן  קרקע. אגב קנה מפורש: לומר שצריך כאן, הוסיף
שהוא  קרקע אותה על שנכתב ששטר היא הרמב"ם דעת כי
בקידושין  שאמרו כמו האדמה"), (="רסן דארעא" "אפסרא
בגמרא  נראה (וכן הקרקע בתוך צבור כאילו הוא הרי כז.
כמו  קרקע, אגב קנה לומר צורך אין ובצבורין שם), קידושין

שם]. ראב"ד ועיין ה"ט, פ"ג למעלה רבינו שכתב

.ÂË¯ÓB‡‰96BÊ ‰„Oa eÎÊ :97˙‡ BÏ e·˙ÎÂ ,ÈBÏÙÏ »≈¿¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆
¯ËM‰98ÈÊÁ‰Â ;BÏ ‰ÎBf‰ ˜99Ô˙BpÏ LÈ - Ú˜¯wa100 «¿»¿∆¡ƒ«∆««¿«≈«≈

¯ËMa ¯ÊÁÏ101ÏÚ Û‡Â ,‰zn‰ ÏÚa „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «¬…«¿»«∆«ƒ«¿«««««»»¿««
‰„Oa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt102. ƒ∆≈»«¬…«»∆

כו.96) וקידושין עז. לשלוחים,97)בבאֿבתרא אומר
המקבל. בשביל בה לזכות כוונה מתוך בקרקע קנין שיעשו

שטר.98) לו לכתוב עליהם מצוה עשה 99)וגם השליח
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המדובר  (שם) רשב"ם ולדעת המקבל. בשביל חזקה קנין
להלן. וראה חליפין. "לנותן",100)בקנין לכתוב דקדק

מזה, להסיק אפשר ולכאורה המתנה", "בעל להלן: וכן
חוזר), ד"ה שם (ב'תוספות' רבינוֿתם כדעת רבינו שסובר
יכול  אינו במכירה אבל בשטר, חוזר הוא במתנה שרק
שטר. ללוקח שיהא נמכר כן דעת על שוודאי בשטר, לחזור
שהביא  זה שמתוך סוברים והלחםֿמשנה המגידֿמשנה אבל
גם  שהמדובר נראה מכירה, בהלכות זו הלכה רבינו

שנעשה 101)במכירה. אחרי בקרקע, לחזור יכול אינו
למקבל  נקנה לא שהרי בשטר, לחזור יכול אבל הקנין, כבר
רוצה  אינו - השדה לו שנתן אףֿעלֿפי כי לידו, שיגיע עד
לדבר, פומבי ניתן השטר שעלֿידי לפי שטר, עליה שיכתבו
הרכוש  הפחתת בדבר הידיעה עלֿידי יורד הכלכלי וערכו
כל  אולם, בשטר). חוזר ד"ה שם ('תוספות' שלו הקרקעי
למסור  השלוחים יכולים - בו חזר שהמוכר ידוע שלא זמן
בו  חזר שמא לחשוש צריכים ואין השני, לצד השטר את

בשטר). חוזר ד"ה שם, החזיק 102)(רשב"ם כבר שהרי
במקום  בשטר, אלא נקנית הקרקע שאין ואףֿעלֿפי בה,
חוזר  ואם ד), הלכה פ"א (למעלה השטר את שכותבים
למעלה  כתבנו כבר הרי - בשדה? גם יחזור לא למה בשטר,
דקדק  והרי מעכב, השטר אין חזקה שבקנין ח) הלכה (שם
הערה  למעלה (וראה לו" הזוכה "והחזיק לכתוב: רבינו

שם. בב"ב נמוקיֿיוסף ועיין צח).

.ÊËÌ‰Ï ¯Ó‡103a BÏ eÎÊ :e·zÎzL ˙Ó ÏÚ ‰„O »«»∆¿«»∆«¿»∆ƒ¿¿
¯ÊBÁ ,‰„Oa BÏ e˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ËM‰ ˙‡ BÏ∆«¿»««ƒ∆∆¡ƒ«»∆≈

‰fÓe ‰fÓ104ÚÈbiL „Ú105Ïa˜Ó È„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ƒ∆ƒ∆«∆«ƒ«¿«««»»ƒ≈¿«≈
.‰zn‰««»»

שם.103) רוצה 104)בבאֿבתרא שאינו התנה שהרי
קויים. לא והרי התנאי, יקויים אם אלא להקנות

ובני 105) גד בני לתנאי דומה זה תנאי שאין ואףֿעלֿפי
לטובת  להם) הירדן עבר (נתינת המעשה היה ששם ראובן,
משה  (הוא המתנה לטובת היה והתנאי ראובן, ובני גד בני
לטובת  התנאי וכאן חלוצים) שיעברו ישראל, כל בשם רבינו
לקיימו  שצריך תוקף לתנאי יש אףֿעלֿפיֿכן – המקבל
מהלכות  בפ"ו רבינו [ולדעת רמב"ן). בשם (מגידֿמשנה
מנת" "על באומר או "מעכשיו" שבאומר יז הלכה אישות
רבינו  דברי - ראובן ובני גד בני לתנאי דומה שיהא צריך אין

נכון]. על מוסברים

ה'תשע"ט  אייר י"ח חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) יש אבל בהם נגמר המקח שאין הדברים בו נתבארו

אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע, מי דין והמוכר הקונה
קיים  ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי זה אחר ונמשך

זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו

.‡ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓ2ÏÚ Û‡ - ˙B¯t‰ CLÓ ‡ÏÂ ƒ∆»««»ƒ¿…»««≈««
¯ÊBÁ‰ Ïk ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆≈«¿»«≈

¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa ,Ba3‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï , ≈≈«≈≈…»»«¬≈

Ï‡¯OÈ4Ïa˜Ï ·iÁÂ ,5Ô˙ elÙ‡Â .Ú¯tL ÈÓ ƒ¿»≈¿«»¿«≈ƒ∆»««¬ƒ»«
ÔB·¯Ú‰6Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ¯ÊBÁ‰ Ïk -7. »≈»»«≈¿«≈ƒ∆»«

ãycew zegiyn zecewpã

`l ... ea xfegd lk ... zexitd jyn `le mincd ozpy in"
"l`xyi dyrn dyr

שהתחתונים  מה הוא ברוחניות הקניין עניין כמבואר,
העולם  ענייני את מקנים בעבודתם, ישראל) (ובפרט
כסף  ובמשיכה. בכסף וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה
ואילו  למטה מלמעלה בהמשכה הבא והוא כיסופים מלשון
גילוי  כל והנה, למעלה. מלמטה העלאה עניינה משיכה
את  יעלה שהאדם בכדי הוא רבה, אהבה - כסף - האור
את  שקיבל היינו בו" "חזר אם ולכן למעלה, העולם ענייני
למעלה, העולם עניני את העלה לא היינו משך, ולא הכסף

העניין. חומר את שיבין כדי שפרע" "מי לקבל צריך
לפני  שהיה כו'" ... המבול מדור שפרע "מי שמזכיר ומה
גדרי  מצד הוא המשיכה עניין שכל מכיון הוא תורה, מתן
למעלה, ויעלוהו שימשכוהו לא אם יתברר שלא העולם
רק  בו ונמצאים מהעולם למעלה שהם ישראל מצד אבל
יכולה  למטה, ולירד ודרגתם ממקומם לצאת ה' ציווי מצד
ריבוי  ידי על ושלום מנוחה של בדרך להיעשות העבודה
כל  ובאו נתקבצו שאז המלך שלמה כבימי אור, גילוי
נאמר  שעליו שלמה של ודרגתו למקומו הקדושה ניצוצות
אבל  כג.) כט, הימים-א (דברי ה'" כסא על שלמה "וישב
מלחמה  בדרך האדם בעבודת צורך יש והגלות החטא מצד
העולם  אומות מצד היא בגלות שהירידה ומכיון דווקא.
מדור  שפרע ש"מי לו מזכירים העולם, של גדרו ומצד
בירור  של העבודה העדר על הוא הפרעון כי המבול"

העולם.
(683 'r a"g h"nyz y"dtq)

כסף.2) קניין כמו 3)בתור בהם, לחזור יכולים שניהם
רב  ד.שכתב הלכה ג פרק למעלה מה 4)ינו בכלל ואינו

תאור" לא בעמך "ונשיא כז) כב, (שמות תורה שאמרה
מעשה  עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי תקלל), (=לא
לא  ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי ישראל,
ולאוררו  לקללו מותר ולפיכך כזב". ידברו ולא עוולה יעשו
ושניהם, שם). ורי"ף ורש"י מח: מציעא (בבא שפרע במי
חייב  המקח מן בו החוזר מהם אחד כל והלוקח, המוכר

שפרע". אמרו,5)ב"מי "אבל מד. מציעא בבבא משנה
בגמרא  המבואר ולפי כו'", המבול דור מאנשי שפרע מי
להטיל  שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח:) (שם
שבהמון  לפי לדבר, חיזוק "לעשות שפרע" "מי קללת עליו
פרק  (הרא"ש המקח" נגמר שלא זמן כל לחזור קל העם
נקנו  ולא כסף, קניין חכמים שעקרו פי על ואף הזהב).

לקונה רשות המטלטלין ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון -
לו  יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש למוכר
רד, סימן החושן (קצות בו חוזר הוא אם שפרע מי קללת
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זה  לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב). קטן סעיף
במי  הנאה, שום לו שאין הלוקח, את חייבו למה להבין יש

פירעון 6)שפרע]. בתורת לקניין דמים מקצת נתן כלומר:
יותר  בתאריך ולשלם להוסיף מתחייב הוא השאר ואת חלקי,

מציעא 7)מאוחר. (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי
כל  נתן כאילו זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון מח:),

הדמים.

.·ÔÈ¯¯B‡ ?Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó „ˆÈÎÂ8B˙B‡9˙È·a ¿≈«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ¿≈
ÔÈc10Ïean‰ ¯B„ ÈL‡Ó Ú¯tL ÈÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â11 ƒ¿¿ƒƒ∆»«≈«¿≈««

ÈL‡Óe ‰‚lt‰ ¯B„ ÈL‡Óe12‰¯BÓÚÂ Ì„Ò ≈«¿≈««»»≈«¿≈¿…«¬»
„ÓBÚ BÈ‡L ÈnÓ Ú¯tÈ ‡e‰ ,Ìia eÚ·hL ÌÈ¯ˆnÓeƒƒ¿«ƒ∆»¿«»ƒ»«ƒƒ∆≈≈

B¯ea„a13.ÌÈÓc‰ ¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â . ¿ƒ¿««»«¬…«»ƒ

וראה 8) שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.
המתחיל  דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה
מעשה  עושה אינו שהחוזר פי על שאף עמך), מעשה בעושה
אבל  הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך

סתם. לקללו שהרי,9)לא דווקא, לאו "אותו" הביטוי
להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת
ז). קטן סעיף רד, סימן סמ"ע (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא

אותה 10) לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
מקום  ובאיזהו עליו, צועק שהוא ההוא האיש במעמד צעקה

כו'". שפרע מי - שבהם 11)שירצה מפני אלו "נקט
ומשום  יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר
בים  שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו נקט הכי
וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה

ח). אות שם אבל 12)(סמ"ע במשנה, אינו ואילך מכאן
מח.). (ב"מ בגמרא שהובאה בדיבור 13)בברייתא כלומר,

שאילו  דמים. מתן כגון קצת], מעשה של ליווי בו שיש
ח  הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע מי אין בלבד בדיבור

אין אבל משנה) נוכח.(כסף בלשון אותו מקללים

.‚Ô˙Bp‰14ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓc15¯ÊÁÂ , «≈¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿»«
Á˜Bl‰ Ba16- EÈ˙BÚÓ ÏËÂ ‡Ba :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡Â , «≈«¿»««≈¿…¿∆

ÔB„wt BÓk BÏˆ‡ ˙BÚn‰ È¯‰17e„·‡ B‡ e·‚ Ì‡Â , ¬≈«»∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -18¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ .19 ≈«»¿«¬»»¬»ƒ»««≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,B˙eL¯a ˙BÚn‰ È¯‰ -20ÏÚ Û‡Â , ¬≈«»ƒ¿¿«»¿«¬»»¿««
„Ú ,ElL ˙‡ ÏËÂ ‡Ba :Á˜BlÏ ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿»««≈«¿…∆∆¿«

BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,Ú¯tL ÈÓ ÂÈÏÚ Ïa˜iL21‡Ba :Ck ¯Á‡ ∆¿«≈»»ƒ∆»«¿…«««»
ElL ˙‡ ÏËÂ22. ¿…∆∆¿

מקור 14) לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני החלק
ברי"ף  שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש
מקור  שום לו אין הלוקח חזרת הראשון: החלק ואילו שם.

להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא כמבואר 15)לא
שפרע. מי לעניין קנה עירבון הנותן שגם א בהלכה

שפרע".16) ב"מי כאמור, הוא, הוא 17)וחייב והרי
חינם. למה 18)כשומר להלן וראה חינם. שומר כל כמו

כש  חינם.דינו עובדה 19)ומר הביאו מט. מציעא בבבא
ולפני  שומשמין עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד
ואמר  בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה

את  לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח
חייב  המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב כספו,
אבל  חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות
שפרע, מי עוד קיבל לא והלא לפניו: שאלו אחרים חכמים
ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל לא ואולי
העובדה  שכל שנתברר פי על ואף זה. על רבא להם והודה
- החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת
זאת  בכל אחר, באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא
חכמים  כדעת שהלכה ברי"ף) (הובא גאון האי רב פסק
שלא  זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו
המוכר. של באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר קיבל

להלן. לפי 20)וראה כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
ברם  באונסין, אף וחייב הזה, בכסף להשתמש רשות לו שיש
נראה  - (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך
רשות  לו שיש פי על שאף שכר, כשומר שדינו סובר שהוא
אלא  כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש

נחמן). לרב מג. מציעא בבא (ראה שכר הכסף 21)כשומר
הוא  צריך שפרע", "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש משנה
הוא  אז, ורק ואז, מעותיו, את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד

מאחריות. שלפני 22)פטור שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז
בזה  - שכר כשומר באחריות חייב היה שפרע" "מי שקיבל
כל  את להפקיע בא אינו כספך את בחזרה קח לו שאמר
קצת  עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. כשומר אחריות
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. שומר אלא
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור

שומר יוחנן אלא כרבי להלכה שפוסקים אנו אבל חינם,
כמו  בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות
הטעם  ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב
אין  ששם הלוקח, בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי

.„ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈∆¬≈¿»«¿…ƒ
- ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á»ƒ∆«ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»»«≈

‰zÚ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰23Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ , ¬≈∆¿ƒ∆»««»ƒ«»¿»«≈
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó24CÎÈÙÏ .25Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ Ì‡ , ¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»ƒ»««¿«

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - B·BÁa26Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈∆»≈∆»«¬…¿««ƒ
.¯În‰ ˙ÚLa ˙BÈeˆÓ ‰ÂÏn‰ ˙BÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««∆∆

מז.)23) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב"ד
מקודשת  אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה
סוגיית  על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר
למעלה  וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא הגמרא

שם. ובהערה ד הלכה ה בכסף 24)פרק קונה כל כדין
א). הלכה (למעלה בו ככסף 25)וחוזר הוא ומלווה הואיל

השטר,26)בעין. את כותבין שאין במקום והמדובר
ד). הלכה א פרק (למעלה בלבד בכסף נקנה שהקרקע

.‰ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÓ Á˜Bl‰27¯‡L B‡ «≈«≈¬≈«¿«¬»ƒ¿»
ÔBkLÓ ÁÈp‰Â ,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,ÔÈÏËÏhÓ28ÏÚ ƒ«¿¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒƒ««¿«
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‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰29- Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ÏÎÂ ; «»ƒ…»»¿»»∆«¬…ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡Â ,¯ÊBÁ30. ≈¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

ד 27) הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף שנקנים
שם]. (=יישאר 28)והערה יוחלט המקח מן בו יחזור שאם

הלכה  י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין)
ח:).29)ד. (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

לו  נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר,
מתקדשת  האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה
אישות  מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. זו בנתינה

כג). שביעית 30)הלכה מסכת סוף בירושלמי מפורש כן
נימוקי נוסחת עירבון (לפי "הנותן שם). מציעא בבא יוסף

מי  עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת
באופן  אלא שפרע" "מי חייבו שלא בזה: והטעם שפרע".
בכסף  להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא
(בבא  בגמרא נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה
מעות  בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא
אי  אלא שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות,
מי  [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]".

.ÂÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,„·Ïa ÌÈ¯·„a BÏ ¯ÎÓ31ÌL¯Â , »«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«»ƒ¿»«
ÌL¯ Á˜Bl‰32Úe„È ÔÓÈÒ BÏ ‰È‰iL È„k Á˜n‰ ÏÚ «≈«∆««∆»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»»«

,ÌeÏk ÌÈÓc‰Ó Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - BlL ‡e‰L∆∆««ƒ∆…»«≈«»ƒ¿
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ÌL¯L ¯Á‡ Ba ¯ÊBÁ‰ Ïk33Ì‡Â . »«≈««∆»«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ

‰˜ - ¯eÓb ÔÈ˜ ÌL¯‰ ‰˜iL ‡e‰ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿∆»∆ƒ¿»»ƒ¿»
Á˜n‰34Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰È‰ÈÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ «∆»¿≈∆»≈∆»«¬…¿ƒ¿∆∆

ÌÈÓc ÔzÏ ·iÁ35. «»ƒ≈»ƒ

הלכה 31) ד פרק לעיל וראה קניין, לכל הקודם הכרחי תנאי
בגמרא 32)יא. המובאת "סיטומתא", המלה פירוש זה

הסמ"ע:33)(שם). ופירש (שם), הגמרא מסקנת כך
קניין  קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל
מי  [שיקבל המקח על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור]

מבטל 34)שפרע]". "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא
המנהג  פי על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה
הזה  "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין
- בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו
(הגהות  המפתח" לו כשמסר בית שכירות בעניין קונה

המקצועות). ספר בשם ה אות כאן [בקניין 35)מיימוניות
מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה מן שהיא הגבהה
הלוקח  את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב
סובר  מנהג, אלא שאינה "סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן
רש"י  ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו,
כופין  שאין שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות
דיבור  פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא
דרבנן  במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל

שם]. עיין אותו, כופין

.Ê¯e¯a ¯·c36ÈÙa ÌL¯La ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ »»»∆≈ƒ∆∆»¿∆»«ƒ¿≈
È¯‰L ;EÁ˜Ó ÌL¯ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,¯ÎBn‰«≈∆»««≈¿…∆»¬∆¬≈
.‰ÎÈLÓ·e ‰˜ÊÁa e¯‡aL BÓk ,Ô˙B˜‰Ï ¯Ó‚»«¿«¿»¿∆≈«¿«¬»»ƒ¿ƒ»

(מ"מ).36) קניות" משאר עדיף שלא פשוט, "זה

.Á„·Ïa ÌÈ¯·„a Ô˙BÂ ‡OBp‰37Èe‡¯ ‰Ê È¯‰ - «≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ea„a BÏ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ««ƒ∆…»«ƒ«»ƒ
,Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .ÔBkLÓ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ÌL¯ ‡ÏÂ ,ÌeÏk¿¿…»«¿…ƒƒ««¿¿»«≈
Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa≈≈«≈≈««ƒ∆≈«»¿«≈

‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ ,Ú¯tL ÈÓ38Áe¯ ÔÈ‡Â , ƒ∆»«¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»¿≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ39. ¬»ƒ»≈∆

רבינו.37) בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
אמנה"38) מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

המשנים  אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם
ומסתימת  אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הם דבריהם את
אם  אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון
 ֿ המגיד שהביא והרשב"א הראב"ד (וכדעת הוזל או הוקר

.( נוחה 39)משנה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. שם
הימנו".

.ËÔÎÂ40Ô˙ ‡ÏÂ ,‰zÓ BÏ ÔzÏ B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ≈«»»¿…»«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ïa˜Ó ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,˙ËÚeÓ ‰zÓa¿«»»∆∆∆¬≈»¿»«¿∆¿«≈
ÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰zÓa Ï·‡ ;BÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ¬»¿«»»¿À»≈»∆¿

BÏ ÔziL ‰Ê ÔÈÓ‡‰ ‡Ï È¯‰L ,‰Ó‡41,el‡ ÌÈ¯·„ ¬»»∆¬≈…∆¡ƒ∆∆ƒ≈¿»ƒ≈
.Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„a B˙B‡ ‰˜iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

יוחנן.40) כרבי מט. סמיכות 41)שם יש במכירה אבל
הוקר  אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת
דעתו  וסמך מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או
וראה  שם יוסף ונימוקי מודה, המתחיל דיבור שם (תוספות
לאחד  אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה
אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יחזרו  לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי
זו  והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד, לו. ויתנו בהם
ט  סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה

יד). קטן סעיף שם וסמ"ע

.È˙BÚÓ Ô˙Bp‰42B¯·ÁÏ43B‡ Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï «≈»«¬≈ƒ¿«¿«
‰˜Â CÏ‰Â BÏˆ‡ B¯·Á ˙BÚÓ ÁÈp‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈∆¿¿»«¿»»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ÂÈ˙BÚÓa BÓˆÚÏ44‡e‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ¿»«∆»»»«¬≈
.ÔÈ‡n¯‰ ÏÏkÓƒ¿«»«»ƒ

נט.)42) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בפרק  רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא
אשה  לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות מהלכות ט
דבר  העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך
רשע". נקרא וממכר מקח דברי בשאר בו וכיוצא זה

יותר,43) עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן
(שם). רמאות נקראת ובתוספתא 44)שוודאי נט. קידושין

בהן  ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא
בעל  ממנו מוציאין ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות
- ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו"
בספר  כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי
במעותיו  קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא המתיבות
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לעצמו  "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של
משנה). במגיד (ראה במעותיו"

.‡ÈÚ„BÈ ‰È‰45,B„aÎÓe B˙B‡ ·‰B‡ ¯ÎBn‰ ‰fL »»≈«∆∆«≈≈¿«¿
˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁlLÓÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â BÏ ¯ÎBÓe≈¿≈≈ƒ¿«¿¬≈∆À»ƒ¿

BÓˆÚÏ46Ì‡Â .BÚÈ„BÈÂ ¯ÊÁiL ‡e‰Â ;‡nL „ÁÙÓ ¿«¿¿∆«¬…¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»
BÓˆÚÏ ‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜Ï epÓc˜ÈÂ ¯Á‡ ‡B·È»«≈¿ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈∆∆¿«¿

BÚÈ„BÓ Ck ¯Á‡Â47. ¿««»ƒ

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח ואינו 46)בשעת
- למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב

שאינו שיודע מעשה כיוון שם. קידושין לו. למכור רוצה
מקח  בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין

לשליח 47)וממכר. אלא למשלח למכור רצה לא שהמוכר
ד). קטן סעיף שם (סמ"ע החשד מן עצמו את יוציא ובזה

.·È˙BÚÓa BÓˆÚÏ ‰˜ Ì‡L ,ÌÈ¯Bn‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ¿
‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL ¯Á‡ B¯·Á48BÓˆÚÏ ‰˜ È¯‰ -49, ¬≈««∆¿»»»»ƒ¿»¬≈»»¿«¿

epnÓ ÔÈÏa˜Óe50ÏÚ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÈzÙ˜Ê' ¯Ó‡Lk ¿«¿ƒƒ∆¿∆»«»«¿ƒ»«»«
,˙Ó‡ ÔÈc ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .'‰ÂÏÓa ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ≈∆≈ƒ∆ƒ¡∆

ÁlLÓ ÏL Á˜n‰ ‡l‡51.˜ÒÚ‰ ÔÈ„a ¯‡a˙iL BÓk , ∆»«∆»∆¿«≈«¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈∆

אקנה 48) המשלח, לי שנתן הללו מעות בנפשו: "שחושב
הלוואה, בתורת בידי לי מעותיו ויהיו לעצמי, בהן לי
ב). קטן סעיף קפג, סימן (סמ"ע, מחר" או היום לו ואשלם

קב:49) קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי קנה ששינה, אחרי
שקנה  שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח לו אמר שאם

משנה). (מגיד וראה 50)לעצמו עלינו. הוא נאמן כלומר,
משנה. מהלכות 51)במגיד א בפרק שפסק לשיטתו, רבינו

לו  אמר שאפילו יהודה, כרבי ה הלכה ושותפין שלוחין
המשלח. קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות

.‚È:Á˜n‰ Ì‰Ï ˙B˜Ï „Á‡Ï ˙BÚÓ e˙pL ‰LÏL¿»∆»¿»¿∆»ƒ¿»∆«∆»
˙B·¯ÚÓ ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡52Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Óa ‰˜Â ƒ»«»¿…»¿»»¿ƒ¿»«»ƒ«

Ô‰Ó „Á‡Ï ‰wL ‰fL ÁÈÏM‰ ˙ek ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«»««»ƒ«∆∆∆»»¿∆»≈∆
.Ô‰È˙BÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ,Ôlk ÏL Á˜n‰ È¯‰ -¬≈«∆»∆À»¿¿ƒ¿ƒ¿≈∆

"אפילו 52) כאן: מדייק קפד) סימן משפט (חושן הטור
זה. על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן

.„ÈÔÈ¯e¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÏL ˙BÚÓ eÈ‰53ÔÈÓe˙ÁÂ54, »»∆∆»≈∆¿ƒ«¬ƒ
Á˜n‰ ‰wiL ‰f‰ ÁÈÏM‰ ·Ïa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿≈«»ƒ««∆∆ƒ»∆«∆»
ÂÈ˙BÚÓa Á˜n‰ ‰˜pL ‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔlÎÏ¿À»…»»∆»∆∆ƒ¿»«∆»ƒ¿»

.„·Ïaƒ¿«

השליח 53) צררם אפילו הטור: סובר כאן וגם קשורים.
א). קטן סעיף קפד סימן החותם 54)(סמ"ע להם שיש

בעליו. של

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השלים 1) לא שהלוקח מפני המקח ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני הדמים,

.‡¯ÎBn‰2˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,ÊeÊ ÛÏ‡a B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿∆∆¿»«ƒ¿»
ÌÈÓc‰3ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‰È‰Â ,4ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â5, «»ƒ¿»»≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ

„Á‡ ÊeÊ ‡l‡ BÏ ¯‡L ‡Ï elÙ‡6Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ…ƒ¿«∆»∆»…»»«≈«
dlk ˙‡7¯ËM‰ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,8˜ÈÊÁ‰ B‡9. ∆À»««ƒ∆»««¿»∆¡ƒ

עז:2) ונכנס 3)בבאֿמציעא יוצא המוכר היה שאילולא
שכתב  (כמו השדה כל את קונה היה הדמים שאר ותובע
גבי  ה"א פ"ז למעלה שכתב וכמו ב, הלכה להלן רבינו
עד  קונה אינו ותובע ונכנס שיוצא ועכשיו מטלטלין),

הדמים. כל נכנס 4)שישלם =) ונפיק" "עייל שם: בגמרא
שכבר  ומכאן ונכנס". "יוצא וכתב שינה והרמב"ם ויוצא),
ממונו, לתבוע הלוקח לבית שוב ונכנס ויצא אחת פעם נכנס
ביאורי  וראה ז), סימן פ"ו (בבאֿמציעא הרא"ש כתב וכן

כז. ס"ק קצ, לסימן הכסף 5)הגר"א אחרי זו ריצה
המוכר  של הדחוף הצורך היתה המקח שסיבת מוכיחה
לא  זו שמטרה ומכיון אותו, קיים זה לשם ורק בכסף,
פרק  בבבאֿמציעא (נימוקיֿיוסף המקח מתבטל הושגה,

האומנין). את על 6)השוכר שהושמעה רבא, של מימרא
מסויימת. עובדה של למה 7)רקע בניגוד לומר, רוצה

(וכן  כולו כנגד קונה שעירבון ה"א) (פ"ז למעלה שאמרנו
הדין  אין כאן - ותובע) ונכנס יוצא כשאינו ב בהלכה הוא
אפילו  קונה אינו לעולם אבל כולה, את קונה אינו אלא כן
נראה  וכן יב), ס"ק קצ, סימן הגר"א (ראה מעותיו כנגד

יד. הערה ראה שיתן 8)בסמוך. עד קונה אינו שטר שהרי
ז). הלכה א פרק (למעלה הדמים [אףֿעלֿפי 9)את

הדמים  את שיתן עד קונה אינו שטר, בלי קונה שחזקה
באופן  אלא זה אין - לא) והערה ח הלכה שם (למעלה
ותובע  ונכנס יוצא אם אבל הכסף, ותובע ונכנס יוצא שאינו
א  פרק למעלה מגידֿמשנה – דמים שיתן עד קונה אינו
החזיק  אם בין שהמדובר כאן, המגידֿמשנה וכתב ב]. הלכה
וקנה" חזק "לך לו ואמר בפניו שלא החזיק אם ובין בפניו
בנמוקיֿיוסף  (הובא הרשב"א אבל ה"ח). פ"א למעלה (ראה
- וקנה" חזק "לך לו אמר שאם סובר דבבאֿמציעא) ו פרק
בוטלה  שבאמירתו קנה, - ותובע ונכנס שיוצא אע"פ

הקפדתו.

.·¯ÎBn‰ „È - Á˜Bl‰ Ba ¯ÊÁ10‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ »««≈«««≈«»∆¿»»»
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰˜ B‡ ,EÈ˙BÚÓ CÏÈ‰ :BÏ ¯ÓB‡11„‚k ≈≈»¿∆¿≈ƒ««¿«¿∆∆
daL ˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ .ÈÏ z˙pL ˙BÚn‰12Ì‡Â . «»∆»«»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ

¯ÓB‡ ‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È - ¯ÎBn‰ ¯ÊÁ»««≈««≈««»∆¿»»»≈
.È˙BÚÓ „‚k Ú˜¯˜ ÈÏ Ôz B‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ¿«≈ƒ«¿«¿∆∆¿«

ÏËBÂ13i‰ ÔÓ‰Ù14daL15‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .16‡ˆBÈ ¿≈ƒ«»»∆»¿ƒ…»»≈
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,dlk ˙‡ Á˜Bl‰ ‰˜ - Ú·B˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«»»«≈«∆À»¿≈∆»≈∆
.˙B·BÁ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ÌÈÓc‰ ¯‡Le ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»«»ƒ»»ƒ¿»«

(שם).10) קרקע",11)ברייתא "הילך הנוסח שם [בגמרא
גם  קנה לא עכשיו עד כי להורות "קנה", וכתב שינה ורבינו

מעותיו]. בשדה 12)כנגד ביותר הגרוע החלק מן כלומר,
(פי"ט  הבינונית מן לגבות חוב בעל שדין ואףֿעלֿפי שקנה.
שחזר  כיון חכמים קנסוהו כאן - ה"א) ולוה מלוה מהלכות
מעידית). ד"ה שם בבאֿמציעא ('תוספות' המקח מן בו

רמב"ן).13) בשם (מגידֿמשנה עכשיו של המחיר לפי
העידית.14) בגמרא 15)מן יצחק בר נחמן רב כדעת

מן  שנוטל שם, אחרת לדעה בניגוד שם). (בבאֿמציעא
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שכתבנו  כמו רבינו, דעת הרי המוכר. נכסי שבכל היפה
הוא  ולפיכך מעותיו, כנגד אפילו חל המקח שאין למעלה,
כתב  (וכן היפה" מן ונוטל מעותי כנגד קרקע לי "תן כותב
שמה  מפרשים יש אבל שם). בבבאֿמציעא המשנה בפירוש
על  מוסב לא - העידית" מן מגביהו "מהיכן בגמרא שאמרו
לי  "תן הדברים ראש על אלא קרקע", לי "תן הדברים סוף
ואם  קיים, המקח מעותיו שכנגד סוברים שהם לפי מעותי",
שנותן  - לך מוכר אני שדה חצי לחברו כ"אומר זה הרי כן
כאן  יקח ולמה הכ"ב), פכ"א (להלן שבה" הכחוש מן לו
הדברים  לראש מוסבים הדברים אלא - העידית? מן
שלוקח  כבעלֿחוב הוא הרי שאז מעותי", לי "תן כשאומר
מן  ללוקח ונתנו קנסוהו המוכר בו שחזר ולפי העידית, מן

בכסףֿמשנה. וראה בגמרא.16)העידית, שם

.‚e‰„O ¯ÎÓ17d˙Ú¯ ÈtÓ18‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«»≈ƒ¿≈»»»««ƒ∆
ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‰˜ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â ÒÎÂ ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ»»«…¿≈

Á˜Bl‰19Ú·BzL ‰fL ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ20‡Ï ,Û„B¯Â «≈«»«¬…∆∆∆≈«¿≈…
¯ÊÁÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿ƒ¿»∆»¿≈∆…«¬…

.Á˜Bl‰ Ba«≈

עח.17) שם הגמרא רעה,18)מסקנת היא שהקרקע
ממנה. להפטר מעוניין יכול 19)והמוכר אינו המוכר גם

בזה. מעוניין הוא אין הסתם, מן שכאן, אלא לחזור,
(שם).20) הרי"ף לשון

.„ÔÈc‰ ÔÎÂ21CLnL Èt ÏÚ Û‡ :ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎBÓa22 ¿≈«ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆»«
‡ˆBÈÂ ÒÎ ¯ÎBn‰Â ,B˙eL¯Ï Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯t‰ Á˜Bl‰«≈««≈¿ƒ»ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿≈
ÏÚ Ba ¯ÊBÁ‰ „ÈÂ ,‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰ ¯‡L ÏÚ«¿»«»ƒ…»»¿««≈«
˙Ú¯ ÈtÓ ¯ÎÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;e¯‡aL BÓk ,‰BzÁz‰««¿»¿∆≈«¿∆»ƒ≈»«ƒ¿≈»«

.Ïk‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰Â ,B¯kÓÓƒ¿»«¬≈∆»»«…

רבא 21) ופסק חמור, במכירת עז:) (שם בגמרא הוא כן
ותובע. ונכנס שיוצא מכיון קונה דעת 22)שאינו כן

'בעל  דעת אבל אזוזי). ונפיק עייל ד"ה (שם ה'תוספות'
של  ופסקו המקח. מתבטל לא שוב משך, שאם היא, המאור'
משיכה, בלא דמים נתינת רק שהיתה באופן היה (שם) רבא

שפרע'. 'מי לקבלת בקשר עמדה והשאלה

.‰ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL Á˜Ï23ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯ÎBn‰Â , »«¿∆≈»¿»«ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
¯ÎBÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Úa˙Ïƒ¿…«¿»«»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿≈
¯ÎnL ÈtÓ ‡l‡ Ú·Bz BÈ‡Â ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O»≈ƒ¿≈»»»¿≈≈«∆»ƒ¿≈∆»«
‰ÊÂ ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O ¯ÎBÓk BÈ‡ B‡ ,¯˙BÈa¿≈≈¿≈»≈ƒ¿≈»»»¿∆
ÁwiL „Ú B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ - Ú·BzL∆≈«ƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿«¿«∆ƒ«
BÈ‡ - Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ¿ƒ»»∆«¬…ƒ¿≈∆≈

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ24¯ÎBn‰ ÒÙz Ì‡Â ;25„‚k ¯ÎnL Á˜nÓ »«¬…¿ƒ»««≈ƒ∆»∆»«¿∆∆
BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰26.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - «»∆ƒ¿¬≈ƒƒƒ»

(מגידֿמשנה).23) שם בבאֿמציעא בגמרא רבינו גרס כן
ח). הלכה יג פרק (להלן לקרקעות אונאה היינו,24)ואין

ולא  נתן, לא שעדיין הדמים, שאר לעכב יכול הלוקח לא
עצמו  שהקנין מפני הקרקע, מכירת את לעכב יכול המוכר
(ט"ז  לבטלו אין - כן אחרי רק נולד והספק ערעור, ללא היה

משנהֿלמלך). ועיין יג, סעיף קצ יכול 25)לסימן הוא רק

לא  שעדיין מפני שתבעתי לי ברי אומר: שהוא לפי לתפוס,
אינו  הלוקח אבל הדמים, כל שאקבל עד להקנות גמרתי
('נתיבות  לתפוס יכול אינו ולפיכך המוכר, כוונת מה יודע

לא 26)המשפט'). להקנות גמר שלא המוכר, דברי [לפי
א  הלכה למעלה (ראה מעותיו כנגד ואף כלל הלוקח קנה
יעשה  שאם אלא המקח, כל לתפוס יכול כן - ו) והערה
בחזרה  ויבקש העליונה על הלוקח של ידו תהיה כן המוכר
הלוקח: את שהאנה והמוכר ב). הלכה (למעלה מעותיו את
המקח, כל את לבטל לו כדאי לא במאתים" מאה "שוה
לא  שעוד המאה כנגד השדה חצי אלא תופס אינו ולפיכך

הלוקח]. לו נתן

.Â‰Bw‰27ÔÈÓa ‰ÚËÂ ÌÈÓc‰ BÏ Ô˙Â B¯·ÁÓ ¯·„ «∆»»≈¬≈¿»««»ƒ¿»»¿ƒ¿«
‰‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙BÚn‰«»¿««¿«¿»«≈¿»«≈»
Á˜n‰ ‰˜ - ÌÈÚLz ‡l‡ ÌÈ‡ ÈÏ z˙pL28, ∆»«»ƒ≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿»«∆»

ÔÈa .ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰¯OÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»¬»»¬ƒ«««»»ƒ≈
Ú˜¯˜a29ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,30. ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

הונא.27) רב לפי מז.) (קידושין כל 28)ברייתא נתן כדין
(מגידֿמשנה). לא 29)הדמים אבל גמור, קנין לענין

ומתוך  זה, אחרי לתבוע מתביישת שהאשה מפני בקידושין,
ולפיכך  זה, בקנין גמור בטחון הקידושין בזמן לה אין כך
אישות  מהלכות בפ"ז רבינו שכתב [כמו מקודשת אינה
(שנדפסו  הזקן לר"י המיוחסים ה'תוספות' ודברי הי"ז,
שמקודשת, רבינו בשם שכתב שם, בקידושין ווילנא) בדפוס

עיון]. שפרע'.30)צריכים ב'מי להתחייב

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰31‡È‰ È¯‰ BÊ ‰„O ¯kÓ‡Lk : »≈«¬≈¿∆∆¿…»∆¬≈ƒ
ÂLÎÚÓ EÏ ‰¯eÎÓ32B„iÓ e˜Â ,ÊeÊ ‰‡Óa33k ÏÚ,C ¿»¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ»«»

.ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰‡Óa ¯Á‡Ï d¯ÎÓ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿«≈¿≈»»»»ƒ
‰Ó ÏÚ ¯˙BÈa d¯ÎÓ34ÔB¯Á‡ ‰˜ -35¯Ó‡ ‡lL . ¿»»¿≈«»∆»»«¬∆…»«

‰lÁz BzÚcÓ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ,'¯kÓ‡Lk' ‡l‡ BÏ36, ∆»¿∆∆¿…∆ƒ¿∆≈ƒ«¿¿ƒ»
ÈtÓ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,¯kÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»∆ƒ¿…¿…»«∆»ƒ¿≈
Ò‡pL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,BÈÂL ÏÚ ‰Ê ÛÈÒB‰L ˙ÙÒBz‰«∆∆∆ƒ∆«»¿¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¡«

.¯ÎÓe»«

פרק 31) בבאֿבתרא הרי"ף (הביאה עב. זרה בעבודה גמרא
בסופו). הבאה.32)ז בהערה וראה שם. הרי"ף כתב כך

לו 33) אמרו לא ואם מידו, קנו לא שאם ברי"ף. שם זה גם
לאחר. מכרה אם הראשון קנה לא בוודאי "מעכשיו",

במאה 34) אחרינא לאיניש "זבנה שם: בגמרא עובדא זה גם
רבינו  וסובר ועשרים)". במאה אחר לאדם (=מכרה ועשרין
זו  אין ביותר שמכר כל אלא דוקא, לאו ועשרים" ש"מאה

ברצון. הונא.35)מכירה כרב ולא פקוד, מנהר יעקב כרבי
הכרח.36) שום בלי הטוב ברצונו כלומר,

.ÁBÏ ¯Ó‡37EÏ ‰Èe˜ ‡È‰ È¯‰ ‰p¯kÓ‡Lk : »«¿∆∆¿¿∆»¬≈ƒ¿»¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL ‰Ók ÂLÎÚÓ38- ≈«¿»¿»∆»»≈ƒ∆¿»

ÌÈL Èt ÏÚ elÙ‡39BÓk :BÏ ¯Ó‡ .‰LÏM‰ ÔÓ ¬ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»«¿
‰LÏL e¯Ó‡iL40‰LÏM‰ e¯Ó‡iL „Ú -41Ì‡ ÔÎÂ . ∆…¿¿»«∆…¿«¿»¿≈ƒ

- ‰Úa¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL BÓk :BÏ ¯Ó‡»«¿∆»»≈ƒ∆«¿»»
Ôlk ‰Úa¯‡‰ eÓeLiL „Ú42¯kÓÈÂ ,eÓÈkÒÈÂ43¯Á‡Ï «∆»»«¿»»À»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¿«≈
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eÓÈkÒiL BÓk44eÓL .ÔBL‡¯‰ ‰˜È Ck ¯Á‡Â , ¿∆«¿ƒ¿««»ƒ¿∆»ƒ»
e‡B·iL „Ú :¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL d˙B‡»¿»«¿»»¿»««≈«∆»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÓeLÈÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL¿»¬≈ƒ«¿»»¿»≈¿ƒ

BÏ45B„iÓ e˜ È¯‰L ;46.ÂLÎÚÓ ¯ÎnL ‰lÁz ∆¬≈»ƒ»¿ƒ»∆»«≈«¿»

שם.37) זה אבל בג 38)גם בתלתא", "כדשיימי שם: מרא
היינו  תלתא" ו"בי תלתא", בי "כדשיימי שם): (ב"ב ברי"ף

מגידֿמשנה. וראה שלשה, של שהזכיר 39)ביתֿדין מכיון
הרוב. אחר בו שהולכין ביתֿדין, של מהותו זה "ביתֿדין",

הראשון 40) הדין בין הבדלים שני ישנם רבינו, לדברי
לא  ובשני דין", "בית וגם "שומא" הזכיר בראשון לשני:
מה  ברור לא זה ולפי דין". "בית ולא "שומא" לא הזכיר
שם, רש"י ולדעת דין". "בית בלי "שומא" המזכיר של דינו
כוונתו  דין" "בית הזכיר שלא אע"פ "שומא" שהזכיר כיון
"כדשיימי  שם בגמרא נוסחתנו לפי וזהו דין", ל"בית

שיהא 41)בתלתא". צריך לביתֿדין, התכוון שלא שמכיון
כמו  בלבד הרוב בהסכמת ולא השלשה, כל בהסכמת

מהמספר 42)בביתֿדין. יותר ארבעה, הזכיר שהוא מכיון
הוא  כי אם - מתכוון שהוא סימן ביתֿדין, להרכב הדרוש
כוונתו  שאם הארבעה, כל לדעת דוקא - ביתֿדין הזכיר
ארבעה. מזכיר היה לא החוקי, בהרכבו לביתֿדין היתה

ימכור 43) שגם אלא לשומא, הסכמתם מספיקה לא כלומר,
היא  אז ורק "כשאמכרנה", לו אמר שהרי זו, שומא לפי

לראשון. מכפי 44)קנויה יותר אותה מכר אם אבל
הראשונה  ההלכה בסוף כמו לשני, הוא המכר אז השומא,

כרב 45)(לחםֿמשנה). ולא יהושע, רבי בר הונא כרב
(שם). מי 46)פפא ואמרו: זו, הלכה נמקו (שם) בגמרא

ומכיון  מהראשונים, טובים יותר הם האחרונים אלו אם יודע
המכירה, את לבטל הספק של בכוחו אין - בספק שהדבר

מעכשיו. מידו קנו שכבר מאחר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שדינם 1) וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו

שאם  דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה
נגמר  שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן ניקח

תנאיו. שלמות מבלתי

.‡Lc˜‰Ï ¯ÎBn‰2Â ,¯Ó‡3‰z‡ ‰nÎa :¯aÊb‰ BÏ «≈¿∆¿≈¿»««ƒ¿»¿«»«»
elÙ‡ - ‰¯OÚa :¯Ó‡Â ?‰Ê ıÙÁ ¯ÎBÓ4‰ÂL ‰È‰ ≈≈∆∆¿»««¬»»¬ƒ»»»∆

‰‡Ó5;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰¯OÚa ¯Ó‡L ÔÂÈk , ≈»≈»∆»««¬»»≈»«¬…
dB·‚Ï ‰¯ÈÓ‡L6‰¯ÈÒÓk7.ËBÈ„‰Ï ∆¬ƒ»¿»«ƒ¿ƒ»¿∆¿

בן 2) יוסף של בבנו עובדא, הביאו ושם קלג: בבאֿבתרא
לו  ואמרה להקדש, למוכרה ורצה מרגלית שמצא יועזר,
יוכל  שלא מפני לשום הראשון יהיה לא שהוא אשתו,
אף  להדיוט", כמסירה לגבוה "אמירה שהרי יותר, להתחרט
החפץ  את ששם מכיון יותר, שוה והחפץ בטעות, השום אם
('תוספות' להקדש משלו לוותר התכוון הרי משוויו, פחות

ב. הלכה להלן וראה משכו). ד"ה כט. כל 3)קידושין בלי
מעות. מתן ובלי קנין שוה 4)פעולת היה אם כלומר:

- מאה שוה היה אפילו אלא הקדש, קנה בוודאי עשרה,
האזל'. 'אבן ועיין המקח 5)קנה. הדיוט אצל שאז

משתות. יותר של באונאה המקח ביטול כדין מתבטל,

פעמים.6) כמה בגמרא ונזכר כח: בקידושין משנה
בקנין 7) מסר כאילו היא הרי להקדש, גרידא האמירה

להדיוט.

.·ÏÚ B„È - ¯ÎnL B‡ Lc˜‰Ï ‰wL ¯aÊb‰«ƒ¿»∆»»¿∆¿≈∆»«»«
‰BÈÏÚ‰8ÌÈÓc Ô˙ ?„ˆÈk .9Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL »∆¿»≈«»«»ƒ∆∆¿≈««ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ,‰˜ - e¯˜e‰ Ì‡ ,˙B¯t‰ CLÓ ‡lL10. ∆…»««≈ƒ¿»»¿ƒ»
‡‰È ‡ÏÂ ,CLÓ ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡Â¿ƒ¿«≈≈∆¬≈…»«¿…¿≈

Lc˜‰‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák11ÔÎÂ .12¯ÎÓ Ì‡ …«∆¿»ƒ…««∆¿≈¿≈ƒ»«
,ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ Á˜Bl‰ BÎLÓe ,Lc˜‰ ÏL ıÙÁ≈∆∆∆¿≈¿»«≈«¿…»«»ƒ

‰˜ - ıÙÁ‰ ÏÊe‰Â13¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡lL ; ¿««≈∆»»∆…¿≈…«∆¿»
‡Ï È¯‰L ;Ba ¯ÊBÁ - ıÙÁ‰ ¯˜e‰ Ì‡Â .Lc˜‰ ÁkÓƒ…«∆¿≈¿ƒ««≈∆≈∆¬≈…
,ÛÒÎa ‡l‡ ‰˜ BÈ‡ Lc˜‰‰Â ,ÌÈÓc ¯aÊb‰ Á˜Ï»««ƒ¿»»ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿∆∆»¿∆∆
Ïa˜Ï ·iÁ ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â .BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««∆∆¿»¿≈«ƒ¿»«»¿«≈

Ú¯tL ÈÓ14. ƒ∆»«

כט.8) קידושין בגמרא הוא וכן ט. פ"ד ֿ 9)שקלים אף
הצריכו  א) (הלכה להדיוט" כמסירה לגבוה ש"אמירה עלֿפי
מדרבנן, אלא אינה לגבוה" ש"אמירה משום כסף, קנין כאן
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה התורה מן הוא כסף קנין ואילו
והתחייבות, נדר אלא אינה גרידא שאמירה אומרים, ויש
מהווה  דמים מתן ברם החפץ, בגוף כקנין נחשב זה אין אבל
לגבוה  "אמירה הלשון: אך האזל'), ('אבן החפץ בגוף קנין
ל"מסירה", מקבילה ש"האמירה" מוכיח להדיוט", כמסירה
ב'תוספות' וראה "מסירה". כמו הפעולה אותה את ועושה
הגמרא  דברי שמיישב כט. בקידושין הזקן לר"י המיוחסות

מאומה. המוכר דיבר שלא באופן במשנה 10)שם הוא כן
משלש  - [להקדש] סלתות לספק עליו "המקבל שם: שקלים
מארבעה". יספק מארבעה, ועמדו בסלע] סאים [שלשה

להלן. עליו 11)וראה "המקבל שם: שקלים, במשנה
מארבעה". יספק משלש עמדו מארבעה, סלתות לספק
הוזלו  שאם הרי בו, כשחוזר שפרע' 'מי יש שבהדיוט ואע"פ
כשער  לספק צריך והמוכר העליונה, על ההקדש יד הפירות
ואם  לחזור, למוכר אסור זה, באופן שבהדיוט, ואע"פ הזול.
כתב  והרי ה"א), ז פרק (למעלה שפרע' 'מי מקבל חוזר הוא
(=נתן  במנה "פדהו הי"ב: ערכין מהלכות ז בפרק רבינו
למשכו  הספיק ולא ההקדש) לפדות לגזבר דמים ההדיוט
המנה  אלא נותן ואינו פדוי שפדה מה במאתיים, שעמד עד
מכח  חמור הדיוט כח יהא לא כאן אומרים ואין נתן. שכבר
'מי  שיקבל עד בו לחזור יכול אינו הדיוט שאפילו הקדש,
הוא  (וכן " שפרע' 'מי לקבל ראוי הקדש ואין - שפרע'
בקידושין  הר"ן זו סתירה על העירו וכבר כט.). בקידושין
בהקדש  שאין מתרץ, והכסףֿמשנה כאן. והמגידֿמשנה שם,
שעל  ההקדש, מן הקונה בהדיוט אלא התורה, מן כסף קנין
מן  הקונה בהקדש אבל לו", וקם - הכסף "ונתן נאמר זה
שפרע' 'מי קבלת ואין התורה. מן כסף קנין אין ההדיוט
רבינו  כתב יפה ולפיכך התורה. מן קונה שכסף באופן אלא
כתב  [ולפיכך חוזר - הפירות והוזלו בכסף הקונה שהקדש
אינו  זה שקנין תורה", "מדין ולא תורה" כדין "קנה למעלה:
מי  לקבל חייב הגזבר "ואין המלים כי ויתכן התורה. מן
אחרי  כאן אלא שם, מקומן שאין ההלכה, שבסוף שפרע",
הגזבר  שאין הכסףֿמשנה, וכדברי ההקדש", "מכח המלים
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התורה]. מן כאן קונה הכסף שאין כיון שפרע' 'מי כאן חייב
בברייתא.12) כט. מהקדש 13)קידושין קונים שאין אף

בדמים. שפרע',14)אלא 'מי לגמרי כאן שאין כלומר,
אף  כלל, קונה שלא או לגמרי שקונה או משיכה שהרי
י, הערה למעלה [וראה (מגידֿמשנה). שפרע' ב'מי לחייב
"מכח  המלים אחרי למעלה שייכות אלה מלים כי שיתכן
רבינו  השמיט שאותם שבברייתא, הדינים שאר הקדש"].

יב. הלכה ערכין מהלכות בפ"ז הביאם כאן,

.‚ÌÈÓB˙È ÈÒÎ15ÌÈÓB˙È ?„ˆÈk .Lc˜‰k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿≈≈«¿ƒ
e¯ÎnL16eÁ˜Ï ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙B¯t‰ Ô‰Ó eÎLÓÂ ,˙B¯t ∆»¿≈¿ƒ¿¿≈∆«≈«¬«ƒ…»¿

Ô‰a ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰17ÈÒÎ ÔÈ‡L ; «»ƒ¿¿«≈¿ƒ»∆∆≈ƒ¿≈
˙B¯t‰ eÏÊe‰ .Lc˜‰k ,ÛÒÎa ‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈÓB˙È18 ¿ƒƒ¿ƒ∆»¿∆∆¿∆¿≈¿«≈

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï -19.ÔÁkÓ ¯eÓÁ ¯˙BÈ …ƒ¿∆…«∆¿≈»ƒ…»

הביא:15) ובמגידֿמשנה נב. בגיטין שמואל, של מימרא
יתו  תימן."נכסי בכ"י וכ"ה קטנים", שם.16)מים

"נשרפו 17) ליתומים: הלוקחים יאמרו שמא לחשוש ואין
ליתומים  למוכר ביחס כן חוששים שאנו כמו חיטיכם",
הפירות  היתומים, חזרו שלא זמן שכל - ו), הלכה (להלן
(ר"ן  באונסין אף עליהם חייבים והם הלוקחים ברשות
הפירות  לקבל עליהם - שחזרו ולאחר שם). בגיטין
לומר  ואין בעצמם. הפסידו הם - קיבלו לא  ואם לרשותם,
שמתוך  ליתומים, רעה שזו הסמוכה, בהלכה כמו כאן,
ולא  תמיד, לחזור יכולים שהם העליונה, על תמיד  שידם
הלוקח, מצד העיכוב בא שכאן - קונים ימצאו לא הלוקחים,
מצד  העיכוב בא הסמוכה, בהלכה אבל הדמים. נתן שלא
לא  והם דמים נתן הוא שהרי הלוקח, מצד ולא היתומים,

(משנהֿלמלך). הפירות את עוד לו שם.18)נתנו
שמשך.19) אחרי בו לחזור יכול אינו ממנו שהקונה

.„eÁ˜Ï Ì‡ ÔÎÂ20eÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ ¿≈ƒ»¿«»ƒ«¬«ƒ…ƒ¿¿
˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ,ÔÈ¯ÊBÁ - e¯˜e‰Â ,Ô‰È˙B¯t21Ï·‡ . ≈≈∆¿¿¿ƒƒ¿»«∆¿¬»

eÏÊe‰ Ì‡22- Ô‰a ¯ÊÁÏ ˙BÁB˜l‰ eˆ¯Â ,˙B¯t‰ ƒ¿«≈¿»«»«¬…»∆
ÔÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯ÊBÁ23¯‡L ÌÚ ÌÈ„k ,Ú¯tL ÈÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌÚ‰24- ‰¯Bz ÔÈ„k ˙B¯t‰ ÁwÏ Ì˙B‡ ·iÁ Ì‡L . »»∆ƒ¿«≈»ƒ««≈¿ƒ»
,Ck ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L ;ÌÈÓB˙ÈÏ ‰Ú¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»«¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ»»
.ÌÈÓc Ì‰Ï ÔzÈ ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ¯kÓÏ eÎ¯ËˆiLk¿∆ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿¿ƒƒ≈»∆»ƒ

ואע"פ 21)שם.20) המשיכה, לפני לחזור שיכולים
הטילו  לא ביתומים - כשחוזר שפרע' 'מי מקבל שההדיוט

שפרע'. 'מי לחזור,23)שם.22)חכמים הם יכולים
שפרע'. 'מי לקבל שעליהם בכל 24)אלא הרגיל הדין

וממכר. מקח

.‰ÌÈÓB˙È ÔÎÂ25‡ÏÂ ˙B¯t‰ eÎLÓe ,˙B¯t eÁ˜lL ¿≈¿ƒ∆»¿≈»¿«≈¿…
ÏB„b ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï - e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰ e˙»¿«»ƒ¿¿…ƒ¿∆…«∆¿»

ÔÁkÓ26eÏÊe‰ Ì‡Â .27BfL ;ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ƒ…»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆
Ì‰Ï ‰Ú¯28ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ˙B¯t ˙B˜Ï eÎ¯ËˆiLk , »»»∆¿∆ƒ¿»¿ƒ¿≈…ƒ¿¿ƒ

.Ì‰Ï ¯kÓiL∆ƒ¿…»∆

כן 26)שם.25) כמו במשיכה, קונה שהדיוט כשם אלא
שהרי  לחזור. יכול המוכר ואין במשיכה, קונים היתומים

לרעתם. ולא לטובתם, היתה בדמים יקנו שהיתומים התקנה
שיכולים 27) נאמר אם להם, היא זכות כאן הרי ולכאורה

הדמים. נתנו שלא זמן כל בהק 28)לחזור, אינו אבל דש
ולא  א). הלכה (למעלה ההקדש בו חוזר הוזלו אם אלא כן,
יפרוש  לא הלוקחים שציבור מפני זה, לטעם שם חששו
להנות  היא מצוה שהרי זה, בגלל הקדש עם ומתן ממשא

ג). בהלכה (לחםֿמשנה, ההקדש את

.ÂÌÈÓc‰ e˙29˙B¯t‰ eÏÊe‰Â ,˙B¯t‰ eÎLÓ ‡ÏÂ »¿«»ƒ¿…»¿«≈¿¿«≈
ÔÈ¯ÊBÁ -30ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;31.ÔÁkÓ ÏB„b ¿ƒ…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…»
e¯˜e‰32ÔÈ¯ÊBÁ - Ô‰a ¯ÊÁÏ ÌÈ¯ÎBn‰ eˆ¯ Ì‡ ,33, ¿ƒ»«¿ƒ«¬…»∆¿ƒ

˙È˙a e˜iL ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L .Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒƒ∆»«∆ƒƒ¿∆ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«
Ù¯O :¯ÎBn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡È ,˙BÚn‰˙B¯t‰ e34 «»…«»∆«≈ƒ¿¿«≈

ÌÎ˙eL¯a eOÚ ¯·Îe ,Ò‡a e„·‡ B‡ ÌzÁ˜lL∆¿«¿∆»¿¿…∆¿»«¬ƒ¿¿∆
.˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚMÓƒ¿«¿ƒ««»

ביתומים,30)שם.29) שפרע' 'מי שאין שפרע', 'מי בלי
המשיכה.31)כנ"ל. לפני לחזור יכול הדיוט שגם

כאן 33)שם.32) להפעיל היתומים לטובת זה היה כי אף
הדמים, בנתינת נגמר והמתן שהמשא החכמים, תקנת את

לחזור. המוכר יוכל זה 34)ולא לענין שאף לומר ואין
שאם  ונאמר וכו'", הדיוט כח יהא "לא הכלל: את נפעיל
היו  כאילו יסבלו לא שהיתומים שריפה, של אסון קרה
הדדית  תלות שיש מפני - בכסף? קונים שאינם הדיוטות,
מוכר  ברשות לא חזרה שלענין "שכיון האלו הדינים שני בין
נשרפו  ד"ה (רש"י ברשותיה" לא נמי דליקה לענין הוא,
קנה  התורה מן שהרי עקרוני: הוא והטעם שם), חיטיך,
אף  לחפץ, אחראי יותר המוכר ואין דמים, במתן הלוקח
הוא  לחזור, יכול שהוא למוכר לו שיש ההנאה תמורת
ניטלה  אם כך ומתוך באחריות, לשאת עצמו את משעבד
חובת  עליו להטיל זכות לנו אין החזרה, אפשרות ממנו
אם  אף בהקדש, אבל שם). רש"י דברי (מתוך השמירה
בו  לחזור יכול המוכר ואין הקדש, קנה הפירות הוקרו
יאמרו  שלא זו, לטענה חוששים אנו ואין א), הלכה (למעלה
החמור  שבהקדש מפני וכו'", חיטיך "נשרפו המוכרים:
ההנאה  ממנו שנטולה אף המוכר, על המקח אחריות הטילו

לחםֿמשנה). (ראה לחזרה אפשרות של

.Ê‰Úa¯‡a35ÌÈ˜¯Ù36Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‰Ma37ÏÚ ¿«¿»»¿»ƒ«»»∆¡ƒƒ¿≈∆«
‰¯Bz ÔÈc38¯O·a39.¯O·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk ÌÚ‰L ÈtÓ , ƒ»¿»»ƒ¿≈∆»»À»¿ƒƒ¿»»

‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â40ÌBÈ ·¯ÚÂ , ¿≈≈∆∆»«¬∆«¿∆∆
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË41L‡¯ ·¯ÚÂ ,˙¯ˆÚ‰ ·¯ÚÂ , »ƒ∆∆«¿∆∆»¬∆∆¿∆∆…

‰M‰42‰‡Ó ‰ÂL elÙ‡ ,¯BL ÁahÏ ‰È‰ ?„ˆÈk . «»»≈«»»««»¬ƒ»∆≈»
¯Oa BÏ ÔzÏ È„k Á˜Bl‰ ÔÓ „Á‡ ¯Èc Á˜ÏÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«ƒ»∆»ƒ«≈«¿≈ƒ≈»»

ÈÓc Ïk BÏ eˆa˜˙ ‡ÏÂ ,ËÁLiLk¯BM‰43BÈ‡ - ¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿«¿»¿≈«≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ44ÏÚa Áah‰ ˙‡ ÔÈËÈÁLÓ ‡l‡ ; »«¬…∆»«¿ƒƒ∆««»¿«

BÁ¯k45.Á˜BlÏ ¯Oa‰ ÔzÏÂ ËÁLÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ , »¿¿ƒƒ¿…¿ƒ≈«»»«≈«
CÎÈÙÏ46Á˜BlÏ ˙Ó - ¯BM‰ ˙Ó Ì‡ ,47. ¿ƒ»ƒ≈«≈«≈«

פג.35) בחולין פירוש 37)זמנים.36)משנה, לפי שם
הרי"ף. גם הביאו וכן יוחנן, בלי 38)רבי בכסף שקונים

א). הלכה ג פרק (למעלה ולא 39)משיכה בבשר, ורק
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אחרים. של 40)בחפצים האחרון יו"ט בערב לא אבל
ועל  עצמו, בפני רגל הוא חג של האחרון שיו"ט מפני פסח.
בשמחה, בו הרבו כך ומתוך הציבור, על חביב היה כן
שהוא  פסח, של האחרון יו"ט משא"כ בשר, הרבה בו ואכלו
ד"ה  שם (רש"י לעצמו נפרד חג ולא החג, של חלק רק

חג). של האחרון של 41)ביו"ט הראשון יו"ט ובערב
טרוד  שהציבור מפני בשחיטה, להרבות פנאי אין סוכות,
ד"ה  שם ('תוספות' מינים וארבעה סוכה, רבות: במצוות
של  ראשון טוב יום בלילי שמחה חיוב אין [וגם וכדברי).

מח.]. סוכה - הסוכות השנה,42)חג תחילת שהוא "מפני
בערב  לא אבל (תויו"ט), טוב" סימן שיהיה בשמחה מרבים
בבשר  ולא ודגים עופות באכילת מרבים שאז מפני יוה"כ,

שם). ('תוספות' שאר 43)בהמה בשביל קונים מצא שלא
מקנין 44)הבשר. חוץ קנין שום עשה שלא אףֿעלֿפי

לשחוט.45)כסף. אותו שאנו 46)מכריחים אחרי
קנה. שהלוקח את 47)אומרים מפסיד שהלוקח היינו

רש"י). בשם מיימוניות (הגהות שנתן הדינר

ה'תשע"ט  אייר י"ט שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
במכירתו 1) מודעה והמוסר המכירה אונסי דיני בו נתבארו

לזה. והדומה

.‡e‰eÒ‡L ÈÓ2¯ÎnL „Ú3Á˜n‰ ÈÓc Á˜ÏÂ ,4, ƒ∆¬»«∆»«¿»«¿≈«∆»
e‰eÏz elÙ‡5ÔÈa ,¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎnL „Ú ¬ƒ»«∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈
ÔÈÏËÏhÓa6˙BÚ˜¯˜a ÔÈa7¯Ób BÒ‡ ÈtnL ; ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»∆ƒ¿≈»¿»«

‰˜Óe8ÌÈ„Ú‰ ÈÙa ÌÈÓc‰ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .9. «¿∆««ƒ∆…»««»ƒƒ¿≈»≈ƒ
‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈLÏ ¯Ó‡Â ,¯kÓiL Ì„˜ ¿ƒ»ƒ»«»»…∆∆ƒ¿…¿»«ƒ¿≈

ÌÈ„Ú11‰„O B‡ ÈBÏt ıÙÁ ¯ÎBÓ È‡L ‰fL ,eÚc : ≈ƒ¿∆∆∆¬ƒ≈≈∆¿ƒ»∆
.ÏËa ¯kÓn‰ È¯‰ - Òe‡ È‡L ÈtÓ ,ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ»¬≈«ƒ¿»»≈
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁ‰ elÙ‡Â12, «¬ƒ∆¡ƒ«»»ƒƒƒ»ƒ»

.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ

(2- וזבין "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא בבא
ומכר, למכור והכריחוהו המוכר את (=תלו זביני" זביניה
הונא. כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו

להלן 3) ראה במתנה, כן ולא האונס, מועיל במכירה דווקא
ג. אומרים 4)הלכה ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

לדעת  (הראב"ד, מכירה מכירתו כך, אחר לקח אם שאפילו
למלך. במשנה וראה את 5)הרי"ף) תלה הלוקח כלומר,

למכור. לאנסו כדי העץ, על בבבא 6)המוכר נראה כן
סב. הגמרא 7)קמא של וטרייא בשקלא מפורש הוזכר

מח:). בתרא שאין 8)(בבא אמרו, סב.) קמא (בבא בגמרא
רבינו  סובר אבל אני", "רוצה אמר אם אלא מכירה מכירתו
זה  הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל
פרק  ועיין יוסף בית בשם משנה (לחם אני" "רוצה כאומר

א). הלכה אישות מהלכות העדים 9)ד בפני הודה אלא
מח: בתרא בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל
זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא
את  לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר,
על  לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין המעות

פי  על ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך
שלקחו  הבעלים והודו מהבעלים ולקחה וחזר שדה שהגוזל
ונאמן  הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו
מפני  אלא זה אין - ט"ו) הלכה גזילה מהלכות ט (פרק

כא  אבל גזלן, נאמן שהוחזק המוכר אין גזלן הוחזק שלא ן
שמי  הדבר וברור ראב"ד), ועיין משנה (כסף זו בטענה
קיבל  שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות
"עד  כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה
של  דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר

מתנה]. מתנתו שתהא ולא לעדים 10)"אונס", "שמודיע
שנותן  היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך
המכר. של האמיתי הרקע על לעדים מוקדמת הודעה

שניים".11) בפני "מודעה מ. בתרא שגזלן 12)בבא לפי
והלכה  ב הלכה ונטען טוען מהלכות י"ג (פרק חזקה לו אין

יא).

.·Ò‡‰ ÈtÓ ¯ÎBÓ ‡e‰L Ú„ÈÏ ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ»≈ƒ≈«∆≈ƒ¿≈»…∆
‰Ú„BÓ ÏÎÂ .ÂÈt ÏÚ eÎÓÒiL ‡Ï ,È‡cÂ Òe‡ ‡e‰LÂ¿∆»««…∆ƒ¿¿«ƒ¿»»»
Òe‡ ‰Ê ÈBÏtL eÚ„È ÌÈ„Ú‰ e‡Â :da ·e˙k ÔÈ‡L∆≈»»¿»»≈ƒ»«¿∆¿ƒ∆»

.‰Ú„BÓ dÈ‡ - ‰È‰»»≈»»»

.‚‰OBÚa B‡ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿∆
‰¯Lt13‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,‰ÏÈÁÓa B‡ ‰zÓa Ï·‡ ; ¿»»¬»¿«»»ƒ¿ƒ»ƒ»«»»

‰zn‰ È¯‰ - Òe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ Ì„…̃∆«»»««ƒ∆≈»¬≈««»»
˙Úc Èelb ¯Á‡ ‡l‡ ‰zÓa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L .‰ÏËa¿≈»∆≈¿ƒ¿«»»∆»««ƒ««

˙B˜‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ô˙Bp‰14‡Ï - BaÏ ÏÎa «≈∆ƒ≈∆¿«¿¿»ƒ…
‡È‰ ‰zÓ ‰ÏÈÁn‰Â .‰zÓ Ïa˜Ó‰ ‰˜15. »»«¿«≈«»»¿«¿ƒ»«»»ƒ

אחד 13) וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה
קצת  לו מוותר שחבירו זה תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד

ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והודעה 14)והרי
צריך  ולא לנו, מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל
אף  - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה
המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על

עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו שהרי

.„e‰k‰La B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ „Á‡16„Ú e‰‡Ïz B‡ ∆»»≈∆¬≈¿∆ƒ»¿»»«
ÔÈa ,˙BOÚÏ BÏ ¯LÙ‡L ¯·„a B„ÈÁÙ‰L B‡ ,¯ÎnL∆»«∆ƒ¿ƒ¿»»∆∆¿»«¬≈

Ï‡¯OÈ È„Èa ÔÈa Ì"ekÚ È„Èa17.Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ≈«≈ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆…∆
,ÌÈL ¯OÚÏ B¯·ÁÓ Òc¯t ¯ÎOL „Á‡a ‰OÚÓe«¬∆¿∆»∆»««¿≈≈¬≈¿∆∆»ƒ

·BÁ ¯ËL ‰È‰ ‡ÏÂ18BÏÎ‡L ¯Á‡Â ,¯ÈkOn‰ „Èa ¿…»»¿«¿«««¿ƒ¿««∆¬»
ÌÈL LÏL ¯ÎBO‰19,ÈÏ ep¯kÓz ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡ «≈»»ƒ»«ƒ…ƒ¿¿∆ƒ

;È„Èa Áe˜Ï ‡e‰L ÔÚË‡Â ˙e¯ÈÎO ¯ËL LaÎ‡∆¿¿«¿ƒ¿∆¿«∆»«¿»ƒ
Ò‡ ‰fL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â20‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .21. ¿»¿¬»ƒ∆∆…∆¿≈…«≈»∆

Ì‡ ,CÎÈÙÏ22Ba ¯ÙÎÂ ,ÔÈc ˙È·a ¯ÈkOn‰ BÚ·z23 ¿ƒ»ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ¿»«
BlL Òc¯t‰L ÔÚËÂ24¯ÈkOn‰ ¯ÒÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«∆««¿≈∆¿««»»«««¿ƒ

‰Ú„BÓ25È¯‰ - Ba ¯ÙkL ¯ÎBOÏ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , »»¿««»»««≈∆»«¬≈
Ì‰Â .Òe‡ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈ È¯‰L ;ÏËa ¯kÓn‰«ƒ¿»»≈∆¬≈≈≈ƒ∆»¿≈

Ì‰ÈÙa ¯ÙkL ÌÈ„Ú‰26È„Ú Ì‰Â ,ÔÈc ˙È·a »≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈≈≈
‰Ú„Bn‰27‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. «»»¿≈…«≈»∆
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הדין:16) והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא
מהעובדה  שיוצא כפי ממון, אונס ואף אחרים, ייסורים

יכול 17)להלן. שהוא לפי אונס, זה שאין אומרים ואין
מכיוון  - טו) קטן סעיף (סמ"ע לדין הישראל את לתבוע
שכותבים  בגמרא, שאמרו כמו לביצוע, ניתן תמיד שלא
ועליך", "עלי (כגון, רמיֿמעלה אנשים על אפילו מודעה
מפני  לדין, מצייתים שבוודאי כלומר, עצמם), על ורבא אביי
המתחיל  דיבור (רשב"ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא

ועליך). שטר 18)עלי הוא אף הנקרא שכירות, שטר היינו
השוכר  של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב חוב,

טז). קטן סעיף לטעון 19)(סמ"ע, המחזיק יכול שאז
טוען  מהלכות יא (פרק אבד ושטרו מהבעלים הקרקע שקנה

ב). הלכה המקח.20)ונטען כל הפסד למוכר, צפוי שהרי
הפחדה.21) ידי על ואפילו ממון, אונס כל היינו
כיצד 22) לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב"ם

דלעיל. בעובדא האונס זו 23)נתברר שהפחדה כלומר,
באמת  וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי על נודעה

לאור.בשכירות, הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח וטען
את 24) שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

שהרי  אונס, זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי ההפחדה,
סימן  זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף שהמוכר 25)שהשלים
של  הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר
שימכור  כדי הפחדה לשם רק באה הכפירה שכל הלוקח,
ימכור  אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח זה שהרי לו,
בזה  מודיע והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו
בדעתו  אין אבל האיום, את לגלות בכדי רק ימכור שהוא

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור לא 26)כלל כי שאם
בשכירותו  שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו
לא  אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו
זו. כפירה ידי על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי לו מכר

המודעה 27) שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
שמספיק  מביא, המגידֿמשנה אבל האונס, את גם ידעו
האונס. על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו

הפחדה.28) ידי על אונס כל כלומר,

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29‡e‰ È¯‰L ;Òp‡a ?30 «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»∆¬≈
‡lL ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ‰ÙBkL ÈtÓ ,ÔÒÓÁ«¿»ƒ¿≈∆∆∆«≈ƒ¿…∆…

BBˆ¯a31ÏÊBb‰ Ï·‡ .32Ck ¯Á‡Â ÔÏÊ‚a ˜ÊÁ‰Â ƒ¿¬»«≈¿À¿«¿«¿»¿««»
¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ÏÊbL ‰„O Á˜Ï»«»∆∆»«≈«≈»ƒƒ¿…

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Ú„BÓ»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מודעה.29) צריך 30)שצריך למה טעם נתינת זו אין
(סמ"ע  "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה,
דברי  העתיק אמנם, משנה, והמגיד יח) קטן סעיף רה סימן

ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". על 31)רבינו שאף
למעלה  שכתבנו מה לפי או אני" "רוצה לו: שאמר פי
זה  הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל  א בהלכה
(למעלה  מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו
שמסר  כיוון - סב.) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה
אמירתו  ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה
"חמסן". רבינו קראו ויפה באונס, היה זה כל - אני" "רוצה

א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה
אף 32) שגזלן, הונא, רב של מימרא ושם מז: בתרא בבא

כל  זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם
דרב  משמיה בה שמסיים ביבי שרב רבינו וסובר משקל;
לחלוק  בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע נחמן
בדברי  מפורש זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על
על  אף מעות, שנתן אף קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב
זביני" זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי
הונא, רב על חולק ביבי שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם).
קניינו  אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן
שמסר  או שם) ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - קניין

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה

.Â‰Ú„Bn‰ È„Ú33B˙B‡a ÔÓˆÚ Ì‰ ÌzÁÏ Ì‰Ï LÈ ≈≈«»»≈»∆«¿…≈«¿»¿
CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‰Ú„Bn‰ Ì‰Ï ‰¯ÒÓpL ¯kÓn‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿»»∆«»»»»¿≈¿»

Ì‰Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk34ÈBˆ¯a :Òp‡‰ ÈÙa ¿«¬ƒ»«»∆ƒ¿≈»«»ƒ¿ƒ
BÒ‡L ÌLk ;˙Ói˜ ‰Ú„Bn‰ È¯‰ - Ò‡ ‡Ïa Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿……∆¬≈«»»«∆∆¿≈∆¬»
È‡ ÈBˆ¯a :¯Ó‡L „Ú BÒ‡ Ck ,ÔBˆ¯ ‡Ïa ¯ÎnL∆»«¿…»»¬»«∆»«ƒ¿ƒ¬ƒ

BÓ.¯Î≈

חתם 33) חנה בר בר שרבה עובדא ושם מח: בתרא בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה על

הבאה.34) ההלכה מתוך יוצא

.Ê‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ35Ì‰ÈÙa36¯Á‡ ÌÈÓc‰ Á˜lL ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆∆»««»ƒ««
;ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Ck ÏÚ ‰Ú„BÓ ¯ÒnL∆»«»»«»≈«»¿«¬ƒ¿
‡e‰L eÚ„È ¯·k ÌÈ„Ú‰Â ,‰„BiL „Ú BÒ‡ Òp‡‰L∆»«»¬»«∆∆¿»≈ƒ¿»»¿∆
.¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - Ì‰ÈÙa ÌÈÓc‰ ‰Ó Ì‡ Ï·‡ .Òe‡»¬»ƒ»»«»ƒƒ¿≈∆«»¿«¬ƒ

בעניין 35) משווה והרמב"ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
שטעם  משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה
כמו  ולא המכירה, לפני האונס שנתפרסם לשניהם: אחד
(לשון  גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס

ט"ז). הלכה ט, פרק גזילה בהלכות כלומר,36)הרמב"ם

שם). בתרא (בבא הכסף נתינת העדים שראו

.ÁÂÈÏÚ e„ÈÚ‰37¯În‰ È„Ú38‰Ú„Bn‰ ÏhaL39- ≈ƒ»»≈≈«∆∆∆ƒ≈«»»
¯Ó‡ Ì‡Â .‰ÏËa ‰Ú„Bn‰ È¯‰40:‰Ú„Bn‰ È„ÚÏ ¬≈«»»¿≈»¿ƒ»«¿≈≈«»»

,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï Á˜BÏ È‡L ÔÈ˜ ÏkL ,ÔÈÚ„BÈ eÈ‰¡¿ƒ∆»ƒ¿»∆¬ƒ≈«¿«≈«»»
ÈÚ„BÓ„ ÈÚ„BÓe41‡l‡ Ck ¯ÓB‡ ÈÈ‡Â ,ÏËa Ïk‰L , »≈¿»≈∆«…»≈¿≈ƒ≈»∆»

‰ÊÏ ˙B˜‰Ï ÈzÚ„a ÔÈ‡Â ,ÔÈÚ„BÈ Ìz‡L Ò‡‰ ÈtÓƒ¿≈»…∆∆«∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿¿∆
ÏËa ¯În‰ È¯‰ - ÌÏBÚÏ Òp‡‰42ewL Èt ÏÚ Û‡Â . »«»¿»¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆»

B„iÓ43.e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï ƒ»¿«≈«»»««∆∆∆≈«¿

(מגידֿמשנה).37) במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: ערכין
המודעה,38) את בטל אם אף אונס, יש אם במתנה, אבל

במתנה  שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין
אם  אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי אף אונס, יש אם

א  זה אחרי ביטל אם מודעה, רק ויש אונס המודעה,אין ת
שם  ורמ"א התוספות, בשם מיימוניות (הגהות קיימת המתנה

ראשונים). הרבה יש 39)בשם אם הכסףֿמשנה לדעת
שהרי  המודעה, לביטול תוקף יש המודעה, ביטול על אונס
המקח  קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם
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בגלל  המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף
אונס. מתוך שנעשו אף קיים והביטול כשם 40)האונס,

לעשות  אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר
המודעה. ביטול על לבטל 41)מודעה קניין שמקבל היינו,

המודעה. ביטול על המודעה את ואף המודעה, את
דמסר 42) מאן האי המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך

המודעה  ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה)
נוסח  ידי על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית (בגט
המודעות  כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד
אומרים  וכן, עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות
לדעת  אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות
שבמודעה  לטעון, יכול הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א
הרשב"א  אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה
ביטול  בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן
ערך  אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל שהוא המודעה,
היום  הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה,
במתנה  וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי הרשב"א בעצת
שצריך  ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר
כבר  (שהיום הזה הנוסח את לכתוב הנותן של מפורש צו

העדים. פסול של לשיגרה) אין 43)הפך כי אם כלומר,
שהוא  כמה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין
היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה
מועיל  לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל

הקניין. גם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
לזה 1) והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו

אסמכתא. שהן מפני קיימין שאינן מחיובים

.‡ÔÈ‡z ‰˙‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ‰˜n‰««¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÓi˜Ï ¯LÙ‡L2‰˙‰L ÔÈa ‰˜n‰ ‰˙‰L ÔÈa , ∆∆¿»¿«¿»≈∆ƒ¿»««¿∆≈∆ƒ¿»

;‰˜‰L ¯·c‰ ‰˜ - ÔÈ‡z‰ eÓi˜˙ Ì‡ :‰Bw‰«∆ƒƒ¿«¿«¿»ƒƒ¿»«»»∆À¿»
e¯‡a ¯·Îe .‰˜ ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«…»»¿»≈«¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÌÈ‡z‰ ÈËtLÓ3. ƒ¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

והכריעו 2) צד.) (בבאֿמציעא תימא בן יהודה ר' כדברי
לומדים  אנו התנאים דיני כל שהרי כמותו, שם  בגמרא
אפשר  היה ושם לב), (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי

א). ס"ק רז, סימן (סמ"ע התנאי את ו.3)לקיים פרק

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4a‰wL5ÔÓ C¯„a «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿∆∆ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰6˙‡ Ìi˜Ï ÂÈÏÚ LÈ È¯‰Â , «¿»ƒ∆ƒ»∆«¬≈≈»»¿«≈∆

‰zÚ ‰˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .È‡z‰7Ì‡L :BnÚ ‰˙‰Â , «¿«¬»ƒ…»»«»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
- ‰˜È ‡Ï Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰˜È ‰Ê È‡z‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿«≈…ƒ¿∆
‡zÎÓÒ‡ BfL ;‰˜ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«…»»∆«¿«¿»

‡È‰8CÎÂ Ck ˙BOÚÏ B˙i˜ CÓÒ È¯‰L ,9ÏÎÂ , ƒ∆¬≈»«¿ƒ»«¬»»»¿»
.B˙B˜‰Ï BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï È¯‰L ,‰B˜ dÈ‡ ‡zÎÓÒ‡«¿«¿»≈»»∆¬≈…»«¿ƒ¿«¿

(למעלה 4) שהוקנה הדבר נקנה - התנאים נתקיימו שאם
א). הקנין.5)הלכה פעולת עכשיו כגון 6)שעשה

לו  שאמר או התנאי, את ולכשתקיים מעכשיו קנה לו שאמר
כאומר  עלֿמנת ש"האומר וכך, כך שתעשה עלֿמנת קנה
שכתב  כמו כלל, הקנין מועיל לא אחר שבאופן מעכשיו",

שכלתה  מפני משיכה, לענין ט הלכה ב פרק למעלה רבינו
סימן  סוף (חושןֿמשפט חזקה לקנין הדין והוא משיכתו.
דין  אין מעכשיו שבאומר רבינו, דברי ומקור קצא).
המקח  בספר הוא וכן סו: בבבאֿמציעא הוא אסמכתא,
רז  סימן הגר"א ביאורי (ועיין יז שער האי, לרב והממכר,
באומר  מדובר שכאן שם המחבר הביא וכן ה, ס"ק

להלן 7)מעכשיו). וראה הקנין, פעולת עתה עשה לא
התנאי"8)בסמוך. שקיים אחר בבית שהחזיק "אףֿעלֿפי

קנה, לא - הקנין פעולת עתה רק עשה ואילו ג) הלכה (להלן
ה). הערה למעלה (ראה חזקתו שכלתה מפני - אחר: מטעם

אחר 9) לזמן הקרקע קנין שסמך "לפי שם: האי, רב בלשון
הלכה ולהלן בשעתו". קנין ואינו שהתנה, בלשון לאחר ו

עדיין דעתו שהרי והקנה גמר "לא שמא ÎÓÂÒ˙רבינו: ,
יהיה". לא שמא או התנאי) יתקיים =) יהיה

.‚ÏÚ ‰zÓa BÏ B˙ B‡ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk≈««≈«ƒ«¬≈¿»¿«»»«
˙Ó10‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiL ¿»∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ¿∆¡ƒ∆

B˙B‡a ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiLk ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Èaa««ƒ¬≈∆»»¿∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿
ÌBi‰11.‰˜ ‡Ï - CÏ‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˙B‡ ¯·Ú Ì‡Â ; «¿ƒ»««¿…»«…»»

CÏz Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡12ÌÈÏLe¯ÈÏ ÈnÚ ¬»ƒƒ¿»¿»«ƒ≈≈ƒƒƒ»«ƒ
˙Èa EÏ Ôz‡ ,ÈBÏt ¯·c ÈÏ ‡È·z Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ»ƒƒ»»¿ƒ∆≈¿«ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a BnÚ CÏ‰Â ;CÎÂ CÎa EÏ ep¯kÓ‡ B‡ ‰Ê∆∆¿¿∆¿¿»»»¿»«ƒ¿«
ÌiwL ¯Á‡ ˙Èaa ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ‡È·‰L B‡∆≈ƒ««ƒ∆∆¡ƒ««ƒ««∆ƒ≈

È‡z‰13Ïk ÔÎÂ .‡zÎÓÒ‡ ‡È‰ BfL ,‰˜ ‡Ï - «¿«…»»∆ƒ«¿«¿»¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

פ"ב 10) (למעלה דמי" מעכשיו כאומר עלֿמנת ש"האומר
דין  אין עלֿמנת שבאומר שם, האי רב כתב וכן ט), הלכה
שם  האי רב מדברי לקוחים רבינו דברי וכל אסמכתא,
"על  רבינו בדברי העתיק שם וב'טור' שם). בבאוריו (הגר"א
כתוב  היה שכך שאפשר יוסף' ב'בית שם וכתב תנאי",
אמנם  הוא וכן ה'טור'. בעל בידי שהיה הרמב"ם בנוסחת
לא  שאם עיקר, שלפנינו הנוסחא אבל תימן. כ"י ברמב"ם
שכלתה  א' טעמים: שני מחמת קנה לא - מנת" "על אמר:

אסמכתא. שזוהי ב' ולמפרע,11)חזקתו; מאז כלומר:
החזקה. פעולת מעכשיו.12)משעת אמירת כאן ואין

שהרי 13) וכלל, כלל חזקה זו אין - קודם החזיק שאילו
כלתה  כבר התנאי, קיום בעת כלומר הקנין, חלות בשעת

ואיננה. החזקה

.„CÎÈÙÏ14ÔB·¯Ú Ô˙Bp‰ ,15Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ¿ƒ»«≈≈»«¬≈¿»«ƒ
Ì‡Â :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÏeÁÓ ÈB·¯Ú ,Èa ¯ÊBÁ È‡¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ»»¿«»≈¿ƒ

EÏ ÏtÎ‡ ,Èa ¯ÊBÁ È‡16Ba ¯ÊÁ Ì‡ ;EB·¯Ú ¬ƒ≈ƒ∆¿…¿∆¿¿ƒ»«
B„È ˙Áz ‡e‰ È¯‰L ,ÔB·¯Ú‰ ‰Ê ‰˜ - Á˜Bl‰17; «≈«»»∆»≈»∆¬≈««»

ÏtÎÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»««≈≈¿«¿ƒƒ¿…
.‰˜ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡Â ,‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÔB·¯Ú‰»≈»∆«¿«¿»ƒ¿«¿«¿»…»»

יוסי.14) כרבי ולא יהודה, כרבי מח. בבאֿמציעא
א.15) הלכה ח בפרק כמו פרעון בתורת ולא משכון בתורת
(סמ"ע 16) לי שנתת מהסכום כפליים שוה קרקע לך אתן

כד). ס"ק "הנותן 17)רז, נאמר: שם בברייתא שהרי
מחול  ערבוני - בי חוזר אני אם לו: ואמר לחבירו, ערבון
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- ערבונך לך אכפול בי, חוזר אני אם לו: אמר והלה לך,
דאמר  לטעמיה יוסי [רבי יוסי רבי דברי התנאים, נתקיימו
ערבונו". כנגד שיקנה דיו אומר, יהודה רבי קניא]. אסמכתא
יוסי  רבי דברי כל על חולק אינו יהודה שרבי מזה, נראה
שמכפיל  בו חוזר המוכר אם בין התנאים, נתקיימו שאמר
אלא  - מחול שערבונו בו חוזר הלוקח אם ובין ערבונו, לו
יהודה  רבי אמר זה ועל בו, חוזר שהמוכר באופן ורק אך
כנגד  שיקנה ללוקח דיו אלא ערבונו להכפיל צריך שאינו
רבי  דיבר לא זה על בו, חוזר שהלוקח באופן אבל ערבונו.
בזה  ואין מחול, שערבונו יוסי לרבי מודה הוא שגם - יהודה
של  ידו תחת שהערבון מפני הוא והטעם אסמכתא, דין
שטר  [במשליש הכא "שאני כו: בנדרים שאמרו וכמו מוכר.
"דכיון  שם: הר"ן ופירש זכותיה", לבטלן דאמר זכויותיו]
- חברו בה זוכה דמיד אסמכתא, בה לית היא דמחילה
בהן, וכיוצא אשלם או אתן באומר אלא אסמכתא דליכא
(ועיין  יג הלכה להלן וראה ז"ל". הרמב"ם דעת וכן

כו). ס"ק רז סימן הגר"א וביאור וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.‰Ú¯tL ÈÓ ÔÎÂ18˙‡ LÈÏL‰Â ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆
¯ËM‰19,ÈBÏt ÌBÈ „Ú EÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , «¿»¿»«ƒ…»«ƒ¿«¿ƒ

ÔzÈ ‡Ï - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ;B¯ËL BÏ Ôz≈¿»¿ƒƒ«¿«¿…»«…ƒ≈
‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,¯ËM‰ ˙‡ LÈÏM‰20. «»ƒ∆«¿»∆«¿«¿»ƒ

יוסי.18) כרבי ולא יהודה, כרבי קסח. בבאֿבתרא משנה
המלוה 19) יחזור שמא ודאג החוב, מקצת פרע הלוה

ולפי  החוב, כל את ויתבענו שישליש מהמלוה דרש כך
שליש. ביד שהשלישו המלוה עשה וכן אחר, ביד השטר

כאומר:20) אלא זה אין המלוה, ביד השטר שאין שכיון
אם  ואמנם טז. הערה למעלה ראה לך", אשלם לך, "אתן
המקצת  החוב, כל בו לגבות שיכול המלוה, ביד השטר היה
(מגידֿמשנה). לך" מחול כ"ערבוני הוא הרי שילם, שכבר

.ÂÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈa Ì„‡ Èa ÔÈ˙nL ÔÈ‡z Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈»»≈≈∆««
‰OÚz Ì‡ B‡ Ck ‰È‰È Ì‡ :¯ËL·e ÌÈ„Úa Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«¬∆
‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ˙Èa EÏ ‰˜‡ B‡ ‰Ó EÏ Ôz‡ - Ck»∆≈¿»∆∆¿∆¿«ƒ∆¿ƒ…
;EÏ Ôz‡ ‡ÏÂ EÏ ‰˜‡ ‡Ï - ‰OÚz ‡Ï B‡ ‰È‰Èƒ¿∆…«¬∆…∆¿∆¿¿…∆≈¿
ÏkL .‰˜ ‡Ï - ¯·c‰ ‰È‰L B‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»∆»»«»»…»»∆»
‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ,'‰È‰È ‡Ï Ì‡ ‰È‰È Ì‡' ¯ÓB‡‰21; »≈ƒƒ¿∆ƒ…ƒ¿∆…»«¿ƒ¿»

‡Ï ‡nL B‡ ‰È‰È ‡nL ˙ÎÓBÒ ÔÈ„Ú BzÚ„ È¯‰L∆¬≈«¿¬«ƒ∆∆∆»ƒ¿∆∆»…
.‰È‰Èƒ¿∆

קני".21) לא דאי, "כל רבה: של מימרא סו: בבאֿמציעא

.Ê¯ÓB‡‰ Ïk22'ÂLÎÚÓ ‰˜'23‡zÎÓÒ‡ Ô‡k ÔÈ‡ - »»≈¿≈≈«¿»≈»«¿«¿»
‰˜‰ ‡Ï ,B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï el‡L ;‰˜Â ,ÏÏk¿»¿»»∆ƒ…»«¿«¿…ƒ¿»
,ÈBÏt ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ È˙‡a Ì‡' ?„ˆÈk .ÂLÎÚÓ≈«¿»≈«ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
‰Ê È¯‰ - Ck ÏÚ B„iÓ e˜Â ,'ÂLÎÚÓ ‰Ê ˙Èa ‰¿̃≈«ƒ∆≈«¿»¿»ƒ»«»¬≈∆
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ú·wL ÔÓf‰ CB˙a ‡a Ì‡ ,‰»̃»ƒ»¿«¿«∆»«¿≈…«≈»∆

מה 22) והולך מפרש אלא עצמו, בפני דין כאן ואין שם.
ה). ס"ק רז סימן (הגר"א בֿג בהלכה למעלה שכתב

כמו 23) "מעכשיו", כמו שהוא מנת" "על הדין והוא
ט). בהערה שם (עיין ג הלכה למעלה שכתוב

.ÁL¯Ùe ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ ¯ÎnL ÈÓ24˙ÚLa ƒ∆»«¬≈»≈≈«ƒ¿«
‰¯ÈÎn‰25ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏÈÏ È„k ¯ÎBÓ ‡e‰L26B‡ , «¿ƒ»∆≈¿≈≈≈¿»¿ƒ

˙B˜Ï È„k ÚÓpL ¯Ën‰ ÈtÓ27B¯ˆÁ ÈÓ„a ÌÈhÁ28 ƒ¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿≈¬≈
È‡z ÏÚ ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰ -29¯Ën‰ „¯È Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ»ƒ»««»»

C¯c‰ ÚÓ B‡ ,eÏÊe‰Â ÔÈhÁ e‡a B‡ ,¯ÎnL ¯Á‡30 ««∆»«»ƒƒ¿¿ƒ¿««∆∆
˙BÏÚ‰Ï BÏ ÚizÒ ‡lL B‡ ,ı¯‡‰ d˙B‡Ï CÏÈÏ31 ≈≈¿»»»∆∆…ƒ¿««¿«¬

ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈhÁ ˙B˜Ï B‡,ÌÈÓc‰ Ô˙B‡ ¯ÈÊ ƒ¿ƒƒ¬≈∆«¬ƒ»«»ƒ
‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L L¯Ù È¯‰L ;Ú˜¯˜ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«¿«∆¬≈≈«∆≈≈∆»

‰OÚ ‡Ï È¯‰Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BOÚÏ32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬»»¿ƒ«¬≈…«¬»¿≈…«≈
.Ô‰a»∆

להלן.24) ראה תנאי, בלשון מכירה,25)ולא בשעת דוקא
כלום  אמר לא מכירה ובשעת המכירה לפני פירש אם אבל

ט). הל' להלן (מ"מ כתנאי זה אין נ.26)- קידושין
לקנות".27) כדי "או תימן: צז.28)בכ"י כתובות
כפל 29) שלא וכלֿשכן תנאי, בלשון אמר שלא אףֿעלֿפי

שהוא  קרקעותיו למכור אדם דרך שאין "לפי - תנאו
מכאן" דירתו לעבור בדעתו היה לא אם - מהן מתפרנס
בחצירו  אלא אמורים הדברים אין זה, ולפי (כסףֿמשנה).
מוכר  אדם שלפעמים במטלטלין, לא אבל בשדה. או

(שם). בכאן להשאר דעתו אפילו קידושין 30)מטלטליו
וכן  שם. בתרא וכלישנא בדרך" "אונס של הפירוש וזהו נ.

הזקן. לר"י המיוחס בתוספות ֿ 31)כתב בלחם גם [כן
רומי: ובדפוס תימן בכ"י אולם, ומשנהֿלמלך. משנה
פירוש  "להעלות", הנוסח ולפי במגידֿמשנה. וכן "לעלות",
ממקום  החטים את לכאן להעלות הצליח שלא הדברים:
לקנותם  הצליח שלא או כלומר: חטים", לקנות "או פלוני.
שכתב  מה זהו שהרי קשה, "לעלות" הנוסח לפי ואילו כלל.
 ֿ מגיד ועיין הארץ", לאותה לילך הדרך נמנע "או למעלה

ומשנהֿלמלך]. ולחםֿמשנה נתעכב 32)משנה אם ודוקא
המקח  - עלה לא הטוב מרצונו אם אבל אונס, מחמת הדבר
גמור, בתנאי ואילו גמור. כתנאי אינו דעת שגילוי קיים,
רק  מוכר שהוא תנאי, של בלשון מפורש התנה אם היינו
המקח  בטל - מרצונו מלעלות נמנע אם אפילו אז יעלה, אם

(מגידֿמשנה).

.ËÌ˙Ò ¯ÎBn‰ Ï·‡33BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈¿»««ƒ∆»»¿ƒ
ÔÈ‡¯nL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ CÎÂ Ck ÈtnL∆ƒ¿≈»¿»≈¿««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈ¯·c‰34‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ˙BOÚÏ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L «¿»ƒ∆≈≈∆»«¬»¿»¿…
È¯·„e ,L¯Ù ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰OÚ·laL Ì «¬»≈≈∆¬≈…≈«¿»ƒ∆«≈

.ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ

מט:33) בדעתו 34)קידושין שהיה באדם עובדא שם:
ואמרו  המכר, בשעת זו כוונתו הזכיר לא הוא אבל לעלות,

דברים". אינם שבלב ש"דברים

.È‰˜‰L ÈÓ35ÔzzL ˙Ó ÏÚ' ÂÈÏÚ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿»»»«¿»∆ƒ≈
B¯ÎÓ B‡ B˙ Ì‡ :'ÈBÏÙÏ ep¯kÓz B‡ ‰Ê ÁwÓ∆»∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»
B¯ÎÓe ,È‡z‰ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÈBÏt B˙B‡Ï¿¿ƒ»»¿ƒ…ƒ≈«¿«¿»

¯Á‡Ï36- BÏ Ú·wL ÔÓfa B˙ ‡ÏÂ B¯ÎÓ ‡lL B‡ , ¿«≈∆…¿»¿…¿»«¿«∆»«
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï37BÏ ¯ÈÊÁiL e˙‰L …»»¿≈«≈«≈«∆ƒ¿∆«¬ƒ
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˙BÚn‰ BÏ ÔziLk B‡ ÈBÏt ÔÓÊa Áwn‰38È¯‰ - «∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¬≈
Ìi˜ ¯În‰39‰˙‰Lk ¯ÈÊÁÈÂ ,40. «∆∆«»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»

והממכר 35) המקח בספר הוא זו, בהלכה רבינו דברי מקור
בנדרים  הגמרא מדברי שם זאת ולמד יז. שער האי, לרב
מגידֿמשנה. ועיין להקנות". עלֿמנת "קני בענין מח:

ימכור 36) או יתן ואחרֿכך ממנו ויקנה שיחזור שאףֿעלֿפי
התנאי. קיום זה אין - תנאו, התנה שעליו פלוני, לאותו
ירצה  לא שמא לאחר, בינתיים ימכור שלא מקפיד שהמקנה
 ֿ (משנה פלוני לאותו הדבר יבוא ולא למכרו אחד אותו
יג, הלכה גירושין מהלכות בפ"ט רבינו דעת וכן למלך).

שת  עלֿמנת גיטך זה הרי נשאת באומר שאם - לפלוני נשאי
ממזר  והוולד בטל שהגט פלוני, לאותו שתנשא קודם לאחר
פלוני  לאותו תנשא ושוב מהאחר שתתגרש מועיל ולא
שלא  מקפיד שהבעל לפי - למפרע קיים הראשון הגט ויהיה
ולא  לגרשה זה אחר ירצה לא שמא לאחר בינתיים תנשא

אבןֿהאזל. ועיין פלוני. לאותו להנשא ואילו 37)תוכל
התנה  אם לבין המוכר התנה אם בין הבדל יש יא, בהלכה

להלן. וראה פלוני",38)הלוקח. "בזמן על מוסב זה גם
להלן. וראה א). ס"ק רז (סמ"ע למעלה שכתוב

זו 39) הרי - קצוב לזמן לו שיחזיר עמו שהתנה [שכיון
כג  פרק (להלן קצוב לזמן קרקע המוכר כדין גמורה, מכירה
ואוכל  כחפצו, הקרקע בגוף הלוקח ומשתמש ה) הלכה
לו  שקצב כיון ריבית זו ואין (שם) המכירה זמן כל הפירות
סק"י, ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א בביאור כתב וכן זמן.
שזמנו  כט:) (ערכין אחוזה שדה מדין לכך ראיה והביא
בהלכה  מהֿשאיןֿכן ריבית. איסור בו ואין לשנתיים קצוב
זמן, לו קצב ולא מעות" לו "כשיהיו לו שיחזיר שהתנה יא,

להלן]. צריך 40)ראה והלוקח קיים, המכר [כלומר
במתנה  כמו במקח תנאי זו החזרה אין אבל להחזיר,
והרי  קיימת המתנה אין החזיר לא שאם להחזיר, עלֿמנת
אףֿעלֿפי  אלא - י) הלכה לולב מהלכות (פ"ח כגזלן הוא

למפרע]. המקח נתבטל לא החזיר שלא

.‡ÈÚ˜¯˜ ¯ÎÓ41¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ »««¿««¬≈¿ƒ¿»«≈¿»«
˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLk :Á˜BlÏ42- BÊ Ú˜¯w‰ ÈÏ ¯ÈÊÁz «≈«¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ««¿«
¯ÎBÓ ÏL ˙B¯t‰ È¯‰43BÏ ¯Ó‡Â ,Ì˙Ò BÏ ¯ÎÓ . ¬≈«≈∆≈»«¿»¿»«

Á˜Bl‰44È‡Â ÈÏ Ì‡È·z ˙BÚÓ EÏ eÈ‰iLk :BzÚcÓ «≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ«¬ƒ
ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - BÊ Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡«¬ƒ¿«¿«¬≈«¿««»¿«≈«≈
BÓˆÚ ·iÁ BzÚcÓ È¯‰L ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Êa ÔÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈»∆¬«ƒƒ∆¬≈ƒ«¿ƒ≈«¿

‰Ê È‡˙a45. ƒ¿«∆

סה:41) זמן.42)בבאֿמציעא לו קצב ֿ 43)ולא [אף
הפירות, לאכול הלוקח אסור - מכור הקרקע שגוף עלֿפי
הוא  וכן ה). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ו ריבית שזוהי
מיד  ביתו לגאול שיכול לפי חומה, ערי בבתי בית במוכר
בתנאי  לו מכר אם אבל שם). הגר"א ביאור - לא. (ערכין
מיד, לו שיחזיר התנה אפילו - לו שיחזירהו עלֿמנת מפורש
ס"ק  רז סימן השלחן' ('ערוך ריבית איסור הלוקח על אין

ה"ט]. ומתנה מזכיה פ"ג להלן וראה בבאֿמציעא 44)יז)
זו 45)שם. אין - כן התנה לא שהמוכר כיון כלומר,

שאין  שם רש"י ודעת יג). ס"ק רז (סמ"ע ריבית לשם הלואה
שם. 'טור' ועיין כלל. תנאי כאן

.·È‰OÚÓ46¯ˆÁ dÏ ˙B˜Ï Ô·e‡¯ ‰ÁÏML ,‰M‡a «¬∆¿ƒ»∆»¿»¿≈ƒ¿»»≈
d·B¯˜ ‰È‰L ,ÔBÚÓMÓ47¯ÎBn‰ ÔBÚÓL ¯Ó‡Â , ƒƒ¿∆»»¿»¿»«ƒ¿«≈

ÈÏ ¯ÈÊÁz ,˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰È Ì‡ :ÁÈÏM‰ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿ƒ»«¬ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ;BÊ Ú˜¯˜ È˙·B¯˜ ˙ÈBÏt¿ƒ¿»ƒ«¿«∆¡ƒ¿≈¿»«
¯·c‰ ,¯ÓBÏk .ÌÈÁ‡ BÓk ÌÈ·B¯˜ ˙ÈBÏÙe ‰z‡«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿««»»
‡·e .BÊ ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡Â ,EÏ ¯ÈÊÁz ‡È‰L ·B¯»̃∆ƒ«¬ƒ¿¿≈»«¿∆∆«»
‡Ï ÁÈÏM‰ ‰Ê È¯‰ :e¯Ó‡Â ,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿¬≈∆«»ƒ«…

ÌeÏk ‰˜48BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L .49‰Ê ·B¯˜ ÏL »»¿∆¬≈…»¿»«¿∆»∆
,‰¯e¯a ‰·eLz B·ÈL‰ ‡lL ÈtÓ ,ÁÈÏM‰ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«»ƒ«ƒ¿≈∆…¡ƒ¿»¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜‰ ‡ÏÂ ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…»«¿…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

סז.46) וכ"ה 47)בבאֿמציעא "קרובה". תימן: בכ"י
ח. סעיף רז, סימן חו"מ כלומר 48)בשו"ע האשה, בשביל

יא  הלכה למעלה (ראה הקרקע גוף את אפילו קנה לא
מב). דעתיה"49)והערה סמכא "אמר שם: בגמרא

(הגר"א). דעתיה" סמכא "לא שם: רבינו ונוסחת

.‚È‡zÎÓÒ‡50B„iÓ ewL51·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰ÈÏÚ52 «¿«¿»∆»ƒ»»∆»¿≈ƒ»
ÒÈt˙iL ‡e‰Â .‰˜ ‰Ê È¯‰ -53ÂÈ˙BiÎÊ54.ÔÈc ˙È·a ¬≈∆»»¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

Òe‡ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â55. ¿∆…ƒ¿∆»

כז.50) מעכשיו,51)נדרים הוא קנין שכל אף ֿעלֿפי
(ראה  ואיננו הקנין כלה שהרי כלל קנין אינו כן, לא שאם
כלל  אסמכתא בו אין מעכשיו והאומר ב) הלכה למעלה
חשוב, ביתֿדין כאן צריך אףֿעלֿפיֿכן – ז) הלכה (למעלה
מרצונו  היו לא ביתֿדין, ביד זו, והתפסה זה שקנין מפני

(כ  ביתֿדין מכח אלא מועיל הקנין אין ולכן ֿ הטוב, סף
פשוט)52)משנה). גט פרק (בבאֿבתרא המשנה בפירוש

סמוכים. של ביתֿדין זהו חשוב, שב"ד רבינו כותב
יד.54)שימסור.53) בהלכה ועיין שם 55)שטרותיו,

במסקנא.

.„È,ÔÈc ˙È·a B¯·BL B‡ B¯ËL ÒÈt˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»»¿≈ƒ
‰Ê ¯ËL Ô˙pÈ ÈBÏt ÌBÈa ‡a ‡Ï Ì‡L ,B„iÓ e˜Â¿»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒƒ»≈¿»∆
.ÌÈ˙B el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÈb‰Â ,BÈc ÏÚ·Ï¿««ƒ¿ƒƒ««¿…»¬≈≈¿ƒ

ÈÏÁ B‡ ¯‰ B·kÚ Ì‡Â56Ïk ÔÎÂ .ezÈ ‡Ï - ‡B·lÓ ¿ƒƒ¿»»√ƒƒ»…ƒ¿¿≈…
.·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»

(שם),56) הסוגיא מתוך שיוצא כפי בנו, חולי אף אולי
כסףֿמשנה. ועיין

.ÂËÛ‡ ,ÏÏk È‡z ‡Ïa ¯Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁÓ‰«¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«¿»«
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk BÏ ·iÁ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ57; «ƒ∆…»»«»¿¬≈∆«»

?„ˆÈk .‡zÎÓÒ‡ dÈ‡Â ,‡È‰ ‰zÓ ‰Ê ¯·cL∆»»∆«»»ƒ¿≈»«¿«¿»≈«
ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰58ÈBÏÙÏ ·iÁ È‡L »≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ

¯ËLa BÏ ·˙kL B‡ ,'‰Ó59,'‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' : »∆∆»«ƒ¿»¬≈ƒ«»¿»∆
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60ÈÙa BÏ ¯Ó‡L B‡ , ««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«ƒ¿≈

'¯ËLa ‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' :ÌÈ„Ú61Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿»««ƒ
Ìz‡' ¯Ó‡ ‡lLÈ¯‰ - '¯ËLa' ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ;'È„Ú ∆…»««∆≈«ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



dxiknקכד zekld - oipw xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Û‡ .ÌlLÏ ·iÁÂ ,'ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈«
‰È‰ ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ«ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»
„aÚzLiL BÓk ,BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿¿∆ƒ¿«¿≈

·¯Ú‰62.ÌÈB‡b‰ ·¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ∆»≈¿»∆…«¿ƒ

(57– מנה" לך אני "חייב לחבירו: שהאומר קא: כתובות
התחייבות  של בהודאה מדובר שכאן הרי"ף וכשיטת חייב,
כפירש"י  (ודלא מקודם ממנו שלוה בהודאה ולא חדשה
שיש  גיורא איסור בענין קמט. בבבאֿבתרא מצאנו וכן שם).
לא  דבר של שלאמיתו אףֿעלֿפי הודאה), =) אודיתא קנין

כלום. לו חייב ריש 58)היה ואף בגמרא, הדעות לכל וזה
המודה  יכול כך, אמר לא אם אבל (שם). בזה מודה לקיש
לא  כלומר, בך", אני "משטה לו: ולומר אחרֿכך להשתמט
כן. אמרתי בלבד ממך לצחוק אלא באמת, כיוונתי

רבינוֿתם 59) וכפירוש לקיש, כריש ולא שם, יוחנן כרבי
לך  אני חייב לו "דאמר שם: שאמרו שמה שם), (ברא"ש
על  הודאה ולא חדשה התחייבות על היינו - בשטר" מנה
כרבי  והלכה יוחנן, רבי על לקיש ריש חולק ובזה העבר,
פלוגתא, שום בזה אין לעבר, הודאה לו כתב אם אבל יוחנן.
עליו  "הוציא קעה: בבבאֿבתרא היא מפורשת משנה שהרי

גובה". - לו חייב שהוא ידו פי"א 60)כתב להלן ועיין
שטר  של כחו אין זה שבאופן ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות
ושו"ת  מגידֿמשנה, (וראה פה על מלוה כמו אלא זה

רכא). סימן פריימן הוצאת הר"ח 61)הרמב"ם פירשו כן
מנה  לך אני חייב לו "דאמר שאמרו: מה שם והרי"ף

ֿ 62)בשטר". שאף הערב, כמו עצמו מחייב הוא כלומר:
חו"מ  (ש"ך עצמו את הוא משעבד ממנו, לוה שלא עלֿפי
אף  ט), ס"ק קכט סימן שם הגר"א וביאור ז, ס"ק מ סימן
שהרי  עצמו, שמחייב לכותב דומה ערב אין הדין שבעצם
שם, והגר"א (ש"ך קנין צריך ערב ואילו קנין צריך אינו זה

כאן). לחםֿמשנה ועיין

.ÊË·eˆ˜ BÈ‡L ¯·„a BÓˆÚ ·iÁ63:¯Ó‡L ÔB‚k , ƒ≈«¿¿»»∆≈»¿∆»«
˙BqÎÏ B‡ E˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ ÈÈ¯‰64Û‡ - ÌÈL LÓÁ ¬≈ƒ«»»¿¿«»≈»ƒ«

‰zÓ BÓk BfL ;„aÚzL ‡Ï ,B„iÓ ewL Èt ÏÚ65 «ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈∆¿«»»
ÈeˆÓe Úe„È ¯·c Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰66ÔÎÂ .‰zÓa B˙pL ƒ¿≈»»»»«»∆¿»¿«»»¿≈
.È˙Ba¯ e¯B‰««

רוצה 63) גם הוא זו? להלכה המקור איה תמה: הראב"ד
לקיש  ריש על הקשו קא: בכתובות ההיפך: את להוכיח
אשה  "הנושא ששנינו: שם מהמשנה טו) בהלכה (הנ"ל
הרי  אותה", לזון חייב שנים, חמש בתה את לזון עמה ופסק
חוב  ללא ואף קנין, ללא פיו בהודאת להתחייב אדם שיכול
"הן  משום: הוא שהטעם תירצו זה ועל לה? קודם ממשי
אלא  אינה שהקושיא הרי באמירה", הנקנים הדברים הן
וסתם  נישואין בין הפרש אין יוחנן לרבי אבל לקיש, לריש
חמש  הבת את "לזון כמו קצוב שאינו בדבר ואף התחייבות,
סז. והערה יז הלכה להלן וראה להתחייב. אפשר שנים"

"ולכסותך".64) תימן: היתה 65)בכ"י אם אבל
המתחייב  שקבל לשירות ושכר תמורה בתורת ההתחייבות
 ֿ (משנה קצוב שאינו לדבר שהיתה אףֿעלֿפי נשתעבד, -

יז. בהלכה להלן וראה הריטב"א). בשם ואין 66)למלך

בהתחייבות  ולא מסוים, בדבר אלא המוכר של דעת סמיכות
יד. הלכה פ"ה לעיל ועיין כללית.

.ÊÈBzL‡ ÌÚ ˜ÒBt‰ ‰Ó ÈtÓe67dza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL ƒ¿≈»«≈ƒƒ¿∆ƒ¿∆»∆ƒ»
¯·c‰Â ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ˜ÒtL ÈtÓ ?deÊÏ ·iÁ -«»¿»ƒ¿≈∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«»»

Ï ‰ÓBc‰¯ÈÓ‡a ÔÈ˜p‰ ÌÈ¯·„68. ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

שאשתו 67) מבלי הטוב מרצונו מזונות לה פסק [כלומר,
קצוב. שאינו דבר מתנה כנותן זה והרי ממנו. זאת תדרוש

להלן]. הלכה 68)וראה ומתנה זכיה מהלכות פ"ו להלן
קנין. צריך אין ולפיכך קידושין, בשעת אלא זה אין ושם יז.
כתב  ולפיכך קנין, צריך נישואין בשעת שמדובר כאן אבל
אין  כלומר, באמירה". הנקנין לדברים דומה ש"הדבר רבינו
הגמרא  בסוגיית לזה [והמקור בלבד. "דומה" אלא זה
את  "הנושא מהמשנה: לקיש לריש שהקשו שם, בכתובות
חייב  - שנים חמש בתה את שיזון כדי עמו ופסקה האשה
שאינו  דבר שזהו אע"פ הקשה לא יוחנן לרבי ואילו לזונה",
כיון  מכר, כמו אלא מתנה כמו זה אין שכאן - קצוב,
דעת  על אלא לנישואין הסכימה שלא וכנראה עמו, שפסקה
שגם  ומתרץ במשנהֿלמלך), (ראה ומקנה גמר ולפיכך כן,
פסיקתא". ב"שטרי מודה להתחייב, שאיֿאפשר לקיש לריש
הנקנים  כדברים שהם מפני - נישואין בשעת שמדובר ואע"פ
באופן  דוקא מדובר שכאן לדחוק צריך אין ושוב באמירה.
התנתה  לא אפילו אלא כן, דעת על עמו אשתו שפסקה
"הפוסק  רבינו: העתיק ולפיכך הקנין. חל - בזה הנישואין
"ופסקה  כבמשנה: ולא מדעתו, פסק כלומר, אשתו" עם
מהלכות  ובפכ"ג זאת. דרשה שהיא שמשמע עמו", אשתו
כתב  - עמו" ופסקה אשה "הנושא שהביא: יז הלכה אישות
זה  ובכלל מידו", שיקנו עד הקידושין בשעת "שלא באמת:
זה  הרי עמו פסקה שהיא שמכיון - נישואין בשעת שלא גם
ועיי"ש  כנ"ל. נקנה, - קצוב שאינו דבר שגם וממכר, כמקח

סב]. והערה טז הלכה למעלה וראה בלחםֿמשנה,

.ÁÈ‡zÎÓÒ‡a ˙B˜‰Ï ÌÈˆB¯ „¯ÙÒ ÈÓÎÁ eÈ‰Lk69, ¿∆»«¿≈¿»«ƒ¿«¿¿«¿«¿»
B¯·ÁÏ ·iÁ ‡e‰L ‰fÓ ÔÈB˜ :ÔÈOBÚ eÈ‰ Ck70‰‡Ó »»ƒƒƒ∆∆«»«¬≈≈»
B·BÁ ÏÚaÓ ÔÈB˜ BÓˆÚ ·iÁL ¯Á‡Â ,ÔÈ¯È„71ÏkL , ƒ»ƒ¿««∆ƒ≈«¿ƒƒ««∆»

B‡ Ck ‰È‰iL ÔÓÊÏeÁÓ ‰Ê ·BÁ‰ È¯‰ - Ck ‰OÚiL ¿«∆ƒ¿∆»∆«¬∆»¬≈«∆»
BÏ72ÂLÎÚÓ73ÈÈ¯‰ - ‰OÚÈ ‡Ï B‡ ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â , ≈«¿»¿ƒ…ƒ¿∆…«¬∆¬≈ƒ

BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba BÓˆÚ ·iÁL ÔBÓna BÚ·Bz74eÈÈ‰ ¿«»∆ƒ≈«¿¿«∆∆»ƒ
,ÔÈÎecLa BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ÔÈ‡z‰ ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»«¿»ƒ∆≈»»¿ƒ¿¿ƒƒ

.Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ«ƒ»∆

אין 69) מעכשיו בקנין שהרי עצמם, על היו מחמירים
חו"מ  (הגר"א ז הלכה למעלה רבינו שכתב כמו "אסמכתא",

נג). ס"ק רז ללא 70)סימן שהיא אחרי זו, והתחייבות
"סמיכות". משום בה אין שאליו 71)תנאי, מזה כלומר,

שכתב  כמו קנין, צריכה אינה שמחילה ואףֿעלֿפי התחייב,
שלא  תוקף, ליתר כן עשו - יא) הלכה (פ"ה למעלה רבינו
(לחםֿמשנה). היתול לשם התכוון כי לטעון יוכל

משום 72) אין האחר, הצד ביד הנמצא דבר במחילת והרי
ד). הלכה (למעלה היא,73)סמיכות שכוונתו כלומר,

מפורש, כך שאמר לא אבל מעכשיו, תהיה שההתחייבות
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כי  קודמת, התחייבות בשום צורך היה לא אז שהרי
בזה  המסלק (לחםֿמשנה, סמיכות משום אין ב"מעכשיו"
ולצאת  "מעכשיו" מפורש שאמר אף או הכס"מ) קושיית את
מעכשיו. מועיל שלא הסוברים אלו של אף הדעות, כל את

גורם 74) שאחר המקרים, ובכל שב"שידוכין" אומרים, ויש
סימן  חושןֿמשפט (שו"ע לאסמכתא חשש אין לשני, הפסד

טז). סעיף רז,

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חוזרת 1) שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו נתבארו

מקום. זה ובאי

.‡‰BwÏ B‡ ¯ÎBnÏ ¯eÒ‡2·Á ˙‡ ˙BB‰Ï;B¯ »«≈«∆¿∆¬≈
¯Ó‡pL3„iÓ ‰˜ B‡ E˙ÈÓÚÏ ¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ : ∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«¬ƒ∆»…ƒ«

eBz Ï‡ ,E˙ÈÓÚ4‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆«¿««ƒ∆≈¿…
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰OÚ˙5ÔÈ·e . «¬∆≈∆ƒ¿≈∆ƒ»¿ƒ»≈

‰ÈB‰ ‰Ê ¯ÎÓa LiL Ú„È ‡lL ÔÈa ,„ÈÊÓa ‰B‰L6 ∆»¿≈ƒ≈∆…»«∆≈¿∆∆∆»»
.ÌlLÏ ·iÁ -«»¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

"exiag z` zepedl dpewl e` xkenl xeq`"

לבטל  או ההוניה ולתבוע לחזור לו יהיה מתי "עד ובהמשך:
למטבעות: ובנוגע לקרובו" או לתגר שיראה כדי עד המקח,
שולחני  שם שאין ובכפרים ... לשולחני שיראה כדי עד ..."
שבת. סעודת צורך לקנות לשוק הולך שאז שבת" ערב עד
חיסרון  להיות יכול לפעמים האדם: בעבודת ועניינו
ועלול  לשמה" "לא של חשבונות מצד יהודי של בעבודתו
בעולם  עבודתו - זה בקניין יש שמא ספק אצלו להתעורר

הונאה. של ענין - וארץ" שמים "קונה את לפעול
חצות  אחר השישי באלף שבתות" ב"ערבי כשנמצאים הנה
אין  אזי שבת" סעודות צורך "לקנות למהר וצריכים היום
גם  שישנו ובפרט קיים. והמקח הונאה, של לעניין מקום
אהבת  של באופן העבודה - לקרובו" ש"יראה העניין
מקום  שאין בוודאי הרי יעזורו" רעהו את "איש ישראל

בשלימות. הקנין נגמר ולכן להונאה,
(d"nyz `x`e t"y zgiyn)

המוכר,2) ואחד הלוקח "אחד ושם: נא. בבאֿמציעא משנה
אונאה". להם שם.3)יש אמרו 4)ברייתא  זה ועל

הניית  "זו ה"ד): ג פרשה בהר (פ' כהנים" ב"תורת
ממון". האונאה,5)(=הונאת) את להשיב אפשר שהרי

של  לסוג זה "לאו" שייך זה, ובגלל העול, יתוקן כך  ומתוך
השלילי  שהמעשה "לאוין" כלומר לעשה", הניתק "לאו
חיובית, עשייה ע"י לתיקון ניתן ה"לאו" מזהיר שעליו
גזילה  מהלכות בפ"א וראה מלקות, בהם אין ולפיכך

א. הלכה נא.)6)ואבידה (שם, בגמרא לזה המקור
המוכר  את גם שניהם, את התורה הזהירה שלכן שם שביארו
אסור  למוכר שרק לחשוב היה שאפשר הלוקח, את וגם
בה  נתן כמה ש"יודע =) בדזבינתיה" ליה ש"קים להונות
לא. יודע, שאינו לוקח אבל רש"י), - עושה" הוא ובמזיד

ב"בל  ששניהם התורה, הדגישה הגמרא, מסיימת לכן,
אונאה. בדין שניהם - והשוגג המזיד כלומר תונו",

.·‰ÈB‰ ‡‰z ‰nÎÂ7˙e˙L ?·ÈL‰Ï ·iÁ ‰È‰ÈÂ8 ¿«»¿≈»»¿ƒ¿∆«»¿»ƒ¿
‰ÂLa9LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .10B‡ , ¿»∆≈«¬≈∆»«¿∆≈¿»≈

LLa Ú·L ‰ÂL11LLa LÓÁ ‰ÂL B‡ ,12‰ÂL B‡ , ¿∆∆«¿≈¿∆»≈¿≈¿∆
Á˜n‰ ‰˜Â ;‰ÈB‰ ‰Ê È¯‰ - Ú·La LL13·iÁÂ , ≈¿∆«¬≈∆»»¿ƒ¿∆«∆»¿«»

dlk d¯ÈÊÁ‰Ïe ‰ÈB‰‰ ˙‡ ÌlLÏ ‰p‡Ó‰14 «¿«∆¿«≈∆«»»¿«¬ƒ»À»
.‰p‡˙nÏ«ƒ¿«∆

ג:7) שם רבא של סיכום ומימרת מט: בבאֿמציעא משנה
ערך 9)ששית.8) של ששי חלק בדיוק, שתות כלומר

להלן. ראה שנתן, הסכום של ששי חלק או המקח,
וזה 10) המקח, של משויו בשתות המוכר נתאנה שאז

הדעות. לכל אך 11)מוסכם המוכר, נתאנה שוב שאז
שתות  כאן יש אבל המקח, לערך ביחס שתות כאן אין הפעם
רב  במחלוקת שנוי זה ודבר שנתן, הכסף לסכום ביחס
מפני  כשמואל, הרמב"ם והכריע שם). (ב"מ ושמואל
וגם  (מגידֿמשנה). לדבריו ראיה (שם) בגמרא שהביאו
ממונות  בדיני כשמואל שהלכה המקובל, לכלל בהתאם

מיימוניות). כאן 12)(הגהות אין ושוב הלוקח, נתאנה כאן
התמורה, לכסף ביחס שתות יש אבל למקח. ביחס שתות

הנ"ל. שמואל לחזור 13)וכדעת יכול אינו המתאנה ואף
כרבי  ולא נתן כרבי בחזרה, האונאה את לדרוש אלא בו,
של  הסיכום וכמימרת (נא), משנה כסתם ולא הנשיא, יהודה

משתות 14)רבא. שפחות שמכיון אומרים ולא כלומר,
את  אומרת זאת ההפרש, את רק שיחזיר מחילה, הוא
רסז, סימן (סמ"ע לשתות המשלימה האחרונה, הפרוטה

ד). ס"ק

.‚‰˙È‰15‰fÓ ˙BÁt ‰ÈB‰‰16‡e‰L ÏÎa17ÔB‚k , »¿»«»»»ƒ∆¿»∆¿
MÓÁa ¯Èc ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL‰Ëe¯Ùe ÌÈ18BÈ‡ - ∆»«¿∆ƒƒƒ»«¬ƒƒ¿»≈

ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ19Ïk‰ C¯c ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; «»¿«¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«…
Ba ÏÁÓÏ20. ƒ¿…

נ:).15) (בבאֿמציעא רבא של הסיכום פחות 16)מימרת
המספרי,17)משתות. האחוז במובן שהוא כל כלומר,

גדול. הוא לעצמו כשהוא הסכום כי אף למקח, ביחס
דינר 18) שבעים "שוה רבינו: בדברי מגיה המגידֿמשנה

לשויו  ביחס לא שתות אונאה אין שבזה ופרוטה", בששים
האונאה  שהרי שנתן, הכסף לסכום ביחס ולא המקח של
ששים  שוה "מכר ואילו פרוטה. פחות דינרים עשרה היתה
לסכום  שביחס שלפנינו, הנוסח כפי ופרוטה", בחמשים דינר
את  לבטל אפשר שבזה משתות, יותר אונאה יש שנתן הכסף
שהוא  משתות פחות יש המקח של לשויו וביחס המקח,
אחד  מצד קצוות: שני כאן שישנם מכיון - מחילה בגדר
ממוצעת  בדרך ללכת יש מחילה, שני ומצד מקח ביטול
שתות  אונאה כאן יש כאילו אונאה" ומחזיר "קנה ולפסוק
ג, סעיף רכז סימן חו"מ בשו"ע וגם לחםֿמשנה), (עיין

המגידֿמשנה. כנוסחת יכול 19)העתיק אינו מיד ואף
דין  לאלתר שיש בו, שנתאנה הסכום את בחזרה  לדרוש
שתות  באונאת שגם ה, הלכה להלן וראה זו, באונאה מחילה
מכדי  יותר שהה אם להחזיר, חייב אינו משתות יותר או
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לקרובו. או לתגר וממכר,20)שיראה מקח דרך הוא שכן
בצמצום, המקח דמי לכוון יכולים והמוכר הלוקח שאין
שהוא  אף במעות, או במקח שתות עד למחול העולם ו"דרך
הרא"ש. בשם (טור עליו" שתות שם שאין כל הרבה, עולה
לכתחילה  שגם אומרים ויש ב). ס"ק שם בסמ"ע הובא
שימצאו  העולם, תיקון מפני משתות בפחות להשתכר התירו
שלז, מצוה סוף (חינוך מקום בכל מוכנים צרכיהם אדם בני

בזה). שנסתפקו ו סעיף שם חו"מ שו"ע ועיין

.„‰ÈB‰‰ ‰˙È‰21,‡e‰L ÏÎa ˙e˙M‰ ÏÚ ‰¯˙È »¿»«»»¿≈»««¿¿»∆
‰Ëe¯t ˙BÁt ÌÈMÓÁa ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL ÔB‚k22- ¿∆»«¿∆ƒƒ«¬ƒƒ»¿»

‰˜È ‡ÏÂ ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰p‡˙n‰Â ,ÁwÓ ÏËa»≈∆»¿«ƒ¿«∆»¿«¬ƒ«≈∆¿…ƒ¿∆
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙B‡ ‰p‡Ó‰ Ï·‡ ;ÏÏk23‰ˆ¯ Ì‡ , ¿»¬»«¿«∆≈»«¬…ƒ»»

Ïa˜Â ‰Ê24Á˜n‰ ÏËaL Èt ÏÚ Û‡Â .25ÔÈ‡ , ∆¿ƒ≈¿««ƒ∆»««∆»≈
‰p‡Ó‰26ÏÚ ¯˙È ‰ÈB‰‰ ‰È‰zL „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ «¿«∆«»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆«»»»≈«
‰Ëe¯t27ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰ÂLa ‰Ëe¯Ù ‰˙È‰ . ¿»»¿»¿»¿»∆≈«¬ƒ∆≈

˙BËe¯ÙÏ ‰ÈB‰28. »»ƒ¿

נ:21) הכסף,22)בבאֿמציעא מצד ובין המקח מצד שבין
משתות. יותר אונאה כאן נא.23)יש בבאֿמציעא משנה

אומר  רצה העליונה, על ידו שנתאנה) =) עליו שהוטל "מי
באונאת  עוסקת זו שמשנה ואע"פ וכו'". מעותי לי תן לו
והערה  ב הלכה למעלה (ראה בזה כמותה הלכה ואין שתות,
יש  למתאנה שרק זה, עיקרון לגבי זו כמשנה הלכה - יב)
עלֿידי  להרויח יכול אינו המאנה אבל בו, לחזור זכות
הרי"ף  דעת וכן יג. הלכה להלן וראה שעשה, העבירה
פד. דף שם ועיין שם. חסדא רב דברי לפי פג: בבבאֿבתרא

לאו. אי ד"ה אם 24)בתוספות אבל האונאה. תובע ואינו
האונאה  לו יחזיר שהמוכר ותובע קיים יהא שהמקח רוצה
לפי  וכסףֿמשנה (מגידֿמשנה בו לחזור יכול המוכר גם -

ורבינו). הרי"ף יקבל 25)שיטת זה רצה "אם תימן: בכ"י
המונה  "אין ה' הלכה מתחילה ואח"כ המקח". שבטל אע"פ
אחרי  ניכר רווח יש וקושטא רומי בדפוסי וגם וכו'".
ובשו"ע  במגידֿמשנה נראה וכן המקח. שבטל המילים
מתחיל  המאנה" "אין מהמילים שהחל ה' סעיף רכז חו"מ
שייכים  המקח" שבטל "ואע"פ המילים וא"כ חדש. ענין

אונאה 26)למעלה. שאין נה.) (בבאֿמציעא כהנא כרב
שם. מהמשנה מוכח ושכן היא 27)לפרוטות, אם אפילו

אונאה, נחשב - וחצי פרוטה כגון מפרוטה יותר קצת רק
של  (שהן לפרוטות בכלל אונאה שאין מפרש רש"י אבל
ממטבעות  לפחותה אף כסף, של למטבעות אלא נחושת)
 ֿ (בבא מכסף שאינה למטבע לא אבל איסר, כגון הכסף

לפרוטות). אונאה אין ד"ה שם לשון 28)מציעא זהו
עולה  שלהן שההונאה הקניות לכל וכוונתה: (שם), הגמרא
במקום  "לפרוטות", הרבים: לשון ומכאן פרוטה,

"לפרוטה".

.‰È˙Ó „Ú29¯ÊÁÏ BÏ ‰È‰È30‰ÈB‰‰ Úa˙ÏÂ31B‡ «»«ƒ¿∆«¬…¿ƒ¿…««»»
?Á˜n‰ Ïh·Ï32È„k „Ú33‰‡¯iL34¯b˙Ï35B‡ ¿«≈«∆»«¿≈∆«¿∆¿«»

B·B¯˜Ï36¯˙BÈ ‰‰L Ì‡Â .37‰ÂL Á˜Ï elÙ‡ ,‰fÓ ƒ¿¿ƒ»»≈ƒ∆¬ƒ»«¿∆
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó38. ≈»¿»«ƒ≈≈

מט:29) בבאֿמציעא כתוב:30)משנה (שם) במשנה

להחזיר), מותר מתי עד ד"ה (שם רש"י דייק ומזה "מותר",
כאן. אין שפרע" "מי בשו"ע 31)שאף הוא וכן בשתות.

ז). סעיף שם.32)(רכז בשו"ע וכ"ה משתות. ביתר
(33=) וזה "זה נ:) (שם רבא שפסק וכמו (שם). משנה

בכדי  מקח) וביטול אונאה כלומר, משתות, ויותר שתות
לקרובו". או לתגר המקח.34)שיראה סוחר 35)את

מקצוע. אלו.36)בעל בענינים על 37)הבקי "מחל שאז
שם). (רש"י "יותר 38)אונאתו" של באונאה חילוק שאין

טז). ס"ק רכז, (סמ"ע חצי או לשליש חומש בין משתות"
בכדי  האונאה היתה שאם ה, הלכה כז פרק להלן וראה

היא. מתנה אלא אונאה, בכלל זו אין טועה, הדעת שאין

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39Á˜n‰ È¯‰L ,Á˜BÏa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬≈«∆»
B„Èa40e‰‡¯Óe41¯ÎBn‰ Ï·‡ ;42‰ÈB‰a ¯ÊBÁ ¿»«¿≈¬»«≈≈¿»»

ÌÏBÚÏ43ÁwÓ Ïeh·a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44BÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒ»∆≈
¯ÎnL ‰Ê ÈÓc Ú„BÈ45¯kÓpL B˙BÓk ‰‡¯iL „Ú ≈«¿≈∆∆»««∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»

CÎÈÙÏ .˜eMa46BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c Á˜n‰ ‰È‰ Ì‡ , «¿ƒ»ƒ»»«∆»»»∆≈¿ƒ
‰ÂL Blk ‡e‰Â ÈepL47ÔÈÏtÏt ÔB‚k ,48Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿À»∆¿ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

¯ÚL ÏÚ Ï‡LiL È„k „Ú ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈≈∆»«¿≈∆ƒ¿««««
.„·Ïa ˜eMaL∆«ƒ¿«

עובדא,39) (נא.) ושם נחמן. רב של מימרא נ: בבאֿמציעא
למעשה. הלכה נחמן, רב כן הורה זה 40)שבה טעם

מסויימת. עובדא עם בקשר (שם) בגמרא הביאו
מקחו,41) את ולהראות למקום ממקום ללכת רגיל שהלוקח

האונאה. על לו מעירים כך תחת 42)ומתוך המקח שאין
בזמן.43)ידו. הסתייגות כל  שהורה 44)ללא בעבודא 

האונאה  היתה חוזר, לעולם שהמוכר נא.) (שם נחמן רב בה
ס"ק  רסז, סי' (הגר"א לחזור לו אמרו שהרי משתות, יותר

המקח.45)טז). של האמיתי הגיונית,46)שוויו מסקנא
הרמב  לו והסכים הקודם, מהדין הרמב"ם אך שהוציא "ן,

כל  ללא חוזר, תמיד שמוכר וסובר עליו חולק הרשב"א
(מגידֿמשנה). בשיעורין" תחלוק "שלא שהיא הסתייגות

הכלל.47) מן יוצא ללא אחיד, מחיר להם יש המין בני שכל
לחבירו.48) אחד פלפל בין הפרש כל שאין

.ÊÔÎÂ49Ú„B Ì‡50‰ÚhL Ú„ÈÂ ,B¯kÓÓk B„ÈÏ ‡aL ¿≈ƒ«∆»¿»¿ƒ¿»¿»«∆»»
.ÏÁÓ È¯‰L ,Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ú·z ‡ÏÂ¿…»«≈»«¬…¿ƒ¿…«∆¬≈»«

הקודמת.49) ההלכה מן הגיונית מסקנא היא זו הלכה אף
ב).50) ס"ק שם (סמ"ע, גמור בבירור =

.ÁÌLk51ÏÚ Û‡ ,¯b˙Ï ‰ÈB‰ Ck ,ËBÈ„‰Ï ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆¿»»»¿«»««
Èt52È˜a ‡e‰L53‰Ó‰··e ˙B¯Ùa ‰ÈB‰L ÌLÎe .54, ƒ∆»ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈»

˙BÚaËÓa ‰ÈB‰ ÔÈc LÈ Ck55. »≈ƒ»»¿«¿≈

יהודה.51) כרבי ולא כחכמים נא. בבאֿמציעא משנה
(שם),52) יהודה רבי שיטת את הברייתא מסבירה בזה

הונאה. לו אין שידע 53)שתגר לחשוב כן על היה ואפשר
עליה. וויתר האונאה, ולא 54)על כחכמים נו: שם משנה,

יהודה. דיני 55)כרבי שיש כשם [כלומר: נא: שם משנה,
אינה  משתות פחות היתה ש"אם ובבהמה, בפירות אונאה
לקרובו", או לתגר "שיראה מכדי יותר שהה ואם אונאה",

לחםֿמשנה]. ועיין במטבע. כן כמו חוזר, אינו
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קכז dxikn zekld - oipw xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»ƒ»∆»»¿∆¿ƒ
dÙ¯ˆÂ ,ÛÒk ÏL ¯È„ ‰Úa¯‡Â56¯Èc ÌÈ¯OÚa57B‡ ¿«¿»»ƒ»∆∆∆¿≈¿»¿∆¿ƒƒ»

‰BÓLe ÌÈ¯OÚa58.‰ÈB‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ¿»¬≈∆«¬ƒ∆«»»
‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰È‰59Ûe¯v‰ ÏËa -60Ô‡kÓ ˙BÁt .61- »»»≈«∆»≈«≈»ƒ»

‰ÏÈÁÓ62. ¿ƒ»

"צרף"),56) ד"ה (לקאהוט השלם' 'ערוך ועיין החליפה,
מס' ועיין בקטנות", גדולות מעות לחילוף "הושאל ושם:
וירושלמי  לדרכונות", שקלים "מצרפין מ"א) (פ"ב, שקלים
הכסף  (פ' וירושלמי סלע", "המצרף פ"ב): שני (מעשר

בירושלים". לצורפה אמר "חזקיה כמו 57)ה"ה): שזה
של  משויו שתות של אונאה כאן שיש בחמש", שש "שוה

המוכר. ונתאנה בשבע",58)המקח, שש "שוה כמו שזה
הלוקח. נתאנה שהפעם אלא מהמקח, שתות היינו,

שתות.59) על מקח.60)יתר ביטול פחות 61)כדין
נב.),62)משתות. נא: (שם במשנה שמעון רבי כדעת

י. הלכה להלן וראה

.ÈÔÎÂ63‰¯ÒÁ ÚÏq‰ ‰˙È‰ Ì‡64˙e˙L65eÈ‰Â , ¿≈ƒ»¿»«∆«¬≈»¿¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ66ÔÈÓa ÌÈÚÏq‰67Ï˜LÓa ‡ÏÂ68¯ÈÊÁÓ - ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ

.‰ÈB‰‰«»»

נא:63) שם תמיד 64)משנה, היוצא מטבע "כי ממשקלה
הסלע  תהא כמה ד"ה שם (רש"י וחסר" (נשחק) שוחק הוא

שנתנו 65)חסרה). התנאים כשאר ולא שמעון, כרבי
רבא  השוה שבגמרא מכיון כמותו, והכריע אחרים. שיעורים
שהוא: הדברים, שאר דין עם מטבע דין הרי"ף) גירסת (לפי

וכו'.66)שתות. מוציאין היו זה מנין 67)שבמקום לפי
פרק  המשניות (פירוש משקלם על להקפיד בלי הסלעים

אף 68)הזהב). המטבעות, משקל על שמקפידין שבמקום
א. הלכה פט"ו להלן ראה חוזר, - שהיא כל בטעות

.‡È¯Èc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ È˙Ó „Ú69?ÚÏq‰ B‡ «»««»¿«¬ƒ«ƒ»«∆«
ÌÈk¯ka70ÈÁÏLÏ ‰‡¯iL È„k „Ú -71ÌÈ¯Ùka ;72, «¿«ƒ«¿≈∆«¿∆¿À¿»ƒ«¿»ƒ

Ú „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ - ÌL ÈeˆÓ ÈÁÏM‰ ÔÈ‡LÈ·¯ ∆≈«À¿»ƒ»»≈¿«¬ƒ««¿≈
˙B˙aL73‰ÈÓ„Â dB¯ÒÁÂ ÚÏq‰ ¯ÈkÓ ÔÈ‡L .74‡l‡ «»∆≈«ƒ«∆«¿∆¿»¿»∆»∆»

ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÈÁÏM‰75˙B·BË ÌÈ·‡ ,ÌÈ¯ÙÒ ¯ÎBÓÏ «À¿»ƒ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰‡¯iL „Ú ¯ÊÁÏ Á˜BlÏ LiL ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ∆≈«≈««¬…«∆«¿∆»
Ïk‰ ÔÈ‡L ;Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a ÌÈ‡È˜a‰ ÌÈ¯bzÏ««»ƒ«¿ƒƒ»∆¿»»∆≈∆≈«…

CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ‡È˜a76¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,77 ¿ƒƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ…»»«ƒ
‡aL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Á˜n‰ CÈÏB‰Â ,‰È„Ó d˙B‡a¿»¿ƒ»¿ƒ«∆»¿»«≈∆»
‰Ê È¯‰ - ‰ÚhL BÚÈ„B‰Â ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï È˜a‰«»ƒ¿««¿«¿À∆¿ƒ∆»»¬≈∆

¯ÊBÁ78. ≈

העתיק:69) והמגידֿמשנה למתאנה. להחזיר חייב המאנה
ה"ה), למעלה רבינו שכתב (כמו להחזיר" לו יש מתי "עד

במתאנה. נב.70)והמדובר שם האיש 71)משנה,
זו. בהלכה מיד והטעם מטבעות. להחליף שמקצועו

כרכים 72) בין הבדל אין ממטבע) (חוץ הדברים בשאר
מומחים  מצויים מקום שבכל ה), הלכה (למעלה לכפרים
נב: (שם מהשולחנים חוץ מומחים אין במטבע אבל לדבר,

רבא). לשוק 73)לדעת לבוא הכפריים של דרכם שאז

דסלקין  ד"ה (רש"י שבת סעודת צרכי לקנות שם) (גמרא
השולחנים. עם להפגש הזדמנות להם יש ואז לשוקא),

בדמים.74) האמיתי שוויה הרמב"ם 75)כמה הוציא זה
יחסי, דבר הוא שהתאריך התברר, ממנה הקודמת, מההלכה

לדבר. מומחה אצל הבירור באפשרות תלוי גם 76)והכל
הקודם. מהעיקרון מסקנה בטיב 77)זה ובקי שמכיר אדם

המסוים. בו 78)המקח לחזור המתאנה יכול כלומר,
מהמקח.

.·Èd¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯·ÁÏ ‰¯ÒÁ ÚÏÒ Ô˙Bp‰79, «≈∆«¬≈»«¬≈ƒ»»«ƒ»
L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï elÙ‡80d¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -81. ¬ƒ¿««¿≈»»…∆¬≈∆«¬ƒ»

BÈ‡ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ d‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»¿ƒ»«¿≈«¿»≈
ÏBÎÈ82d¯ÈÊÁ‰Ï83dÏa˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï84 »¿«¬ƒ»¿««¿«∆»ƒ≈ƒ¿»

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓa epnÓƒ∆¿ƒ«¬ƒ

לו.79) שהחליפה היא שזו המטבע, [אףֿעלֿפי 80)את
זו, ממשנה זה דין מקור אין - (נב.) המשנה לשון הוא שכן
אינה  בחזרה לקבל זו שחובה זה, על אמרו בגמרא שהרי
דברי  מקור אבל - להלן) (ראה חסידות מידת מצד אלא
לי  "התקדשי שם: שאמרו ח. בקידושין מהסוגיא רבינו
הרי  - רע דינר מקודשת. אינה - נחושת של ונמצא זו, במנה
היכי  רע, דינר "האי הגמרא: ומקשה ויחליף". מקודשת, זו
של  דינר היינו בהוצאה), כלל יוצא (אינו נפיק דלא אי דמי,
שאם  הרי הדחק". עלֿידי דנפיק כגון פפא, רב אמר נחושת.
במקח, מום כמוצא ודינו מקח, זה אין כלל, יוצא אינו
חכמים  אמרו שלא ה"ג, פט"ו להלן לעולם, בו שחוזר
במומים  ולא באונאה אלא לקרובו או לתגר שיראה שיעור
באבןֿהאזל]. וראה האי). רב בשם שם (מגידֿמשנה

מעותיו.81) את בחזרה ומקבל לשולחני, הלוקח
מעותיו.83)הלוקח.82) את בחזרה ולתבוע
"אם 84) נב.): (שם משנה בחזרה. לקבלה המחליף שהסכים

הימנו, מקבלה חודש עשר שנים לאחר אפילו מכירה, היה
וביארו  רעה". נפש אלא שאינו - תרעומת אלא עליו לו ואין
אם  ולפיכך חסידות, במדת הימנו שמקבלה (שם): בגמרא
מפורש  ושם תרעומת. אלא עליו לו אין הימנו, מקבלה אינו
(שיוצאה  להו" דסגי הוא מילי "והני הסוגיא: בסוף
מילי, "והני סופרים): (בדקדוקי אחד ובכתבֿיד בהוצאה).

ברי"ף. הוא וכן הדחק" עלֿידי דנפיק

.‚ÈLÓÁa Úa¯‡ ‰ÂL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰85È¯‰L , «≈«¬≈¿∆«¿«¿»≈∆¬≈
n‰Á˜86˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ÏËa87˙B‡¯‰Ï «∆»»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿

Á˜BÏ - Ú·La „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B·B¯˜Ï B‡ ¯b˙Ï¿«»ƒ¿«∆«¿»«¿∆«≈«
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ;¯ÎBn‰ ‡ÏÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿…«≈∆¬≈«≈«≈

¯ÎBnÏ88,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï È˙ÈB‰ ‡Ï el‡ : «≈ƒ…ƒ«ƒ…»ƒ»»«¬…
‡ËBÁ‰ ‰È‰È C‡È‰ !?¯ÊÁz È˙ÈB‰L ‰zÚÂ¿«»∆ƒ«ƒ«¬…≈«ƒ¿∆«≈

?¯kO89 ƒ¿»

משתות.85) יותר אונאה יש "שהמקח".86)שאז כלומר:
ח. הלכה פי"ז להלן האחרון 87)וראה התאריך הוא שזה

ה). הלכה (למעלה הלוקח חזרת חסדא 88)של רב מימרת
בשתות  שיש לשיטתו - שתות באונאת פגֿפד) (בבאֿבתרא
שיש  משתות ביותר לשיטתנו והואֿהדין מקח. ביטול משום

שם). (הרי"ף מקח ביטול משום אף 89)בו ולפיכך,
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את  לבטל יכול הוא אין נתאנה, שהמוכר יוצא שעכשיו
הוא  שאין המאנה, נתאנה לא אם וכלֿשכן זה, בגלל המקח
(למעלה  אונאתו תובע אינו שהמתאנה זמן כל לחזור יכול

ד). הלכה

.„ÈÔÎÂ90Úa¯‡a LÓÁ ‰ÂL ¯ÎnL ¯ÎBÓ91ÏÊÂ , ¿≈≈∆»«¿∆»≈¿«¿«¿»
LÏLa „ÓÚÂ92Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBÓ -93;Á˜BÏ ‡ÏÂ , ¿»«¿»≈»«¬…¿…≈«

È˙ÈB‰L ÈtÓ ‡Ï :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈«≈«≈«…ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
.Ea ¯ÊÁz«¬…¿

שם.90) זה המוכר.91)גם לרעת משתות יותר שזה
שהתאנה.92) הוא שהלוקחֿהמאנה, יוצא כאן 93)שאז

לחזרתו  בזמן הגבלה כל אין במוכר שהרי תאריך, הזכיר לא
ו). הלכה (למעלה

.ÂËLLa LÓÁ ‰ÂL ¯ÎBn‰94˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «≈¿∆»≈¿≈¿…ƒ¿ƒ
‰BÓLa „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B˙B‡¯‰Ï95¯ÎBn‰ È¯‰ - ¿«¿«∆«¿»«ƒ¿∆¬≈«≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ96‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡‰97‰˜ È¯‰L ; «»¿«¬ƒ»««∆»»∆¬≈ƒ¿»
Á˜n‰98Á˜BÏ ˙eL¯a ¯È˜B‰LÎe ,¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ «∆»¿«»¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿≈«

e„ÓÚÂ eÏÊe‰Â ,LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯È˜B‰ƒ¿≈ƒ»«¿∆≈¿»≈¿¿¿»¿
ÏL ˙Á‡ ÚÏÒ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ È¯‰ - LÏL ÏÚ«»¬≈«≈««»¿«¬ƒ∆«««∆
.ÏÊe‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯·e ,Á˜n‰ ‰˜ È¯‰L ;‰ÈB‰»»∆¬≈ƒ¿»«∆»ƒ¿«≈«»

ב).94) הלכה (למעלה שתות של אונאה יש שאז
האחרון 95) שזה אלא חסדא, רב במימרת הנושא שזהו

לזה  ובהתאם שתות, באונאת אף מקח ביטול דין שיש סובר
ויוצא  במחיר, שינוי שבא זה במקרה שאף קובע, הוא
המתאנה  רק זאת בכל כביכול, מתאנה להיות חזר שהמאנה
מקח, ביטול כל כדין המאנה, ולא בו לחזור יכול (הראשון)
לשיטתנו, וכלֿשכן נשכר, חוטא יהא שלא האמור: ומטעם
המאנה  לא מהם, אחד ואין קיים, המקח שתות שבאונאת
הזכות  למתאנה יש שוודאי - בו לחזור יכול המתאנה, ולא
רבינו  שכתב בנימוק צורך ואין אונאתו. חזרת את לתבוע

נשכר". חוטא יהא "שלא - יוצא 96)למעלה שעכשיו אף
כלל. הלוקח התאנה את 97)שלא המהווה האחת את

בעבורו. שנתן הכסף וסכום המקח של שוויו שבין ההפרש
ב).98) הלכה (למעלה קיים המקח נשאר בשתות שהרי

ה'תשע"ט  אייר כ' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאין 1) והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו

זה. אחר והנמשך אונאה, במכירתן

.‡ÛÈÏÁn‰2elÙ‡ ,‰Ó‰·a ‰Ó‰a B‡ ÌÈÏÎa ÌÈÏk ««¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬ƒ
‰fL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÒeÒa ‰ÏË B‡ ÌÈÈ¯ÈLa ËÁÓ««¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»∆∆

¯˙BÈ ËÁna ‰ˆB¯˙B¯t ÛÈÏÁn‰ Ï·‡ .ÌÈÈ¯ÈM‰ ÔÓ ∆«««≈ƒ«ƒ»ƒ¬»««¬ƒ≈
˙B¯Ùa3eÓML ÔÈa ‰¯ÈÎn‰ Ì„˜ Ì˙B‡ eÓML ÔÈa , ¿≈≈∆»»…∆«¿ƒ»≈∆»

.‰ÈB‰ Ô‰Ï LÈ - ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡ Ì˙B‡»««¿ƒ»≈»∆»»

אמר 2) שאם הונא רב בשם אבא רב אמר מז. מציעא בבבא
כחליפין  שהוא לפי אונאה, עליו לו אין - באלו" לי "מכור לו
ולפיכך  לי" "מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף

הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. אמר דינו אמרו: א
ציבור  הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי
לעניין  רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות]

ראב"ד. ועיין א 3)אונאה, הלכה ה פרק למעלה ראה
בפירות. גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין

.·ÌÈÓ„a Á˜Bl‰4‰¯ÒÎ‡5˙BÚnÓ ÔÙÁL ÔB‚k ,6 «≈«¿»ƒ«¿¿»¿∆»«ƒ»
el‡a E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â7‰BwL Èt ÏÚ Û‡ -8 ¿»«¿…ƒ»»¿¿≈««ƒ∆∆

ÔÈÙÈÏÁa9e¯‡aL BÓk ,‰‡B‰ ¯ÈÊÁÓe ‰˜ ,10‡e‰Â . «¬ƒƒ»»«¬ƒ»»¿∆≈«¿¿
‰¯ÒÎ‡ ˙B¯t Á˜BÏÏ ÔÈc‰11,ÌÈzLa B‡ ÚÏÒa «ƒ¿≈«≈«¿¿»¿∆«ƒ¿«ƒ

Ïk ¯ÎnL ˙Èa‰ ÏÚa .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe ‰wLÈ ∆»»«¬ƒ»»««««ƒ∆»«¿≈
BLÈÓLz12BÏ ea¯‰ ‡Ï ÈÏel‡L ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ≈»»∆ƒ≈…ƒ¿

ÌÈÓc‰13.BLÈÓL˙ ÈÏk BÏ ¯ÎBÓ ‰È‰ ‡Ï «»ƒ…»»≈¿≈«¿ƒ

אבא 4) כרב ולא הונא רב בשם כרבה (שם), מציעא בבא
הרי"ף. וכהכרעת הונא, רב מניין 5)בשם מידה, ללא

הלכה  כא פרק ולהלן ג. הלכה ה פרק למעלה וראה ומשקל;
ב. והערה הבחנה 6)א ללא מעות חפניו מלוא שלקח
מספרם. מכירה,7)כמה של זה בלשון אמר אם דווקא

כמו  אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל
משנה). (כסף זה 8)בחליפין דין הרמב"ם כבר והזכיר

הפרק  נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק לעיל
אונאה. שלפנינו: לעניין וכאן לא 9)שלעיל, כלומר,

מעין  אלא חליפין, עושה מטבע אין כי ממש בחליפין
תיקן: משנה והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין
שעקרו  פי, על שאף הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין".
היא  זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים
הוא  כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב שכיחה, בלתי
דברים  אלא כוללות אינן ותקנותיהם חכמים שגזירות

נ  וכן ג)שכיחים. הלכה ה (פרק למעלה רבינו בדברי ראה
הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין

הקודם.10) בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני לפי
הוא 11) הכסף ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

הוא  הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה"
מסויים. אינו והחפץ שתיים, או סלע ודווקא 12)מסויים:

"בעל  אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי
אונאה. דין יש (שם).13)הבית" בגמרא מובא זה טעם

זה: על מוסיף בו ורש"י שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה
בשם  (שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין
אם  אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב שאילתות
אונאה  דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה

משנה). (כסף

.‚- ‰ÈB‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿»∆≈¿»«»»
Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ LÈ14; ≈»»»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

ÏÁÓiL È„k Ba LÈ ‰ÈB‰ ‰nk Ú„BÈ ÔÈ‡L15ÔÈ‡Â . ∆≈≈««»»»≈¿≈∆ƒ¿«¿≈
‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ16; »ƒ«ƒ»««¿»∆≈»»

Ba LÈ È¯‰L17L¯ÙÓa Ï·‡ .18ÏkL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ∆¬≈≈¬»ƒ¿»≈≈»»∆»
Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z19. ¿«∆¿»«»

עם 14) רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה חילוק
אחת. ברייתא בו 15)תוכן שאין שסבור פירש שם [רש"י
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טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה
וקצוב  ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי
ועיין  ידוע. שאינו דבר למחול אפשר שאי הדין והוא -

ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שלא 16)שולחןֿערוך
זה  ולביטוי בו", "שאין אלא עלי", לך "אין בלשון: אמר

הקודם. מזה הפוכה לא 17)משמעות זה ביטוי כלומר,
משום  בו יש להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק
המתחיל  דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת
רק  יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין
מפורש  הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל אונאה

בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר שמתנה 18)על
ד. בהלכה כדלהלן האונאה, כמות את כרבי 19)במפורש

(שם). למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה

.„„ˆÈk20È‡L ‰Ê ıÙÁ :Á˜BÏÏ ¯Ó‡L ¯ÎBÓ ? ≈«≈∆»«¿≈«≈∆∆∆¬ƒ
ÏÚ ,‰Ó ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L È‡ Ú„BÈ ,ÌÈ˙‡Óa Ô˙B≈¿»«ƒ≈«¬ƒ∆≈»∆∆»»∆«
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈB‰ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó¿»∆≈¿»»¬ƒ≈»≈»»
È‡L ‰Ê ıÙÁ :¯ÎBÓÏ ¯Ó‡L Á˜BÏ ÔÎÂ .‰ÈB‰»»¿≈≈«∆»«¿≈≈∆∆∆¬ƒ
˙Ó ÏÚ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂML È‡ Ú„BÈ ,‰Óa EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿¿»∆≈«¬ƒ∆»∆»«ƒ«¿»
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - EnÓ Á˜BÏ È‡ ‰ÈB‰ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»«»»¬ƒ≈«ƒ¿≈»»

.‰ÈB‰»»

בבבא 20) המצוטטת הברייתא לשון הוא ההמשך כל
שם. מציעא

.‰.‰ÈB‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰«≈¿«≈∆¡»≈»»»»
È‡ CÎÂ Ck ,ÂÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa ‰Ê ıÙÁ ?„ˆÈk≈«≈∆∆¿»¿»¿«¿ƒ»¿»¬ƒ

Ba ¯kzOÓ21‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -22. ƒ¿«≈≈»»»»

שאמר.21) בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים ודבריו
של 22) האמיתי שוויו על ראשונה משעה סמך שלא לפי

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ

.ÂB‡ ÌÈa¯ ÌÈÏk Á˜Ï Ì‡ ,‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰Â¿«≈¿«≈∆¡»ƒ»«≈ƒ«ƒ
„Á‡ ¯kÓÓa ÌÈ„‚a23·LÁÈ ‡Ï -24Ú¯‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»…«¿…∆»«

‰eÓ‡a25‰ÂLa ‰Ùi‰ ˙‡Â26‰Ê ‡l‡ ,‰eÓ‡a ‰ÊÂ27 ∆¡»¿∆«»∆¿»∆∆»∆»∆∆¡»
ÔÈÂLa ‰ÊÂ ‰Ê B‡28˙BÏÚ‰Ï BÏ LÈÂ .29Á˜n‰ ÏÚ ∆»∆¿»¿»¿≈¿«¬««∆»

Ûzk‰ ¯ÎO30¯nÁ‰ ¯ÎOe ,31˜ct ¯ÎOe ,32Ï·‡ ; ¿«««»¿«««»¿«À¿»¬»
ÏÚBÙk ‡e‰L ÈtÓ ,BÓˆÚ ¯ÎO33ÛÈÒBÓ BÈ‡ -34 ¿««¿ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
L¯ÙÓ ‡l‡ ,Á˜n‰ ÏÚ B˙B‡35CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ««∆»∆»¿»≈¿≈»»»

.¯kzOÓ È‡¬ƒƒ¿«≈

של 23) מסויים סך אחת בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
ששווים  רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים,
בעד  הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות,
חמישה  דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים הטובים
רעים  מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם
בממוצע  לתת מסכים והלוקח דינר חצי אחד כל ושווים
דיבור  שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר

יחשב). לא לחשוב.24)המתחיל יכול המוכר אין
היינו 25) - הממוצע את הרעים בשביל שישלם כלומר,

פחות. שווים שהם למרות ידרוש 26)דינר, היפים ובעד
וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם כפי

הסכים 27) לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,
שגם  מנת על אלא הרעים בשביל המחיר על להעלות

זה. ממוצע במחיר לו ימכור ממוצע 28)הטובים מחיר
בשווה. והרעות הטובות היחידות, זה,29)לכל ריווח על

והלוקח  להרוויח, רוצה שאותו באמונה קבע שהמוכר
דלקמן. ההוצאות את להוסיף עוד המוכר יכול לו, הסכים

בכתפו.30) הסחורה את שנשא החמור,31)הסבל בעל
חמורו. על הסחורה את שאליו 32)שהעביר המלון,

סחורתו. את העבירו בעת המוכר טירחתו 33)נזדקק שכר
שכר 34)כפועל. גם ההוצאות במסגרת להכניס יכול אינו
את 35)טרחתו. גם כולל עליו, מתנה שהוא והשכר

יחשב). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו.

.ÊÌ"ekÚ‰36‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡37˙‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »«≈»»∆∆¡«ƒ∆
ÂÈÁ‡38‰B‰L Ì"ekÚÂ .39‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ - Ï‡¯OÈ ˙‡ »ƒ¿«∆»∆ƒ¿»≈«¬ƒ»»

elL ÔÈÈca40Ï‡¯OiÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï ;41. «ƒƒ∆»…ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»≈

יג:36) האונאה 37)בכורות את לתבוע יכול אינו
אותו. שהונה ישראל.38)מישראל, של אחיו אינו וגוי
ח. הלכה להלן מפורש 39)וראה שם, בכורות בגמרא

היה  אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות לפי 40)מקח

לישראל. ישראל בין אונאה מישראל 41)דיני שישראל
אונאה. לתבוע יכול

.ÁÌÈ¯·„ el‡42‰ÈB‰ Ì‰Ï ÔÈ‡L43˙BÚ˜¯w‰ :44, ≈¿»ƒ∆≈»∆»»««¿»
˙B¯ËM‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â45˙BLc˜‰‰Â ,46¯ÎÓ elÙ‡ . ¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈¬ƒ»«

ÛÏ‡ ‰ÂL¯È„a47Ô‰a ÔÈ‡ - ÛÏ‡a ¯È„ ‰ÂL B‡ ¿∆∆∆¿ƒ»¿∆ƒ»¿∆∆≈»∆
‰˜p‰ ¯·c - E˙ÈÓÚ „iÓ ‰˜ B‡ :¯Ó‡pL .‰ÈB‰»»∆∆¡«»…ƒ«¬ƒ∆»»«ƒ¿∆

„ÈÏ „iÓ48eLw‰L ,ÌÈ„·Ú e‡ˆÈÂ ;˙BÚ˜¯w‰ e‡ˆÈ . ƒ»¿»»¿««¿»¿»¿¬»ƒ∆À¿
˙BÚ˜¯˜Ï49˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ;50‡l‡ Èe˜ ÔÙeb ÔÈ‡L , ¿«¿»¿»¿¿»∆≈»»∆»

Ô‰aL ‰È‡¯Ï51Lc˜‰ ‡ÏÂ - 'E˙ÈÓÚ' ;52. ƒ¿»»∆»∆¬ƒ∆¿…∆¿≈

נו.42) מציעא בבבא יכול 43)משנה אינו שהמאנה
האונאה. את בחזרה הסדר:44)לתבוע שם, במשנה

תוספות  (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים
שם): (בדקדוקיֿסופרים כי"ר [ובגמרא שם). טוב יום
סדר  לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות
קרקעות  ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק: הלימודים

הקדש"]. ולא "עמיתך השטר 45)ועבדים", את שמכר
בו. הכלול החוב את בו מכר 46)לגבות הגזבר אם כגון,

שהקדישו  קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או הקדש נכסי
מום. בו ונפל (שם 47)להקריב יוחנן כרבי ולא אמי כרבי

אין  מקח ביטול אף אלא להם, אין אונאה דין רק שלא נז.).
דינר ב  של כזה מופרז ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,

אונאה  דין שיש הירושלמי כדעת ולא - דינר ואלף אחד
במאתיים. מנה שווה מכר אם נכסים 48)בקרקעות

מטלטלין. והיינו ליד, מיד בהם 49)העוברים שנאמר
אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא

שם). (רש"י אחוזה שדה זאת 50)כלומר, למדו בגמרא
הזכירו. לא ורבינו "ממכר". בתורה: לעדות 51)מהביטוי

לגבות. חוב שיש הקדש 52)ולהוכחה, מיעטו בגמרא
שדין  כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ"אחיו"
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יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי
ז  הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו

משנה). (לחם

.ËBÓˆÚ ÈÒÎ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¬»
‰ÚhL ÁÈÏM‰54‡e‰L ÏÎa55ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa , «»ƒ«∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ≈

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a56ÈÏ ‰‡¯Â .57ÔÈc‰ ÔkL , ¿«¿»≈¿ƒ¿∆ƒ∆≈«ƒ
ÒBtB¯ËBt‡a58ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,‡e‰L ÏÎa ‰ÚhL ¿«¿∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa59ÔÈc ˙È·Ï ‰ÓB„ BÈ‡Â .60, ≈¿«¿»≈¿≈∆¿≈ƒ
„ÈÁÈ ‡e‰L ÈtÓ61. ƒ¿≈∆»ƒ

שליח.53) ידי על הכוונה 54)ולא המפרשים רוב לדעת
משנה). (מגיד דין בית לשליח פחות 55)גם אפילו

הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות,
אפילו  שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה

לעוותי"56) ולא שדרתיך "לתיקוני לטעון: יכול שהמשלח
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן

עצמו.57) על 58)סברת לפקח הדין בית פי על ממונה
"אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י יתומים; נכסי
היתומים. - הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית:

שליח 59) גם הוא שלמעלה ש"השליח" המפרשים לדעת
לפי  ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין,
דין  בית שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש,
מסתם  יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו
ידי  על נשלח דין בית ששליח מפני משנה), (מגיד שליח
לא  האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית
אבל  היתומים נכסי על לפקח אלא הדין בית ידי על נשלח
(לחם  זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא

מחילה 60)משנה). זו הרי משתות, בפחות טעו שאם
י). הלכה (כתובות 61)(להלן בגמרא נימקו זו בטענה

שליח. לבין דין בית בין השוני את שם)

.È˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,eÚËÂ ÌÈÓB˙È ÈÒÎ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿»
˙e˙MÓ ˙BÁÙa eÚË Ì‡ :ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa62BÊ È¯‰ - ≈¿ƒ«¿¿ƒƒ»¿»ƒ¿¬≈

Ì‡Â .Á˜n‰ ÏËa - ˙ezLa eÚË ;ËBÈ„‰k ,‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿∆¿»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ
‰ÈB‰‰ e¯ÈÊÁÈÂ ¯kÓn‰ Ïh·Ï ‡lL eˆ¯63- »∆…¿«≈«ƒ¿»¿«¬ƒ«»»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ64Ô‰Ó ¯eÓÁ65. «¬ƒƒ…ƒ¿∆…«∆¿»≈∆

שבפחות 62) משמע "שתות", הזכירו: במשנה שהרי
אדם. בני כשאר דינם להם 63)משתות שתוחזר יפעלו,

להלן  משנה (לחם מהלוקח ההונייה יתבעו כלומר האונאה,
יא). ובטל 64)הלכה משתות יותר שהאונאה פי על שאף

המאנה  אין המקח, את לקיים המתאנה רצה אם - המקח
ד. הלכה יב פרק למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול

למעלה 65) וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט פרק

.‡Èe¯ÎnL ÔÈc ˙ÈaL ,ÈÏ ‰‡¯ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜66 ƒ¿∆ƒ∆≈ƒ∆»¿«¿«¬»ƒ
ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ÌÈÓB˙È ÏL67ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ∆¿ƒ¿∆»∆¿»«ƒ≈«≈«»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;Ô‰a ¯ÊÁÏ68ÁkÓ ¯eÓÁ «¬…»∆…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…«
ÌÈÓB˙È‰69ÒBtB¯ËBt‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .70Ú˜¯˜ ¯ÎnL «¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆»««¿«

ÔÈ„k ,‰ÈB‰a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ∆≈«≈«»«¬…¿»»¿ƒ
.ËBÈ„‰‰«∆¿

במטלטלין 66) ואילו מקח. וביטול אונאה דיני בהם שאין
כן. הדין נתאנה.67)אין יכול 68)שהלוקח שאינו

ח). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור
סובר,69) והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו

הוא  לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול הלוקח שאף
יכולים  הצדדים ששני מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך
האחרון  במקרה - שתות" הותירו או שתות "פחתו לחזור:
במשנה  שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח רק
יכולים  הלוקח וגם ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע,
שקונה  מי שסתם מפני זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור
מושלמת  בצורה נעשה שהקניין עליהם סומך ביתֿדין פי על
שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא
הרמב"ן  ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף
בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד (מביאו
דין  בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל אלא
עושה  שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז ולווה), מלווה (הלכות
מדעתו  שעושה סתם, בלוקח כן שאין מה דין, בית מכוח
שיטת  נגד אחרות טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין

רבינו 70)רבינו). בשם שמביא רכז) (סימן הטור מדברי
כן. הדין בשליח, שגם נראה יונה

.·ÈÔÈÏËÏhn‰ e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰71Ô‰ È¯‰ - »«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈≈
¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,Á˜Ó ‰˜ - ˙e˙MÓ ˙BÁt :˙BÁB˜Ïk¿»»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿≈«¬ƒ
‰˜ - ˙e˙L ;Á˜Ó ÏËa - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ;ÌeÏk¿»≈«¿»≈∆»¿»»
ÌeLa e˜ÏÁiL Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡Â .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»»¿ƒƒ¿≈≈∆∆«¿¿¿

ÔÈic‰72ÔÈic‰L ;‰wÏÁ ‰ÏËa - ˙e˙La eÚËÂ , ««»ƒ¿»ƒ¿»¿»¬À»∆««»ƒ
.ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L e˙ÁÙe eÓML∆»ƒ¬¿ƒ¿ƒ¿»»≈

אונאה 71) דין אין כאמור, בקרקע, כי מטלטלין, דווקא
לשום 72)כלל. כמו תוקף יהיה שלהם שלחלוקה

הדיינים.

.‚ÈÛÈq‰Â ˙ÈÏb¯n‰Â ‰Ó‰a‰73È¯‰ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ «¿≈»¿««¿»ƒ¿««ƒ¿≈∆»¬≈
¯·„ EÏ ÔÈ‡ .‰ÈB‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk Ô‰≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈»∆»»≈¿»»
;ÌÈÓÎÁ enL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L∆≈»»≈«¿»»¿»ƒ∆»¬»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÒÎa ‰B˜ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿

נח:73) שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי ודלא החרב.
אין  במלחמה מגן) =) וחטיטים וסייף סוס "המוכר שאמר
לא  שרבינו ופלא נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם

זו. בברייתא שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר

.„ÈÌLk74˙e¯ÈÎO Ck ,‰ÈB‰ ˙BÚ˜¯˜Ï ÔÈ‡L ¿≈∆≈¿«¿»»»»¿ƒ
¯È„a ÏB„b ÔÈÏ˜¯Ë ¯ÎO elÙ‡ .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ Ú˜¯«̃¿«≈»»¬ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰La75ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ‰pË˜ ˙Ù¯ B‡ ,76BÏ ÔÈ‡ - ¿»»∆∆¿«»¿ƒ»¿»≈
.‰ÈB‰»»

מטלטלין 74) של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא
דין  בה ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש
שאין  הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה.
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המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, כגון אונאה, דין להם
במכר 75) שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה

אינה  מופרזת אונאה ואף האונאה בשיעור מבחין אינו
ח). הלכה (למעלה מופרזת,76)חוזרת אונאה כאן גם
נתאנה. השוכר שכאן אלא

.ÂËÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,BnÚ ˙BOÚÏ ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈«¬ƒ≈¿«¿«≈
B˙B‡ ‰B˜k ‡e‰L ÈtÓ ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈»»ƒ¿≈∆¿∆

ÔÓÊÏ77‰ÈB‰ Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈ„·ÚÂ ,78. ƒ¿««¬»ƒ≈»∆»»

יד.77) בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
בעבדים 78) מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

דינו  ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר  וכאן כנענים
כח. בקידושין כמפורש כקרקע,

.ÊËB¯ÎO79‰ÚÈ¯Ê da ÈzÚ¯Ê :¯Ó‡Â ,Ú˜¯˜ BÏ Ú¯ÊÏ ¿»ƒ¿…««¿«¿»«»«¿ƒ»¿ƒ»
da Èe‡¯‰80ÌÈ„Ú e‡·e ,81Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt da Ú¯fL »»»»≈ƒ∆»«»»ƒ»»

Ú¯f‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ82, »¬≈∆»≈ƒ≈»»ƒ¿≈«∆«
Ú˜¯w‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ B‡83CÎÈÙÏ .84ÔÈ‡ ≈»»ƒ¿≈««¿«¿ƒ»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ85ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .Úa˙ „iÓ86‡l‡ B˙B‡ ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈≈«¿ƒƒ∆»
˙q‰ ˙Úe·L87.Ô‡k LiL Ú˜¯w‰ „ˆ ÈtÓ , ¿«∆≈ƒ¿≈«««¿«∆≈»

בקבלנות 79) כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
אבל  יח), הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן
(כסף  אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר

אלא 80)משנה). שזרע, הזרעים בסכום מודה שהוא
מכדי  פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה היא שלדעתו
בטל  המקח ואז במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה

ט" פרק (להלן שהוא בכל אף א).כולו הלכה ואין 81)ו
עלולה  השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות
שנפל  למקום החדש הזרע יפול שאם מלתקן, יותר לקלקל
הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון,

אונאה.82) דין בו ויש מטלטלין אין 83)שהוא ובקרקע
אונאה. כאן 84)דין ונשאר נפתרה, לא שהבעייה אחרי

"המוציא 85)ספק. העיקרון: שולט שבו ספק, כל כדין
שהרי  וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", עליו מחבירו
משנה). (כסף כראוי השביחה שלא אלא השביחה הקרקע

בקרקע,86) שאינה ("דאורייתא"), התורה מן שבועה היינו,
שאין  וכשם כקרקע, נחשב זה אם ספק לנו יש הרי וכאן
ספק. על משביעין אין כך מספק, ממון מוציאין

א 87) הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן כמפורש
הקרקע. על היסת שבועת שנשבעין

.ÊÈÌ‰Ï LÈ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈ƒ∆«¿≈»≈»∆
LÈ Ì‡Â .‡È‰ dÓBÈ ˙a ‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;‰ÈB‡»»∆«¿ƒ¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈
ÔÈa ¯ÎBO ‰p‡˙pL ÔÈa ,¯˙BÈ B‡ ˙e˙L ‰ÈB‰ da»»»¿≈≈∆ƒ¿«»≈≈

‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈkOÓ ‰p‡˙pL88elÙ‡Â , ∆ƒ¿«»«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ»»«¬ƒ
‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï89. ¿««¿«¿À∆

להחזיר 88) אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח ביטול אבל
סד  קטן סעיף רכז, סימן (סמ"ע נעשתה שכבר המלאכה את

משנה). כסף ועיין הדשן, תרומת זמן 89)בשם נתנו שלא
ה), הלכה י"ב פרק (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים

או  לתגר מקחו להראות לוקח של שדרכו במקח, אלא
(מגיד  להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו.

משנה).

.ÁÈ‰‡B‰ BÏ LÈ ÔÏaw‰L ,ÈÏ ‰‡¯90ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿∆ƒ∆««¿»≈»»≈«¿
¯t˙Ï B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰¯OÚa ‰Ê „‚a ‚¯‡Ï ÂÈÏÚ ÏawL∆ƒ≈»»∆¡…∆∆∆«¬»»ƒƒ¿…
ÏÎÂ ;‰ÈB‰ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÊeÊ ÈLa ‰Ê ˜eÏÁ»∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈»»¿»
¯ÊBÁ ,„‚a‰ ÏÚa ÔÈa ÔÏa˜ ÔÈa ,Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈«¿»≈«««∆∆≈

¯ÎBÓk ÌÏBÚÏ91. ¿»¿≈

קבלן 90) אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק
רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין
והא  המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה

שיח. סימן הדשן (למעלה 91)ובתרומת לעולם שחוזר
ו). הלכה י"ב פרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שאסור 1) והדברים השערים קציבת משפטי בו נתבארו

ומצוה  דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות
זו.

.‡e¯‡a ¯·k2Ck :¯Ó‡Â ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡OBp‰L , ¿»≈«¿∆«≈¿≈∆¡»¿»«»
È‡ CÎÂ‰Ê :¯Ó‡ elÙ‡Â .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ¯kzOÓ ¿»¬ƒƒ¿«≈≈»»«¬ƒ»«∆

¯ÎBÓ È‡ ¯OÚ·e ,ÚÏÒa ÈzÁ˜Ï3¯zÓ -4Ï·‡ .5˙Èa »«¿ƒ¿∆«¿∆∆¬ƒ≈À»¬»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc6ÌÈ¯ÚM‰ ˜ÒÙÏ7ÔÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ïe8.CÎÏ ƒ«»ƒƒ¿…«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡ÏÂ9,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÓ ¿…ƒ¿∆»∆»¿∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆
e˜ÒÙÈ „·Ïa ˙e˙L ‡l‡10¯kzOÈ ‡ÏÂ ,Ì¯ÎOa Ì‰Ï ∆»¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆ƒ¿»»¿…ƒ¿«≈

¯ÎBn‰11˙e˙L ÏÚ ¯˙È12. «≈»≈«¿

ה.2) הלכה והכסף 3)פי"ג החפץ ערך בין שההבדל אף
זה  על מודיע שהוא אחרי גדול, הוא - תמורתו ששולם

מראש. זה על בכך.4)ומתנה הלוקח נתרצה שהרי
וכקרנא,5) יצחק רב בשם חמא בר כרמי פט. בבאֿבתרא

פ"ח  (ראה למידות בין ממונים) =) אגרדמין ש"מעמידים
- הרמאים" מפני לשערים, בין כ) הלכה גניבה מהלכות
חיטים  שנתן או במידה, שהוסיפו ואומרים ביוקר "המוכרים
ודלא  שם). (רשב"ם רמאות" מיני כל או כו' למעלה יפות
וכן  לשערים. אגרדמין מעמידין שאין שם ושמואל כברייתא

(יומא  שאמרו ממה כן והוכיח מיגש, הר"י ט.)פסק
מכים  =) אותם חובטים הללו המלך) פקידי =) "שפרהדרין
רשב"ם  (ועיין בזול" מכרו להם ואומרים החנויות) בעלי את

מלמד 6)שם). לך, יהיה וצדק] שלמה "[אבן שם: ב"ב
להו  מזהיר קא "שלביתֿהדין כו'" אגרדמין שמעמידין
(ר"י  כו'" ממונה אדם שימנו התורה) מזהירה =) רחמנא
זה  שפסוק לחכמינו להם שנראה מפני כן, ודרשו מיגש).
אבן  לך יהיה "לא ואמר היחיד על ציוה כבר שהרי מיותר,
בשערים. והואֿהדין במידות זה וכל (רשב"ם). ואבן"

המחירים.7) שהובא 8)לקבוע ל"אגרדמין" פירוש זהו
לזה.9)שם. לדאוג צריך ביתֿהדין ֿ 10)כלומר, הבית
שאסור 11)דין. עצמו, למוכר אזהרה וזוהי צ. בבאֿבתרא

משתות. יותר להשתכר המחירים 12)לו שער אם זה וכל
לדרוש  למוכר גם מותר המחירים, עלו אם אבל בעינו, עומד
הקודם  מהמחיר כפליים יהיה זה אם אף החדש, השער כפי
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dxiknקלב zekld - oipw xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בשם  ובמ"מ ברשב"ם, וכ"ה ר"ש, בשם מיימוניות (הגהות
רש"י).

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13ÈiÁ Ì‰a LiL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«≈
ÔÈ¯wÚ‰ Ï·‡ ;˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,LÙ14, ∆∆¿≈¿«ƒ¿»¬»»ƒ»ƒ

‰B·l‰Â ËLw‰ ÔB‚k15ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿«¿»¿«≈»∆≈¿ƒ
.‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÈ ‡l‡ ,¯ÚL Ì‰Ï»∆««∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

למדם 13) אבל חז"ל, בדברי מפורש מקור אלה לדברים אין
אוצרין  אין רבנן, "תנו צ: בבבאֿבתרא מהברייתא רבינו
וסלתות, שמנים יינות, כגון נפש חיי בהן שיש דברים פירות
כדי  הוא זה איסור וטעם מותר". ופלפלין כמון תבלין אבל
- פג.) יומא ורש"י שם, (רשב"ם השערים את יפקיע שלא
שערים  הפקעת איסור אין נפש חיי בהם שאין שבדברים הרי
ודעת  עז. במנחות רש"י דעת וכן במגידֿמשנה). (ראה

צא. בבבאֿבתרא בשמים.15)שרשים.14)רשב"ם מיני

.‚ÔÈ¯kzOÓ ÔÈ‡Â16¯bz‰ ‡l‡ ;ÌÈˆÈ·a ÌÈÓÚt ¿≈ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ¿≈ƒ∆»««»
Ô¯ÎBÓ epnÓ Á˜Bl‰Â ,¯ÎOa Ô¯ÎBÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ∆¿»

.„·Ïa Ô¯wa«∆∆ƒ¿»

בביצים".16) פעמים משתכרים "אין צא. שם ברייתא
ששוה  מה =) תרי חד על אמר חד ושמואל, רב שם ונחלקו
(שלא  לתגרא תגר אמר וחד דינרים), בשני למכור דינר
ופסק  בהן). ישתכר הוא שאף שני, לסוחר אחד סוחר ימכור

השניה. כדיעה רבינו

.„Ò‡¯e17Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ18ÌÈ¯·„a »«¬¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰Ê ‡l‡ ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL∆≈»∆«≈∆∆∆»∆≈ƒƒ»¿≈
.ÏBÊa ep¯kÓiL È„k ,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ¿∆≈ƒƒ»¿≈¿≈∆ƒ¿¿∆¿

‰a¯Ó ÔÓM‰L ÌB˜Ó·e19.ÔÓLa ¯kzO‰Ï ¯zÓ , ¿»∆«∆∆¿À∆À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

צא.17) משתכרין 18)שם "אין בברייתא: שם מפורש כן
כתב  לא ולפיכך נפש". חיי בהם שיש בדברים ישראל בארץ
(סמ"ע  ישראל שרובו במקום אסור לארץ בחוצה שגם רבינו

כ). הערה ה הלכה להלן וראה מב, ס"ק שם:19)רלא
בשמן, משתכר שהיה עזריה בן אלעזר רבי על עליו אמרו

מצוי. השמן היה שבמקומו משום

.‰ÔÈ¯ˆB‡ ÔÈ‡20ı¯‡a LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈¿ƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ21ÚÈbÓ È¯‰L , ƒ¿»≈¿≈¿»»∆Àƒ¿»≈∆¬≈«ƒ«

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡¯OÈÏ ¯Úˆ ‰Ê ¯·cÓƒ»»∆««¿ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯zÓ - BlMÓ ÒÈÎn‰ Ï·‡ ;˜eM‰ ÔÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ«¬»««¿ƒƒ∆À»

Ba˜ BÏ ˙BOÚÏ22.¯ˆB‡ «¬«»

צ:20) שם פירות 21)אוגרים. אוצרין "אין שם: בברייתא
"ארץ  כאן נזכר ולא וכו'" נפש חיי בהם  שיש דברים
לי  "ונראה רשב"ם: שם וכתב ברי"ף). (וראה ישראל"
נראה  וכן רבינו. דעת וכן מיירי". ישראל שרובה דבעיר
בחוצה  שהיו ואביו שמואל של במעשה שם) (ב"ב בגמרא

יז. והערה ד הלכה למעלה וראה תלמודי 22)לארץ. מונח
כגון: משלו, לאדם לו שיש המעט את לסמן הבא ידוע,

לח.). (בבאֿמציעא שלו" בקב אדם "רוצה

.Â¯ˆ‡Ï ¯zÓ23ÌÈL LÏL ˙B¯t24,˙ÈÚÈ·L ·¯Ú : À»∆¡…≈»»ƒ∆∆¿ƒƒ
ÈL·e .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓe ,˙ÈÚÈ·Le25˙¯va26elÙ‡ - ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈«…∆¬ƒ

‰¯‡Ó ÒÈÎnL ÈtÓ ,¯ˆ‡È ‡Ï ÔÈ·e¯Á ·˜27.ÌÈ¯ÚMa «»ƒ…∆¡…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»«¿»ƒ
ÚÈ˜Ùn‰ ÏÎÂ28B‡ ı¯‡a ˙B¯t ¯ˆ‡L B‡ ,ÌÈ¯ÚL ¿»««¿ƒ«¿»ƒ∆»«≈»»∆

.˙Èa¯a ‰ÂÏÓk ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Óa¿»∆Àƒ¿»≈¬≈∆¿«¿∆¿ƒƒ

צ:23) בשביל 24)בבאֿבתרא ששית בשנה לאגור
(רשב"ם  והשמינית השמיטה, שנת שהיא השביעית הששית,
ואין  זורעים לא בשביעית שהרי פירות), לאצור ד"ה שם
רק  בשלה השמינית השנה של והתבואה נמצאת, תבואה

השנה. גדול.26)שם.25)בסוף קללה.27)רעב
בריבית".28) ומלווי פירות "אוצרי יחד: נכללו (צ:) שם

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯Ùa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈∆≈»∆«≈
ÔÈÏ·z‰ Ï·‡ ;LÙ30¯zÓ - ÔÈÏtÏÙe ÔBnk ÔB‚k , ∆∆¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿¿ƒÀ»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ô˙B‡ ¯ˆ‡Ï31Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe ,32ÌB˜nÓ ∆¡…»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»
ÔÈ¯wÚ‰ ¯‡Lk ,ÌB˜ÓÏ33. ¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ

ליתן 30)שם.29) הקדירה, את בהם שמתבלים דברים
בתבשיל. בחוצה 31)טעם ישראל שרובו במקום וכן

ה). הלכה למעלה (ראה ח.32)לארץ הלכה להלן ראה
משאר 33) יותר נפש אוכל מכשירי הם ופלפלין שכמון אף

העיקרין.

.ÁÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡34ÔB‚k ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈ƒƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ,˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ≈¿«ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆

‡È¯eÒÏ B‡35‰Ê CÏÓ ˙eL¯Ó ‡ÏÂ ,36CÏÓ ˙eL¯Ï ¿¿»¿…≈¿∆∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯Á‡«≈¿∆∆ƒ¿»≈

(צ:).34) חוץ 35)שם דוד שכבש מארצות היא סוריא
אותן  שכבש מפני ישראל ארץ ממעלת וירדו כנען, לארץ
ה"ג). תרומות מהלכות (פ"א ישראל ארץ כל שיכבוש קודם

שאין 36) "כשם פ"ה): זרה (עבודה בתוספתא הוא כן
ורבי  להפרכיא, מהפרכיא מוציאין אין כך לסוריא, מוציאין
לפי  ברי"ף הנוסחא (וכן להפרכיא" מהפרכיא מתיר יהודה
קושטא). דפוס רי"ף בשם בדק"ס ועיין המגידֿמשנה, דברי
אחרת, נוסחא שם ב"ב ובגמרא כתנאֿקמא. רבינו ופסק

שם. עיין אחר, פירוש שם רשב"ם פירש זה ולפי

.ËÔÈ‡M¯37¯ÚL Ì‰Ï ı˜Ï ¯ÈÚ‰ Èa38¯·c ÏÎÏ «»ƒ¿≈»ƒ»…»∆««¿»»»
ÌÁÏÂ ¯Oa elÙ‡Â ,eˆ¯iL39Ì‰ÈÈa ˙B˙‰Ïe ,40ÏÎÏ ∆ƒ¿«¬ƒ»»»∆∆¿«¿≈≈∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿»¿»

ח:37) בבבאֿבתרא ברייתא מחירים.38)מותרים. לקבוע
רשות 39) יש זאת בכל האדם, לחיי ראשונים מצרכים שהם

מכפי  יקר מחיר ואפילו מחיר, להם לקבוע העיר לבני
בכך. צורך להם יש אם צריך 40)הרגיל, לא שכאן ויתכן

יא. הלכה להלן ראה העיר, חכם הסכמת אפילו

.ÈÔÈ‡M¯41˙Bin‡ ÈL‡42‡lL ,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙÏ «»ƒ«¿≈À»Àƒ¿…≈≈∆∆…
ÏÎÂ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,B¯·Á ‰OÚiL ÌBÈa „Á‡ ‰OÚÈ«¬∆∆»¿∆«¬∆¬≈¿«≈»∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ È‡z‰ ÏÚ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿«««¿»¿»

(41 ֿ בבא בגמרא הוא וכן פי"א) (בבאֿמציעא תוספתא
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ט. בשם 42)בתרא (מ"מ אומנות אותה בעלי כל היינו
בעניני  העיר כבני הם הרי באומנותם האומנים שכל רמב"ן),
רלא, סימן לחו"מ הגר"א (ביאור ט הלכה למעלה העיר,

יג). ס"ק

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ÌÎÁ da ÔÈ‡L ‰È„Óa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»∆≈»»»
Ôw˙Ï ·eLÁ44ÈÎ¯c ÁÈÏˆ‰Ïe ‰È„n‰ ‰OÚÓ »¿«≈«¬≈«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿≈

ÔÈ‡ - ·eLÁ ÌÎÁ Ì„‡ da LÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰È·LBÈ¿∆»¬»ƒ≈»»»»»»≈
ÌeÏk ÏÈÚBÓ Ô‰lL È‡z‰45LÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¿«∆»∆ƒ¿¿≈¿ƒ«¬…

È‡z‰ Ïa˜ ‡lL ÈÓ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ïe46Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒ«ƒ∆…ƒ≈«¿«∆»ƒ≈
„ÈÒÙ‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ eOÚÂ Ì‰nÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆¿»ƒ««∆»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌlLÓ - ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ BÈ‡L È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈ƒ««∆»»¿«≈

שם.43) בבאֿבתרא ביניהם. לפסוק אומניות בעלי שרשאים
ורבא  ביניהם, מסויימים תנאים שעשו טבחים בשני בעובדא
הסכמת  בלי שנעשו בשביל אלו, תנאים של תקפם את שלל

העיר. ממונה 44)חכם חכם אלא חכם, סתם לא כלומר
מיגש). הר"י בשם (מ"מ הציבור ענין תיקון על רשמית

אחרי 45) חשוב", "אדם של זה תנאי רבינו שהביא ממה
בני  של ההלכה אחרי הביאה ולא אומניות בעלי של ההלכה
אבל  אומניות, בבעלי אלא זה תנאי נאמר שלא נראה - העיר
(מגידֿמשנה  העיר חכם להסכמת זקוקים אינם העיר בני

ריב"ש). העתיק 46)בשם (וכן התנאי קיים לא כלומר:
כיון  - שקיבלו אףֿעלֿפי כח), סעיף רלא, סימן בשו"ע

(כסףֿמשנה). החכם לפני קיבלו שלא

.·ÈÌLk47‰ÈB‰ LÈ Ck ,¯kÓÓe Á˜Óa ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆»ƒ¿»»≈»»
ÌÈ¯·„a48¯Ó‡pL ;49B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ : ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

ÈÈ È‡ EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ50ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ‰Ê -51. ¿»≈»≈¡…∆¬ƒ¿»∆»«¿»ƒ

וכלשונה.47) ככתבה נח:) (בבאֿמציעא משנה
יג.48) הלכה להלן רבינו שמבאר כמו בדברים, לצערו
(שם).49) אלקיכם",50)ברייתא ה' אני "כי בפסוק:

יח. הלכה להלן נאמרה 51)וראה ממון, הונאת שאילו
או  לעמיתך ממכר תמכרו "וכי יד): כה, (ויקרא שני בפסוק
רבינו  והביאו אחיו", את איש תונו אל עמיתך מיד קנה
שם. ב"מ ברייתא ועיין ממון. אונאת בדין ה"א פי"ב למעלה

.‚È‰·eLz ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk52¯ÎÊ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ≈«»»««¿»……«¿…
¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈ¯b Ôa ‰È‰ Ì‡Â !ÌÈBL‡¯‰ EÈOÚÓ«¬∆»ƒƒ¿ƒ»»∆≈ƒ……«

EÈ˙B·‡ ‰OÚÓ ¯ÎÊ :BÏ53‰¯Bz „ÓÏÏ ‡·e ¯‚ ‰È‰ ! ¿…«¬≈¬∆»»≈»ƒ¿…»
‡B·È ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡L ‰t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -……«∆∆»«¿≈¿≈»
ÌÈ‡ÏÁ eÈ‰ !?‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰zpL ‰¯Bz „ÓÏÈÂ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»ƒƒ«¿»»√»ƒ
‡Ï - ÂÈa ˙‡ ¯a˜Ó ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ¯eqÈÂ¿ƒƒ»ƒ»»∆»»¿«≈∆»»…
E˙‡¯È ‡Ï‰ :·Bi‡Ï ÂÈ¯·Á e¯Ó‡L C¯„k BÏ ¯Ó‡È…«¿∆∆∆»¿¬≈»¿ƒ¬…ƒ¿»¿

E˙ÏÒk54.„·‡ È˜ ‡e‰ ÈÓ ‡Œ¯ÎÊ , ƒ¿»∆¿»»ƒ»ƒ»»

רבינו.52) כלשון שם, לא 53)ברייתא אותו שמגנה אף
(תוספות  אסור זה אף אבותיו, במעשי כיֿאם הוא במעשיו

גרים). בן הוא אם ד"ה שם,54)שם (תוספות בטחונך
יראתך). הלא ד"ה

.„ÈÔÈ¯nÁ eÈ‰55:Ì‰Ï ¯Ó‡È ‡Ï - ‰‡e·z ÔÈL˜·Ó »«»ƒ¿«¿ƒ¿»……«»∆

lL Ú„BÈ ‡e‰Â !ÈBÏt Ïˆ‡ eÎÏ‰‡e·z ¯ÎÓ ‡56 ¿≈∆¿ƒ¿≈«∆…»«¿»
‰Ï‡L ‰Ï‡L .ÌÏBÚÓ57¯Ó‡È ‡Ï - ‰ÓÎÁ ¯·c ÏÚ ≈»ƒ¿¬»¿≈»«¿«»¿»……«

?‰Ê ¯·„a ·ÈLz ‰Ó :‰ÓÎÁ d˙B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓÏ¿ƒ∆≈≈«»»¿»«»ƒ¿»»∆
ÌÈ¯·ca ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ?‰Ê ¯·„a EzÚc ‰Ó :B‡««¿¿¿»»∆¿≈…«≈«¿»ƒ

eÏl‰58. «»

שם.55) ברייתא חמורים. על סחורות בזה 56)מובילי ויש
אלו. לחמרים או זה לפלוני בושה בבאֿבתרא 57)משום

תשאלני  טעם, בו אמרו לא שהראשונים דבר לו: "אמר פא:
אמרו  [וכן שמח). (אור לביישני?" כדי המדרש, בבית
- טעם לו להחזיר שיודע ברבו תלמיד יודע "אם ו. בחולין
תבין  =) לפניך" אשר את תבין - לאו ואם שאל), =) בין
ועיין  שם). רש"י - ותביישנו" תשאל "ואל מעצמך,

על 58)במגידֿמשנה]. לשאול שלא שנינו: שם במשנה
ב"ספר  רבינו והביאה לקנות, השואל בדעת אין אם המקח,

רנא). (ל"ת המצוות"

.ÂË- ÌÈ¯·„a ÔÈa ÔBÓÓa ÔÈa ,¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ Ïk»«¿«∆∆«≈≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ59‰Ê - ‰B˙ ‡Ï ¯‚Â :¯Ó‡pL . ≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿≈…∆∆

ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ‰Ê - epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ;ÌÈ¯·c ˙ÈB‰60‡‰ . »«¿»ƒ¿…ƒ¿»∆∆»«»»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«∆∆«≈≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡Ï ÌeMÓ61eBz Ï‡ ÌeMÓe , ƒ…ƒ∆¬ƒƒ«
ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡62‰B˙ ‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe ,63. ƒ∆»ƒƒ¿≈…∆

נט:59) הובאה 60)שם יח, פרשה משפטים מכילתא
רנבֿרנג. ל"ת המצוות' לגר,61)ב'ספר מיוחד אינו זה

שם). (ב"מ הגר את גם כולל אבל ישראל, לכל מופנה אלא
הגר 62) גם אבל ישראל. בכל ממון אונאת על נאמר זה

שכתב  מה ראה אבל ה"ו). גניבה מהלכות (פ"ט "אח" בכלל
שהרי  תמוהים, כאן רבינו ודברי יז. הלכה להלן רבינו
בגר  נאמר שלא זה, פסוק במקום מנו שם) (ב"מ בגמרא
ובאונאת  בגר הנאמר פסוק - דברים באונאת נאמר ושלא
אתך  יגור "וכי לג) יט, (בויקרא שנאמר מה והוא דברים,
קדושים  ב'ספרא' מפורש וכן אותו", תונו לא בארצכם גר
הביא  וכן דברים. באונאת מדבר זה שפסוק ב, הלכה ח פרק
אונאת  לענין זה פסוק רנב ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
ח  פרק ולהלן ובלחםֿמשנה, במגידֿמשנה וראה דברים.
על  מיוסדים רבינו דברי [אבל יא. הלכה עבדים מהלכות
רי"נ  הוצאת כ, כב, (משפטים דרשב"י מכילתא דברי
בדבר, אונאות שתי תונה לא "וגר :(210 עמוד אפשטיין
שתי  תלחצנו ולא דברים. אונאת ואחת ממון אונאת אחת
דברים". לחיצת ואחת ממון לחיצת אחת בדבר, לחיצות
שבגר  כאן שמח" ה"אור דברי ע"פ היטב מוסברים והדברים
שמרגיש  ממון מאונאת כתוצאה דברים אונאת גם ישנה
ונחות  גר שהוא מפני רק לו באה האונאה שכל בנפשו
הזלזול  שע"י ממון אונאת גם ישנה דברים ובאונאת דרגא,
במקום  - מישראל באדם ואילו ממון, הפסד לידי יבוא בו
אונאת  שיש ובמקום דברים, אונאת אין ממון אונאת שיש

ממון]. אונאת אין - דברים 63)דברים באונאת שהוא
יח). פרשה משפטים (מכילתא

.ÊËBˆÁÏ Ì‡ ÔÎÂ64‰LÏLa ¯·BÚ - ÔBÓÓa e‰B‰Â ¿≈ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿»
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‡ÏÂ ÌeMÓe ,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡ ÌeMÓ :ÔÈÂ‡Ï»ƒƒ«ƒ∆»ƒƒ¿…
B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙65epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ÌeMÓe ,66. ƒ∆¬ƒƒ¿…ƒ¿»∆

לאוין 65)שם.64) שלשה על שעובר אמרו, שם בגמרא
כג, (שם תלחץ לא וגר כ), כב, (שמות תלחצנו ולא דלהלן:
הנ"ל  הפסוקים ששני כד), כב, (שם כנושה לו תהיה ולא ט)

בגר. נאמרו תלחץ" "לא תלחצנו" "לא שהוא 66)של
שם). (מכילתא ממון באונאת

.ÊÈÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯‚a ¯·BÚ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿≈«»∆»«¿»ƒ
Û‡ ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚÂ ,ÔBÓÓ ˙ÈB‰a Û‡«¿»«»¿«»∆»«»«

?ÌÈ¯·c ˙‡B‰a67Ì‰ÈL ˙‡ ·e˙k‰ ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«»∆¿≈∆
Ì˙Ò ‰ÈB‰ ÔBLÏa68ÌÈ¯·c‰ ÈLa ¯‚a ÔÈÂ‡Ï ÏÙÎÂ , ƒ¿»»¿»¿»«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ

ıÁÏ˙ ‡ÏÂ ‰B˙ ‡Ï :Le¯Ùa69. ¿≈…∆¿…ƒ¿»

דברים,67) אונאת גם בגר ממון באונאת שיש [ואם
עובר  אינו למה - כנ"ל ממון אונאת גם יש דברים ובאונאת
גם  תלחצנו" ולא תונה לא "וגר שבגר הלאוין שני על גם
שני  כוללים שניהם שהרי דברים, באונאת וגם ממון באונאת
למה  ועוד, הנ"ל. דרשב"י במכילתא כמבואר יחד, הדברים
"ולא  - תונה" "לא דברים באונאת לאוין שני על עובר אינו
תלחץ"]. "ולא - תלחצנו" "ולא ממון אונאת ועל תונו",

לשני 68) אותם התורה חילקה שלא לראות יש זה [ומתוך
אונאת  גם ממון באונאת יש אם ולפיכך נפרדים, ענינים
באונאת  יש ואם תונו". "ולא של לאו על גם עובר דברים,
תונו"]. "אל של לאו על גם עובר ממון, אונאת גם דברים

כג,69) בשמות תלחץ" "ולא - לג יט, בויקרא תונו" ["לא
אונאת  גם בה שיש ממון אונאת על עובר אינו כלומר יט.
באונאת  התורה שכתבה כיון - תונה" ד"לא לאו על דברים,
שאינו  למד אתה זה ומתוך לשון, בשינוי מפורש לאו דברים
באופן  היתה הדברים שאונאת באופן אלא זה לאו על עובר
גם  והואֿהדין ממון. מאונאת כתוצאה בעקיפים ולא ישר
עובר  שאינו דברים אונאת מתוך היוצאה ממון באונאת
בשינוי  התורה שכתבה שכיון - תלחצנו" "ולא על עליה
ממון  באונאת אלא זה על עובר שאינו מזה מוכח לשון,
"לא  על גם ממון באונאת עובר שאינו ומה ישיר. באופן
כפל  אלא זה שאין מפני הוא תונו", "לא על וגם תונה"

קיא.]. ב"מ וראה בלבד. לשון

.ÁÈ‰ÏB„b70Ôz ‰fL ;ÔBÓÓ ˙ÈB‰Ó ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ¿»»«¿»ƒ≈»«»∆∆ƒ»
ÔB·M‰Ï71ÔB·M‰Ï Ôz ‡Ï ‰ÊÂ ,72‰ÊÂ ,BBÓÓa ‰ÊÂ , ¿ƒ»¿∆…ƒ»¿ƒ»¿∆¿»¿∆
BÙe‚a73¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .74˙‡¯ÈÂ :ÌÈ¯·c ˙ÈB‰a ¿«¬≈≈¿»«¿»ƒ¿»≈»

·lÏ ¯eÒÓ ¯·c‰L ÈÙÏ ,EÈ‰Ï‡n75z„ÓÏ ‡‰ .76Ïk : ≈¡…∆¿ƒ∆«»»»«≈»»«¿»»
EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ :Ba ¯Ó‡ ,·lÏ ¯eÒÓ ‡e‰L ¯·c77. »»∆»«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

„iÓ ‰Ú - ÌÈ¯·c ˙ÈB‰Ó ˜ÚBv‰ ÏÎÂ78:¯Ó‡pL ; ¿»«≈≈»«¿»ƒ«¬∆ƒ»∆∆¡«
.ÈÈ È‡ Èkƒ¬ƒ¿»

נח:70) הטעם 71)שם וזהו האונאה. את להשיב אפשר
(שם). נחמני בן שמואל רבי את 72)שנתן לתקן איֿאפשר

בדיבורו. לחברו שנגרם אלעזר.73)הצער רבי בשם שם,
יוחאי.74) בן שמעון רבי בשם לפי 75)שם, שם. ברייתא

או  לצערו נתכוון אם בלב, סמוי אלא לעין נראה זה שאין

הצופיה. העליונה לעין רק להבחנה נתון זה וכל לא,
(שם).76) בגמרא שסיכמו בני 77)סיכום דייני "שאין

 ֿ אףֿעל שם). המשניות, (פירוש עליו" לעמוד יכולים אדם
רואה, עין יש אבל להשיגך, יכול אינו האנושי שהמשפט פי

בשמים. האלוקים "כל 78)והוא: נט. שם מימרא
פתוחים  השערים אונאה"; משערי חוץ ננעלו השערים
אלה, רבינו לדברי חדש מקור (מ"מ). מיד נענה ולכן תמיד,
 ֿ בבבא והוא הרמב"ם"), על הגר"א ("חידושי הגר"א מראה
שממהרין  אלא צועק, שאינו ואחד הצועק "אחד (צג.): קמא
בשם  אחד, ד"ה שם התוספות גירסת לפי הוא (כן לצועק"
היינו, לצעוק". "שממהרין הביטוי ומשמעות ה'ספרי')

מיד. נענה שהצועק,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מחמת 1) וממכר במקח שיש הטעות משפטי בו נתבארו

מום.

.‡‰cÓa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰2Ï˜LÓa ,‰ÚËÂ ,ÔÈÓa B‡ «≈«¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
‡e‰L ÏÎa3¯ÊBÁ -4ÌÏBÚÏ5‰ÈB‰ ÔÈ‡L ;6‡l‡ ¿»∆≈¿»∆≈»»∆»

ÌÈÓ„a7¯ÊBÁ - ÔBaLÁa Ï·‡ ,8. ¿»ƒ¬»¿∆¿≈

קידושין 2) כגון מקומות, בכמה מצוטטת רבא, של מימרא
נסמן. ושם לאונאה 3)מב: בניגוד משתות, בפחות אף

פי"ב  (למעלה מחילה הוא משתות שפחות המקח בדמי
לבטל 4)ה"ג). לא אבל ההפרש, את לדרוש שיכול היינו,

ב. הלכה להלן ועיין המקח, בדמים 5)את לאונאה בניגוד
וראה  ה"ה), פי"ב (למעלה האונאה להחזרת זמן שקבעו

ב. הלכה הדין 6)להלן את גם הכוללים אונאה, דיני
מחילה. הוא משתות פחות 7)שפחות או יותר ששילם

בדיוק  לצמצם ואיֿאפשר הואיל המקח, של האמיתי משוויו
משתות. פחות על לוותר אדם של ודרכו המחיר, כי 8)את

ומחילה. לוויתור מקום ואין ברורה, היא הטעות כאן

.·‰‡Ó e‡ˆÓÂ ,¯È„a ÌÈÊB‚‡ ‰‡Ó BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk≈«»«≈»¡ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈»
„Á‡Â9‰ÚL˙Â ÌÈÚLz B‡10Á˜n‰ ‰˜ -11¯ÈÊÁÓe , ¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒ

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙eÚh‰ ˙‡12ÔÎÂ .13Ì‡ ∆«»«¬ƒ¿«««»»ƒ¿≈ƒ
e‡ˆÓ14e˜ÒtL ÔÈn‰ ÔÓ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ˙BÚn‰15- ƒ¿¿«»»≈»≈ƒ«ƒ¿»∆»¿
¯ÊBÁ16B„iÓ ewL ¯Á‡Ï elÙ‡Â .17BÏ ¯‡L ‡lL ≈«¬ƒ¿««∆»ƒ»∆…ƒ¿«

¯ÊBÁ - ÌeÏk B¯·Á Ïˆ‡18‡e‰ ˙eÚËa ÔÈwL ,19ÔÎÂ . ≈∆¬≈¿≈∆ƒ¿»¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

המוכר.9) הלוקח.10)ונתאנה אמר 11)ונתאנה שהרי
ושבמנין  ושבמשקל שבמדה דבר "כל שם): (קידושין רבא
"אפילו  אמר: ולא חוזר", נמי אונאה מכדי פחות אפילו
קיים  המקח שלעולם הרי - מקח" בטל אונאה מכדי פחות
(רשב"א  משתות בפחות אפילו האונאה שמחזיר אלא
בחידושיו  רבינו של רבו מיגש ר"י דעת וכן שם). בקידושין
מנה  חוב חברו אצל לו שיש כמי זה שהרי צ. בבבאֿבתרא
חובו, סילוק עד לו להשלים שעליו - דינר פחות לו והחזיר
שאפשר  ובאופן המקח. בעיקר טעות כאן אין שהרי
בטל  להשלים, נתן לא אם אבל הטעות, את ולתקן להשלים
זה  שק לו אמר ואם א). בהלכה (כסףֿמשנה כולו המקח
ונתברר  לך, מוכר אני אגוזים וכך כך בו שיש אגוזים, של
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(ראב"ד  טעות מקח זה הרי - לו שאמר זה סכום בו שאין
גם  הכסףֿמשנה דעת ולפי ח. בקידושין הגמרא סוגיית לפי

בזה). לו מודה גזילה 12)רבינו להחזרת דומה זה שדבר
ס"ק  רלב (סמ"ע להחזירה הוא חייב ולעולם זמן, לה שאין

בטעות 13)ג). גם הוא במקח, בטעות שיש הדין אותו
מז.14)בממון. בכדי 15)קידושין הטעות והיתה

כמו  לחבירו, שנתן היא מתנה - כן לא שאם טועה , שהדעת
 ֿ (לחם י הלכה ולוה מלוה מהלכות בפ"ד רבינו שכתב

לו.16)משנה). החסר שנתברר 17)לתבוע זה,
חבירו  על לו שאין מקודם מחברו בקנין קיבל שהוטעה,
לקבל. צריך שהיה מה כל ממנו קיבל וכי כלום,

סי'18) (ב"ח קיים המקח אבל הטעות, לו שיחזיר לתבוע
כלום,19)רלב). חבירו על לו שאין שקיבל קנין אותו

טו. בגיטין הדברים ומקור הוא. שבטעות - קנין אינו

.‚¯ÎBn‰ ÔÎÂ20„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ21‰Ó‰· B‡ ¿≈«≈«¬≈«¿«∆∆¿≈»
Ú„È ‡lL ÌeÓ Á˜na ‡ˆÓÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡22 ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»«∆»∆…»«

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ B¯ÈÊÁÓ - Á˜Bl‰ Ba23‰fL ; «≈««¬ƒ¬ƒ¿«««»»ƒ∆∆
‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó24¯Á‡ Á˜na LnzLÈ ‡lL ‡e‰Â . ∆»»¿∆…ƒ¿«≈«∆»««

Ba LnzL Ì‡ Ï·‡ ;Ìena Ú„iL25‰‡¯L ¯Á‡ ∆»««¬»ƒƒ¿«≈««∆»»
.¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ìen‰«¬≈∆»«¿≈»¿«¬ƒ

חוזר 20) ובמנין ובמשקל במידה שטעות כשם כלומר,
לעולם  הוא חוזר - במקח מום נמצא אם כן כמו לעולם,

פי"ג 21)(מגידֿמשנה). (למעלה אונאה דין בהם כשאין
מום. בהם נמצא אם טעות, מקח דין בהם יש אעפ"כ ה"ח),

עליו.22) קיבל הרי ידע, (פרק 23)שאם הרי"ף כתב וכן
שקבעו  כמו זמן קבעו לא שבמומין האי, רב בשם הזהב)
פי"ב  (למעלה לקרובו או לתגר שיראה בכדי דמים באונאת

פ.24)ה"ה). ֿ מציעא ממה 25)בבא רבינו למד זה כלל
 ֿ אלא בכוס שותה אדם אין "חזקה עה: בכתובות שאמרו
שהבא  ה"ו, אישות מהלכות בפכ"ה פסק וכן בודקו". אםֿכן
- לו נראה לא זה שמום וטען ימים כמה ושהה אשתו על
אלאֿאםֿכן  בכוס שותה אדם שאין חזקה לו, שומעין אין

ורצה. שידע וחזקתו יפה, בודקו

.„Ìen‰ ˙Át ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡26ÈÏk BÏ ¯ÎÓ elÙ‡ . ≈¿«¿ƒ¿««¬ƒ»«¿ƒ
ÂÈÓcÓ B˙ÈÁÙn‰ ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ ,ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÂL»∆¬»»ƒ»ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ»»

¯q‡27ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ -28:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â , ƒ»«¬ƒ∆«¿ƒ¿≈»«
ÌÏL ıÙÁa :¯ÓB‡ Á˜Bl‰L ;Ìen‰ ˙Át ¯q‡ CÏÈ‰≈»ƒ»¿««∆«≈«≈¿≈∆»≈

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆB¯ È‡29Ìen‰ ˙Át ÁwÏ ¬ƒ∆¿≈ƒ»»«≈«ƒ«¿««
‰˜z B‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ;¯ÎBn‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««≈∆≈ƒ¿∆

.CÏÂ ElL ÌÈÓc ÏË B‡ ,‡e‰L BÓk B˙B‡¿∆…»ƒ∆¿»≈

בגלל 26) פחות שוה שהחפץ מה ההפרש, את רק לו שיחזיר
ונמצא 27)המום. בדינר, וארבעה מעשרים אחד שהוא

מאד. עד קטנה ואינו 28)שהאונאה טעות מקח זה שהרי
ז.). ביצה (עיין יותר 29)מקח שבאונאה אףֿעלֿפי

יב  פרק למעלה (ראה הזאת הזכות למאנה אין משתות
חלה  ולא המקח, בעיקר טעות שהיתה כאן - יד) הלכה
 ֿ בבא בתוספות (וראה לחזור שניהם יכולים כלל, המכירה

ואילו). ד"ה נ: מציעא

.‰‰È„n‰ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L Ïk30ÌeÓ ‡e‰L …∆ƒ¿ƒ»»¿≈«¿ƒ»∆
ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÏÎÂ ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰Ê Á˜Ó Ba ¯ÈÊÁnL∆«¬ƒ∆»∆«¬ƒƒ¿…∆ƒ¿ƒ»»

Ba ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ BÈ‡L31Ì‡ ‡l‡ , ∆≈¬≈∆≈«¬ƒ∆»ƒ
L¯t32.‰È„n‰ ‚‰Ó ÏÚ ,Ì˙Ò Ô˙BÂ ‡OBp‰ ÏkL ≈≈∆»«≈¿≈¿»«ƒ¿««¿ƒ»

CÓBÒ ‡e‰33. ≈

הוא.30) שבהגיון "מידי 31)דבר עב: בכתובות הוא כן
בה  קפדי דלא מידי קפידא, קפידיה הוה - אינשי בה דקפדי

קפידא". קפידיה הוו לא - שם 32)אינשי ב'תוספות' ראה
ומידי. כגון 33)ד"ה בתלמוד, מקומות בהרבה מובא כלל

ב. ובבאֿבתרא פג. בבבאֿמציעא משנה

.ÂÌ˙Ò Á˜Bl‰ Ïk34ÌÏM‰ ¯·c‰ ‡l‡ Á˜BÏ BÈ‡ , »«≈«¿»≈≈«∆»«»»«»≈
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ L¯t Ì‡Â .ÌeÓ ÏkÓƒ»¿ƒ≈≈«≈¿»««¿»∆≈
L¯ÙiL „Ú ,¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓa ÈÏÚ ¯ÊBÁ ‰z‡«»≈»«¿¬≈∆≈«∆¿»≈
¯Ó‡iL „Ú B‡ ;Á˜Bl‰ ÏÁÓÈÂ B¯kÓÓa LiL Ìen‰«∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈««∆…«

ÂÈÓc ˙ÁBt‰ ,‰Ê Á˜Óa ‡ˆniL ÌeÓ Ïk :BÏ35„Ú »∆ƒ»≈¿∆»∆«≈»»«
¯·c‰ Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ ÏÁBn‰L .B˙B‡ ÈzÏa˜ ,CÎÂ Ck»»»ƒ«¿ƒ∆«≈»ƒ≈««»»
‰ÈB‰a L¯ÙÓ‰ BÓk ,B˙B‡ L¯ÙÈÂ Ba BÏ ÏÁÓiL36. ∆ƒ¿«ƒ»≈¿«¿»≈¿»»

מומין 34) בה ונמצאו האשה את מקדש מדין זאת למד
שמצד  אלא עג:). שם ורא"ש נז: (כתובות מקודשת שאינה
עיין  זה, במקרה גט רבינו הצריך איש, אשת איסור חומר

ובמ"מ. ה"ח אישות מהלכות מקבל 35)בפ"ז שהלוקח
ידוע. סכום עד המקח את מפחיתים שהם המומים כל עליו

גֿד.36) הלכות יג פרק למעלה

.ÊB¯·ÁÏ ‰¯t ¯ÎBn‰37ÌÈÈeÏb ÔÈÓeÓ d· ‰Óe , «≈»»«¬≈»»»ƒ¿ƒ
ÔÈ¯k ÔÈ‡L ÔÈÓeÓe38ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó d· ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒ∆≈ƒ»ƒ¿…»»»≈»«ƒ

- ÔÈ¯k ÔÈ‡L Ô˙B‡Ó ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,‰nL ÔÈÈeÏb‰«¿ƒ∆»»¿ƒ¿»»≈»∆≈»ƒ»ƒ
Ìen‰ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÊBÁÂ ,˙eÚË ÁwÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«»¿≈¿««ƒ∆≈≈«

¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L .‡ˆÓpL39da ÔÈ‡L È˙È‡¯Lk : ∆ƒ¿»∆¬≈«≈«≈¿∆»ƒƒ∆≈»
el‡ da ÔÈ‡ Ck :Èz¯Ó‡ ,‰nL ÔÈ‡¯pL ÔÈÓen‰ el‡≈«ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»«¿ƒ»≈»≈
È„k ‡l‡ el‡ ÔÈÓeÓ L¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰nL ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆»»¿≈¿»≈ƒ≈∆»¿≈

ÈzÚc ÁÈaL‰Ï40. ¿«¿ƒ««¿ƒ

פ.37) -38)בבאֿמציעא שם ולרש"י הרי"ף, פירוש לפי
אחר. שם.39)פירוש הרי"ף עליו 40)מדברי יהיה שלא

שם). (רש"י אחרֿכך תרעומת

.Á?„ˆÈk41‡È‰ ˙¯eÚ BÊ ‰¯t42‡È‰ ˙¯bÁ ,43, ≈«»»ƒ∆∆ƒƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙ÈÎL44‡È‰ ˙Èˆ·¯ ,45˙Èˆ·¯ ˙‡ˆÓÂ , «¿»ƒƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ

˙ÈÎL B‡ „·Ïa46˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -47da eÈ‰ ; ƒ¿««¿»ƒ¬≈∆∆»»»»
ÔÈÓen‰ Ïk48Ì‡ ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - ‰nL »«ƒ∆»»≈∆∆»»¿≈ƒ
˙¯bÁ ‰˙È‰49dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎL ˙‡ˆÓÂ »¿»ƒ∆∆¿ƒ¿≈«¿»ƒ««ƒ∆≈»

.˙eÚË ÁwÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙¯eÚƒ∆∆≈∆ƒ»»

שם.41) בגמרא הוא גלוי.42)כן או 43)מום צולעת
הגלויים. המומים מן היא אף אחת, רגל רגילה 44)בעלת

ניכר. בלתי מום - חיים בעלי או אדם בני לנשוך
מן 45) זה ואף לג.), (בבאֿמציעא משאה תחת תמיד רובצת

הבלתיֿניכרים. ֿ 46)המומים בלתי מומים בה היו כלומר,
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חגרת. ולא עיוורת לא היתה לא אבל כמו 47)גלויים,
למעלה. רבינו שנפתרה,48)שהסביר (שם) בגמרא בעיא

שלא  שמכיון לטעון, יכול הלוקח שאין זו, בהלכה והחידוש
ומתוך  כלל, בהם הרגיש לא - הגלויים המומים לו הראה
בכסףֿמשנה). (ראה שבסתר מומים גם בה שאין חשב זה

הגלויים 49) המומים מן אחד רק בה שיש אפילו היינו,
כולם. בה ואין המוכר, שמנה

.ËÌen‰ BÏ ‰‡¯‰50‰Ê ÌeÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,da LiL ∆¿»«∆≈»¿»«∆
da LÈ51[ÈBÏt ÌeÓe] ÈBÏt ÌeÓe52Èt ÏÚ Û‡ , ≈»¿ƒ¿ƒ««ƒ

‰nL ÔÈÓen‰ Ô˙B‡L53B‡ Ôlk d· e‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡¯ ∆»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»À»
.˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»≈∆∆»»

טעות",50) מקח זה אין - אחר ומום זה "מום שם: בגמרא
הרי"ף. (רי"ף).51)וכפירוש לעיניים" ונראה ניכר "שהוא

מומים 52) עוד שיש לו אמר לו, שהראה זה מום מלבד
"[ומום  נוסף: וכן גלוי. הבלתי המום גם זה ומלבד גלויים,

תימן. בכ"י ווילנא 53)פלוני]" ובדפוס רומי. בדפוס כ"ה
שאם  למדנו, שכבר ואףֿעלֿפי בטעות. "אין" המילה חסרה
כאן  - טעות מקח זה אין גלוי, אחד מום אפילו בה היה
מום  שרק לקונה מקוםֿטעות יש הגלוי, המום לו כשהראה
לו. הראה שלא אחר, מום ולא בה, נמצא לו, שהראה זה,
בכל  ראה, לא האחרים שהמומים שאףֿעלֿפי ומשמיענו

בכסףֿמשנה. וראה טעות, מקח זה אין זאת

.ÈÔÎÂ54˙Ócb :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ‰ÁÙL ¯ÎBn‰55 ¿≈«≈ƒ¿»«¬≈¿»«ƒ∆∆
˙ÈtÎ ,‡È‰ ‰ËBL ,‡È‰ ‡ÓBÒ ,‡È‰ ˙¯bÁ ,‡È‰56 ƒƒ∆∆ƒ»ƒ»ƒƒ¿≈

ÔÈÓen‰ el‡Ó ÌeÓ d· ‰È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰57,‰nL ƒ¿…»»»≈≈«ƒ∆»»
˙ÈtÎ ˙‡ˆÓÂ58Ïk ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¬≈∆∆«»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

שם.54) הוא.55)ברייתא שבגלוי ומום אחת. יד בעלת
עז.).56) (כתובות הוא שבסתר ומום נופל. מחולי סובלת
גלוי.58)הגלויים.57) בלתי מום

.‡È¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ59B¯·ÁÏ ıÙÁ ¯ÎBn‰L , ƒ»¬ƒ≈∆«≈≈∆«¬≈
‡l‡ ‰ÂL BÈ‡ ‰Ê ıÙÁ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»ƒ¿»«≈∆∆≈»∆∆»
‰Ê È¯‰ - ‰‡B‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ,„Á‡ ÊeÊ∆»«¿»∆≈¿»«»»¬≈∆
È˙È‡¯L ÔÂÈk :¯ÓB‡ È¯‰L .‰‡B‡ ÂÈÏÚ BÏ LÈ≈»»»»∆¬≈≈≈»∆»ƒƒ
Ôek˙Ó BÈ‡L ÈzÚ„È ,ÊeÊ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L ¯Ó‡L∆»«∆≈»∆∆»»«¿ƒ∆≈ƒ¿«≈
LiL ‰ÈB‰‰ È„k L¯ÙiL „Ú .ÈzÚc ÁÈaL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ««¿ƒ«∆¿»≈¿≈«»»∆≈

È‡cÂa BÁ˜Ó·60dÏ ·B¯˜ B‡ ,61˙Úc‰L È„Îa ¿∆»¿««»»ƒ¿≈∆«««
‰ÚBË62‰ÊÎÂ .Ba ÏÁnL ¯·c‰ È‡cÂa Ú„È È¯‰L ; »∆¬≈»«¿«««»»∆»«¿»∆

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

לחלק 59) יש כי אם מומים, לדין אונאה דין מדמה רבינו
(מגידֿמשנה). ואמר 60)ביניהם שש, שוה היה אם כגון,

בשבע. ומכרו - שש אלא שוה אינו זה חפץ כגון,61)לו
חמש, שוה הוא הרי שש: אלא שוה שאינו חפץ על שאומר

בשבע. לחשוב 62)ומוכרו שאפשר כזאת, במידה אונאה
כז  פרק להלן וראה ידע. ולא ממנה, התעלם שהמתאנה

ה. הלכה

.·È„·Ú ¯ÎBn‰63ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL B‡ «≈∆∆ƒ¿»≈«≈«»

.BzÎ‡ÏnÓ B˙B‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ ÈtÓ B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿
Ô‰Â64- ÈeÏb ÔBtÓÒ ‰Ê ‰È‰ Ì‡L .ÔBtÓÒ ÔÈ‡¯˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿∆ƒ»»∆ƒ¿»

e‰‡¯ ¯·k65‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â ;66¯Oaa ‡ÓeL ÔB‚k ,67 ¿»»»¿ƒ≈ƒ¿∆¿»«»»
·Ïk ˙ÎÈL B‡68‡ˆBiÎÂ ÌËÁ‰ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ«∆∆≈««∆«…∆¿«≈

Ô‰a69BÈ‡ ,BzÎ‡ÏnÓ BÏh·Ó BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿≈
‰hn‰ LÈÓL˙Ï ÌÈ„·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÊÁÓ70‡l‡ , «¬ƒ∆≈»¬»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»∆»

.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

נז.63) וכתובות יא. אלו 64)קידושין מומים כלומר,
ממלאכתו. אותו מבטלים מקח 65)שאינם זה אין כן ואם

ממלאכתו. המבטלו מום היה אם אפילו כלל, טעות
להלן.66) ראה נראה, אינו ולפעמים נראה לפעמים כלומר,
שבראש,67) השיער למקום קרוב המצח, שעל גידול

מום  זה הרי ובאשה נראית, אינה ופעמים נראית שפעמים
שלמעלה  שומא ואילו ז). הלכה אישות מהלכות (פ"ז
(שו"ע  באשה אפילו מום זה אין בראש, השיעור במקום

ד). סעיף לט סימן צלקת,68)אבןֿהעזר המקום ונעשה
שם). אישות (הלכות מום זה הרי מומי 69)ובאשה גבי

הפה". וריח וזיעה רע "ריח (שם): רבינו כתב אשה,
כנ"ל.70) אצלה, מומים הם אלה שכל באשה,

.‚ÈÚ¯ ÔÈÁL Ba ‡ˆÓ71,BÁk ˙‡ LÈzn‰ ÈÏÁ B‡ ƒ¿»¿ƒ«√ƒ««ƒ∆…
‰tÎ ‰È‰L B‡72ÌÓÚLÓ B‡73,ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»ƒ¿∆¿À¬»¬≈∆

˙Ú¯ˆ Ba ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .BzÎ‡ÏnÓ BÏh·nL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒƒ¿»»««
;ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡‚n‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿»ƒ≈«¿…»ƒ¬≈∆
BÈ‡L ‡ˆÓÂ ,Ì‰Ó ˙B‡ Ì„‡ ÏL BLÙpL ÈtÓƒ¿≈∆«¿∆»»∆∆≈∆¿ƒ¿»∆≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˙Î‡ÏÓa BÏ ˜qÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿∆∆¬ƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ74;Blk ˙‡ „a‡Ó‰ ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆«¿«≈∆À
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B‚¯B‰Â B˙B‡ ÒÙBz CÏn‰L ÈtÓ75 ƒ¿≈∆«∆∆≈¿¿¿≈ƒƒ¿»

˙eÎÏnÏ ·zÎÓ76ÈtÓ ;B¯ÈÊÁÓe ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - À¿»««¿¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
OÙBz CÏn‰LÏ·‡ .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BzÎ‡ÏÓÏ B ∆«∆∆¿ƒ¿«¿¿»≈∆ƒ¿∆¬»
·p‚ ‡ˆÓ Ì‡77˙BLÙ ·Bb B‡ ÛËBÁ B‡78B‡ , ƒƒ¿»«»≈≈¿»
„ÈÓz Á¯Ba79el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,‡·BÒÂ ÏÏBÊ B‡ , ≈«»ƒ≈¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

LiL ˙˜ÊÁa ÌÈ„·Ú‰ ÏkL ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆»»¬»ƒ¿∆¿«∆≈
.L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ .˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ Ïk Ô‰a»∆»«≈»»∆»ƒ≈≈≈

בשטר 71) להזכיר שצריך המומים, בין נמנה ושם פו. גיטין
אינם. שהם בין 72)המכר, נמנה פ. בבבאֿמציעא ברייתא

בעבד. (שם).73)המומים זיין 74)משוגע כלי עם גזלן
מוכתב  או מזויין "ליסטים ושם: (צב:). בבאֿבתרא עליו,
יכול  שהלוקח היינו לפניך", שלך הרי לו אומר למלכות,
מפורש  וכן שלך, את קח לו ולומר למוכר להחזירם

או  מזויין "ליסטים פ"ד): (ב"ב למלכות בתוספתא מוכתב
הראב"ד  בהשגות ועיין (מגידֿמשנה). טעות" מקח זה הרי -

קלא. הנהו ד"ה שם ותוס' נח. כתובות שם.75)וברש"י
לעשות 76) מוכתב היא: שהכוונה ההמשך, מן נראה

למדינה. מסויימת פירושו 78)שם.77)מלאכה  זה
ד"ה  (שם רשב"ם מפרש וכן (שם), "קוביוסטוס" למילה:
ד"ה  (תוספות בקוביא משחק מפרשים: ויש קוביוסטוס),

שאינם 79)קוביוסטוס). הרמב"ם, של נוספות דוגמאות
הוא. שבהגיון ודבר שלפנינו, במקור
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קלז zn z`neh zekld - dxdh xtq - xii` c"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyxii` 'kÎc"i -h"ryz

ה'תשע"ט  אייר י"ד ראשון יום

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦

בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר
אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏL2ÔÈÏÈvÓ3˙n‰ Ï‰‡a4„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙t5ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â ,6ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰7‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆz8ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL9 ∆…≈≈¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈
ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ÈÏk Ba LiL∆≈¿ƒÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ
Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰10˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆¿»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa Ôe˙ ˙n‰ ÔÓƒ«≈»¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ
Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰ - ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰11. «ƒ¿≈ƒ

ה"ו.2) פ"ו כלים הטומאה.3)תוספתא, דברים 4)מפני
משלושת  אחד אם מתטמאים אינם המת באוהל הנמצאים

עליהם. מגן למטה המנויים הכתוב 5)הדברים לשון
ומחובר. מהודק כיסוי ופירושו: טו), מט, (במדבר

ב.6) בהלכה באוהל 7)יבואר הנמצאים בלועים טהורים
נטמאו. לא מטמאה.8)המת, אינה בלועה טומאה

וכדומה.9) המת מן כזית בו שיש למעלה 10)בית ראה
כוורת. דינ ופי"ט מגדל, דיני באוהל 11)פי"ח מדובר

או  חוצץ ואינו עור או אריגים כגון טומאה, המקבל פנימי
החיצון  האוהל דרך אלא לחוץ לצאת מקום לטומאה כשאין
תנאים  שני בו כשיש אבל טומאה, מקבל כשאינו אפילו
דרך  לטומאה ויש טומאה מקבל אינו היינו אלה, מועילים
ואינו  רבינו, דברי את כאן מפרש (הראב"ד מציל – אחרת

משיג).

.·˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰12˙È·Ï ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -13ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
˙ÚaË14‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»

‰¯B‰Ë ˙Úah‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË15ÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e ‰Ó‰·e ‰iÁa16ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,

מ"ז. לאוהל 17)פי"א, ונכנסו מעיהם בתוך הם הטהורים
ה"ד.18)המת. לקמן ראה שם.

.‚ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL19Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ20˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ «ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆
.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

נקראים 19) ועופות, חיות בהמות שבצוארי והוושט הגרגרת
א  "סימנים" המשנה ניתרת בלשון בהמה שחיטה. סימני ו

שהוא  ובעוף, הסימנים. שני של רובם חיתוך אחרי לאכילה
מהם. אחד שחיטת מספיקה קכא,20)חלש, חולין אביי,

ב.

.„‰‰Lz ‰nÎÂ21‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk22˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa23, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ¯‡L·eƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ24?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .25˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙a26C¯„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ¯‰ ˙Èa27¯B‰Ë ¯Oa‰ -28Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,29. ≈»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

המת 22)שם.21) בשר ששהה אחר מתו שאם ברור,
כמה  עד שואל ולפיכך מטמא, אינו עיכול כדי במעיהם

מיתתו. אחרי ותטמא החי במעי הטומאה ידעו 23)תשהה
והמזון  איטי, בקצב פועלים הכלב של העיכול שכלי חז"ל

ימים. שלושה עבור עד מתעכל אינו כרבי 24)שבלע
דין  כלל נאמר לא שלפנינו במשנה שם. בתירה, בן יהודה
סובר  ורבינו ודגים, ועופות כלב דין אלא וחיה בהמה שאר
אחרת  חיה אבל בלבד, בכלב אלא ימים שלושה אמרו שלא
"יודע  ב: קנה, שבת מגמרא זה ולמד כעוף. דינן ובהמות
שוהה  לפיכך מועטים, שמזונותיו בכלב הקדושֿברוךֿהוא
שלושה  אמרו שלא משמע ימים". שלושה במעיו אכילתו

בלבד. בכלב אלא כשיעורים 25)ימים שהה לא שאם
מטמא. – ב.26)הקבועים סט, ומנחות ב. כב, תענית

החלחולת.27) מעת 28)דרך ששהה לפני יצא אפילו
שנתעכל. מוכיחה שיציאתו מפני סט,29)לעת, במנחות

מתעכלות. אינן קשות שהעצמות מפני נימקו, – ב

.‰ÔÈÏv ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ‡30BÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔË·a ‡l‡ ≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
- ÌÈ·‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ

LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡31¯Bpv‰ Ba ‰ÚÏ·pL32ÏL ≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
„ÓÏÓe ,˙ÎzÓ33‰˙È‰L ‰·Ïe ,Ôa¯c‰ Ba ÚÏ·pL «∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»

,e‡ÓË - ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏ·Ó ˙ÚaË«««À¿««¿»¿ƒ¿¿¿…∆«≈ƒ¿¿
ÔÈ‡L ;ÔÈtÁÓ Ô‰ È¯‰Â ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈≈¿Àƒ∆≈
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ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏÎa ÔÈÚeÏa‰34ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈
¯epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏ·Ó eÈ‰L ˙ÚaË B‡ ËÁÓ35, «««««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««
B¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a ¯epz‰ ‡ÓËÂ36 ¿ƒ¿»««¿…∆«≈∆»«∆∆«¬ƒ
¯epz‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÙh‰ CB˙aL ÌÈÏk‰ e‡ÓË -ƒ¿¿«≈ƒ∆¿«¿≈»¿ƒ»»««
ÌÈÏk‰ Û‡ ,¯B‰Ë ¯epz‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓÀ»»ƒ»ƒƒ¿««»««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha ÔÈÚÏ·n‰37˙È·Á ÔÎÂ .38 «À¿»ƒ«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ
˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰«À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«

˙È·Á‰39dcvÓ40ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -41ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ∆»ƒƒƒ»¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a¿…∆«≈»ƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»

˙È·Á‰ CB˙Ï ÔÈ‡¯42- d¯ÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë43ÔÈ‡ÓË - d¯ÈÂ‡Ï e‡ˆÈ Ì‡Â ,44ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ

,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á∆∆«À»»ƒ»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿
¯‡a˙iL BÓk45Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .46ÌeM‰ ˙tÏ˜k47, ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««

d¯ÈÂ‡ CB˙Ï ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡48el‡ È¯‰ - ««ƒ∆≈¿ƒ¿¬ƒ»¬≈≈
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

מ"ו.30) פ"ט עץ.31)כלים של מעוקמת 32)פלך מחט
העץ. בתוך כולה ונבלעה בפלך, עץ 33)התקועה של

הילוכה. את ידו על ליישר כדי הבהמה צואר על שמשימים
הדרבן. והוא ברזל, של מסמר תקוע שאינו 34)ובמלמד

מדובר  וכאן בלבד, חרס וכלי ומשקין אוכלין על אלא מציל
פתיל  בצמיד ולא כבלועים ניצלים אינם ולפיכך מתכת בכלי
פתיל. בצמיד מציל כיצד יתבאר לקמן נטמאו. ולכן

מ"א.35) שם לחזקו. כדי התנור, על שטחים בטיט
שכלי 36) כבר, נתבאר התנור. בדופני נגע שלא אףֿעלֿפי

נגיעה. בלי מאוירו ומטמא מיטמא מ"א.37)חרס שם
נטמאו  לא מתכת, כלי על מציל אינו פתיל שצמיד ואע"פ
בו  הבלוע כל עם שהטיט מפני והטעם, והטבעת. המחט

שם. בפירושו רבינו מהתנור. חלק חרס.38)נעשה של
והוא 39)שם. החבית פי את בו וסוגרים מטיט, עשוי פקק

מלמעלה. החבית.40)רחב פי כנגד העודף 41)שלא
צריך  אינו שהתנור מפני לתנור, טפל אינו המגופה ברוחב
מציל, אינו בכלים ובלוע מהתנור, כחלק אינו ולפיכך לו,
ניצלים  אינם מתכת שכלי מפני מציל אינו פתיל צמיד וגם

למעלה. כמבואר פתיל שכבה 42)בצמיד עליהם שנשאר

המגופה. טיט של מאד התנור.43)דקה בטפילת כמו
ככלי 44) ודינו לגבה, בטל אינו המגופה מן היוצא הכלי

פתיל. בצמיד חרס בכלי ה"א.45)הנמצא פכ"ג, לקמן
במגופה.46) הבלועות והטבעת המחט שכבה 47)תחת

טיט. של אינן 48)דקה אבל החבית, אויר לתוך בולטות
ה'כסף  של וביאורו הראב"ד, השגות (ראה לאוירה. גלויות

משנה').

.ÂÔÈÚeÏa‰ Ïk49Ô‰ È¯‰ - ˙Èa ÏL B˙ÈÚ˜¯˜a »«¿ƒ¿«¿»ƒ∆«ƒ¬≈≈
„Ú e‰BÓk Ï‰‡‰ Ú˜¯wL ;ÔÈÏv ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ∆«¿«»…∆»«
¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏ˙Îa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÌB‰z‰50. «¿«∆≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈

,B˙ÈÚ˜¯˜a ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡Óh‰ ?„ˆÈk≈««À¿»««ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ .ÌÈ‡ÓË - ‰n‡ ‰‡Ó ˙Áz elÙ‡¬ƒ««≈»«»¿≈ƒƒ≈ƒ¿»
„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz Ô‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË ÏÚ ÁÙË51. ∆««∆«¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»

‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»

¯B‰Ë ˙Èa‰L ,‰iÏÚa52˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .53 »¬ƒ»∆««ƒ»¿≈ƒ»«««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa54ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿¿»¿»«À¿»≈

‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ¿«¿»ƒ«¿ƒ»
BÓk ,‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ«À¿»¿

e¯‡aL55- ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ»
Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ∆»…∆

ÏÈvÓ56- ÁÙË d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«∆«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ

אשר 49) "וכל שנינו: קכו, פיסקה חוקת, פרשת ב'ספרי'
קרקעו  לעשות יד) יט, (במדבר - ימים שבעת יטמא באוהל

כמוהו. התהום עד בית ה"ג.50)של פכ"א לקמן
אחר.51) בפ"א,52)צ"ל: למעלה שאמרנו אףֿעלֿפי

מפני  חוצץ כאן מלצאת, הטומאה את מונע אינו שאוהל
הגג. דפנות עם ממש אחר כבית פט"ו 53)שהוא אהלות

בין 54)מ"ה. ומפרידה הבית, לרוחב היא המחיצה
טפח, פותח התחתון בחלק כשיש ומדובר והרצפה. התקרה

העליון. בחלק נשאר הבית בדין 55)ופתח ה"א, זה בפרק
שאין  מפני ועליה, לבית דומה זה ואין אוהל. בתוך אוהל
היא  המחיצה וגם הבית, דרך אלא לצאת מקום לטומאה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה עראי הטהורים 56)אוהל על
המקום  דרך לצאת דרכה אין והטומאה הואיל מלטמא,
יוד  הערה (ראה הבית. דרך אלא והמחיצה הרצפה שבין

אוהל). בתוך אוהל בדין א, בהלכה

.Ê·Èa57¯eÓ˜ ‡e‰L58Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ƒ∆»««««ƒ¿≈≈«
,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ ÁÙË∆«¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â59‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa60ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

- BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿
‡ÓË ˙Èa‰61¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;62, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»

Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c ÔÈ‡L63ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ . ∆≈«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ
‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k ‡ÓË»≈¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«
,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË BÎB˙aM∆¿»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«

a‰ Ú˜¯˜ÂÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙È64. ¿«¿«««ƒ»««¿

ה"ז.57) פ"ג כעין 58)שם מלמעלה. מכוסה מקורה,
לרשות  הבית כותל מתחת ועובר הבית, ברצפת חפור מרזב
ופתח  לחוץ, השופכים את מוציאים זה מרזב ודרך הרבים,
לבית, רע ריח יכנס שלא כדי סגור, הוא שבפנים המרזב
('סדרי  המזוהמים המים שפיכת בשעת אותו ופותחים

פתח 59)טהרות'). דרך לחוץ יוצאת שהטומאה מפני
שדרך  מכיוון לפנים, מתפשטת ואינה טפח בו שיש היציאה
כשהפתח  אמורים, דברים במה להכנס. ולא לצאת הטומאה
דרכו  מתפשטת הטומאה פתוח, הוא אם אבל סגור. הפנימי
טהרות'). ('סדרי טפח פותח יש בו גם שהרי לבית,

ומפני 60) הביב, דרך ולא הבית פתח דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי הביב שפתח

לפי 61)לביב. לחוץ, לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח שבפחות
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תצא  ואז להיפתח סופו שהרי סגור, שפתחו אףֿעלֿפי
לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח

הביב.63) דרך ולא הבית פתח דרך לצאת הטומאה שסוף
מז.64) הערה ראה

.Á˙Bi·Á ÈzL65„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ ¯eÚL66˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;67, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â68˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰69ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L ,70˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««
ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰ - Ô‰Ó71ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈

ÌÈ¯„Á72˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L73˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta74 «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ

‡ÓË75ÔÈ¯B‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,76˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯B‰Ë ÈÓÈt‰ - ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta77, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â78˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ"ו.65) פ"ח כזית.66)שם – לטמא שני 67)ושיעורו
מצטרפים. שצמיד 68)החצאים ה"א, למעלה נתבאר

מלצאת. הטומאה את מונע אינו כלים 69)פתיל כדין
המת. באוהל חרס 70)הנמצאים כלי טיהרה התורה

פכ"א  לקמן (ראה פתיל צמיד מוקף הוא אם המת, שבאוהל
הפתוחה.71)ה"א). החבית לאויר נכנסת הבית טומאת

לבית",72) הפתוחים חדרים שני "וכן הגירסה: במשנה,
ה"י). (פ"ט התוספתא לשון נקט החדר 73)ורבינו

אינם  החדרים ושני הפנימי, ולחדר לבית פתוח האמצעי
לחוץ. הבית.74)פתוחים שדרכו 75)כלומר, מפני

הכזית. כל ואין 76)יעבור שלם, כזית בהם שאין מכיוון
החיצון. פתח דרך לצאת אלא להכנס הטומאה של דרכה
הן  אם אבל נעולות, והאמצעי הפנימי כשדלתות ומדובר
ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות

לפנימי.77) ייכנס לא שבאמצעו כזית החצי 78)חצי
ויצא  שבו הזית חצי עם ויצטרף לאמצעי יצא שבפנימי

טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,

ה'תשע"ט  אייר ט"ו שני יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר

שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה

.‡:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה,
= כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי
בית  להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק שאוהל

.·e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני

שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי

משנה). (כסף שהוא

.‚Ô‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa Á¯Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,L¯Á ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙È·Á ?„ˆÈk12dÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«
˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁ¯Óe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ -14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»
Á¯Ó ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ .e¯‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜e·c Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ - ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈ¯ˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
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ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«
,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס.12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב
בספרי. שנתמעט גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח. בלי מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי שוליו, עד דופנו מראש

מטפח. בין 19)פחות טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
האוהל. לדופן הכלי בכלי.20)שולי או האוהל בדופן

.„ÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È¯‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25- ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26¯ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי
צידו.23)מים. הקרקע.24)על מן טפח ומרוחק
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל
והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני שהכלי

חוצץ.

.‰Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰¯B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰¯„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰¯Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰¯„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰¯Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈ¯B‰Ë ‰¯„waL ÌÈÏk -29ÈeqÎa eÏv‰ È¯‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰¯Bwa ‰qÎÓ ‰¯„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ¯ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰¯„waM ‰Ó Ïk -32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰¯„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי 29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ומה 30)ב. לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני  מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח

.ÂÌ‡ ,¯Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL ¯Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ ¯Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

¯B‰Ë ¯BaaM ‰Ó Ïk È¯‰ - ÁÙË33ÔÈa ¯BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÙË dB·b ÂÈÙÏ ·È·Ò»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È¯‰ - ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
¯Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È¯‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל

אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני

מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»
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כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי
בנוי  ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי בין 50)חלק
טפח. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט
הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.È‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה

חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה
שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם

בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס

ה'תשע"ט  אייר ט"ז שלישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
פתיל  צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב שניקב
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים
מלמעלה  החרס שנתקלף זפותה וחבית שנתחלחלה חבית

עומד. והזפת

.‡ÔÈˆÁn‰ ÈÏeL2ÌÈÏk‰ ˙BÚ˜¯˜ ÈÏeLÂ3 ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ
Ô‰È¯BÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„Â4ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ¯˜ .˙n‰ Ï‰‡a5ÔÙLÂ6ÔÈÏÈvÓ - ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

גדול 2) חרס כלי = מחץ ה"י. פ"ז כלים תוספתא
קערורית  ובקרקעיתו הגת, מן יין לשאוב בו שמשתמשים
מ"ה). פ"ה לפרה בפירושו (רבינו המחץ" "שולי ונקראת

קיבול 3) בית פירוש, תימן. בכת"י הגירסא וכן הכלים, צ"ל:
אלא, ד"ה א, מט, נדה [בתוספות מבחוץ. הכלי שבשולי
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וקרקעות  המחצים "שולי וגורסים: זו, תוספתא מובאת
על 4)הכלים"]. בהגהותיו (הגר"א שקערורית שם יש אם

גם  למוחקה ורצוי "מאחוריהן", המלה מוחק התוספתא
מצלת). שבדפנות שקערורית אין בפנים גם שהרי כאן,

אותן.5) החליקן.6)חתך

.·O¯Á ÈÏk7BÏha ‡Ï - BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL8, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי, מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל
ראה  ה"ה). פ"כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו

כסףֿמשנה.

.‚ÈÏkO¯Á9‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBn¯10ÏB„‚·e .11Ba¯ ˙ÁtiL „Ú -12ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚13Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk ·eLÁ BÈ‡L Èt14ÈÏk Ï·‡ .15 ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ ·e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰16 «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË - ·˜p‰17Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰18;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa B¯eÚL - »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰19ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ20‡¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -21·˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ·˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב, צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני שרימון
ב"מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב.
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב"מוציא ומסיימת רימון"
בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי כזיתים, שיעורן
לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב אבל בלבד, הכלי פי על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב ואם פתוח"], "כלי שנאמר מפני שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי אינו
פי  גדול (רימון רימון כמוציא הנקב היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי לקטן, גדול כלי בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב: ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב קטן, חרס בכלי עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף מרובו,12)כלי בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב אפילו

ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי" הא ברברבי,
רוב, בגדולים רש"י) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב"ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח שאם

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.„¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»
.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.
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.ÂBcvÓ ¯epz‰ ·w35ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37- ‰·wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k d¯eÚL38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,
כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.Ê˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆

ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««
.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ֿ 47)מפרש ואף
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙È·Á48dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈ¯ÓL eÓ˙ÒÂ49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50·˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆
BÈˆÁ Ì˙ÒÂ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…

‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ

ÔÈ„„v‰55ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .56ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ
dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ ÔÈ·e ÔÈ„„v‰57¯Ò ÔÎÂ .58ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«

ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה

שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.

.Ë˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó69‰ÏÁÏÁ˙pL70dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL71˙ÏvÓ ‰È‡ -72.„ÈÓv‰ ÚÚ¯˙ È¯‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
¯eck‰73˙Ú˜a‰Â74ÈÓb ÏL75˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe76Ïk ÏÚ Á¯ÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ ¯eck‰77ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓa78ÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ d¯LwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa d¯L˜e ¯BÚ ÏL B‡ ¯È79ÔÓ Á¯Ó Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ
ÏÈv‰ - ÔÈ„„v‰80. «¿»ƒƒƒ

מ"ג.69) מפי 71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ"ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ"ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב מין

שבהם.76) הנקבים "מלמעלן 77)מפני כתוב: במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
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מחוץ  שבולט מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק.79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.È˙ÓÁ81‚c‰ ¯BÚ ÏL82¯Èp‰ B‡83Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙È·Á‰ ˙‡84d¯¯ˆe85˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ86. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

Á¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯¯ˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz87. «ƒ

ה"ז).81) פ"ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו
ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר

החמת.84) בשולי ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי
החבית. שולי תחת החבית 86)מלמטה לשולי מירחו אם

פי  על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסףֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני
מפני  ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי, פי תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי. פי
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ"י, גם (ואפשר יתפרק שהמירוח מפני
מן  הוא המירוח שהרי פתוח, נשאר הנאד שפי מפני

הצדדים).

.‡È˙È·Á88Ûl˜˙pL ‰˙eÙÊ89‰ÏÚÓÏÓ Ò¯Á‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈ·e Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈
ÒÈ¯en‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Ú˜¯˜90 «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈa Á¯Ó˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈
È¯‰ - ÔÈ˜e·c Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈ·e Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈

ÏÈvÓ ‰Ê91. ∆«ƒ

מ"ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף מדופנה חלק נשבר
במשנה:90) מלוח. דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

ה'תשע"ט  אייר י"ז רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי  אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי אוהל היה ואם עץ, של

הארובה.

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2ÌÈÏÈvn‰3ÏÚ ÔÈÏÈvÓ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa »«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ

ÛËL ÈÏÎe4,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈ¯Á‡ Ò¯Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿

ÈÏk Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿

?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL5ÈtÓ ∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ¯‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ò¯Á∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ

¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ6‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
e¯Ó‡7Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :8, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe9. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏe10Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â11‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :e¯Ó‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈

ÁÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò¯∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı¯‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏ12ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי"ד.2) פ"א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי כגון

אדמה. וכלי גללים משכב 6)כלי מטמאי מהל' פ"י
ה"א. אֿב.7)ומושב, כב, לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני שואל 10)בין חבר שהרי
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ
לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב, בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס בכלי המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים, הם
מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ שכלי מפני פרה מי הזאת

ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס כלי
אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.·Ì„‡13„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë - ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ
Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ‰fL14, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»

ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»
.Ba e¯Ê‚ ‡Ï…»¿
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ãycew zegiyn zecewpã

"xedh lizt cinv ztwene ziagd jeza oezp didy mc`"
.("mc`d lr livi `ly qxg ilk lr exfb `ly iptn")

צמיד  המוקף כלי של השונים לדינים בהמשך בא זה דין
בתוכו  שהיו אחרים חרס וכלי ומשקין אוכלין שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה  החיים עניין ה': בעבודת זו הלכה לבאר ויש
אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם בה' הדביקות הוא רוחנית
מקור  והוא חיים נקרא שהקב"ה כיון היום", כולכם חיים
התורה  קיום על־ידי היא ית' בו הדביקות וממילא החיים,
שעל־  וחיבור' 'צוותא מלשון היא 'מצוה' שהרי והמצוות,

לקב"ה. יהודי בין חיבור נעשה ידה
בה', דביקות של במצב הזה בעולם נמצא יהודי כאשר גם
הקליפות  עולם הגשמי, הזה לעולם ירידתו עצם הרי
הכניסה  בדוגמת היא בו, גוברים הרשעים אשר וסט"א

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס לכלי עצמו את להכניס היא לזה והעצה
"ואנכי  – הביטול עניין ה' בעבודת ועניינו האדמה, מעפר
הופך  - מציאותו כל את מבטל הוא וכאשר ואפר", עפר
עצמו  להקיף צריך ובנוסף קדושה. של למציאות עצמו את
לקבל  יכול המת לאוהל פתח ישנו כאשר כי פתיל, בצמיד
בקודש  הבנויות ש"הלשכות שמצינו על־דרך השפעה,
פתח  אפילו יש שכאשר היינו חול", תוכן לחול, ופתוחות

"תוכן  על הדבר משפיע ולטומאה לסתום לחול צריך ולכן ,"
פתיל. בצמיד החבית

(flw 'iq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה"ח.13) פט"ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי
שלא  יחשוב חרס כלי בתוך שיהיה שעםֿהארץ לחשוש
אינו  טמא וכלי טמאים שכליו מפני נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚Ò¯Á ÈÏk15B‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ"ה.15) פ"ה אהלות

.„‰a¯‡16,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰¯„˜e17‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙18ÒBÎa ‰·e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ19‰‡ÓË ‰¯„w‰ -20‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,21‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

¯B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á22„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒ¯Á È23Ì„‡‰ e‡nËÂ .24,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ25‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰Ú·L ˙‡ÓË26ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,27‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ28ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰ - »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË29. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰L¯t30‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË - B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË -ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÈvÓ35Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â36Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆

e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ37. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"ב.16) חרס.17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב.19) פכ"ב למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב דרך עוברת שהטומאה מפני
אינה  שטומאה ואףֿעלֿפי שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני והטעם, מטפח. בפחות עוברת

מ"ח). פ"י כלים (ראה קטן בנקב גם מפני 21)חודרת
טפח. פותח בנקב שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך

בה"א. כמבואר חרס, שאמרנו 24)וכלי אףֿעלֿפי
האדם. על מציל פתיל שצמיד ב), שאדם 25)(בהלכה

בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב ובהלכה בעליה, יימצא
המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק את מטמאה
אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל

למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה
אדמה.31)הבצק. וכלי גללים כלי אבנים כלי כגון

ה"א.32) פכ"א מ"ב.33)למעלה פ"ז עודף 34)שם
הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב בבית, טומאה יש אם

מפני  טפח, פותח בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה
עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף

ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה

ה'תשע"ט  אייר י"ח חמישי יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר

ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי  שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו
הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים

סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל ודין

.‡ÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B¯B‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«
ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰¯Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ

˙BÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ‰¯‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈
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znקמו z`neh zekld - dxdh xtq - xii` g"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈

Ïk‰ È¯‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ - BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…
.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

חרס.2) וכלים 3)של מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. הבית דפנות עם מתוכם 4)טהורים נטמאו שהרי

דפנות. עם אפילו חוצץ אינו טמא לצד 5)וכלי ופיהם
הטהרה.6)הטומאה. הטומאה.7)מצד בצד

.·ÌÈ¯Òa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈ¯Èa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙B¯Bw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»
˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈ·e ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈

ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯Bw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈
˙ÈaaL ÌÈÏk - ˙B¯BwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e¯‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ È·Ú CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e¯‡a ¯·Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי על אף את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ הפתח מפני 13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין

הבית. פתח דרך אלא הרי 14)לעלייה לצאת סופה אם
שיצאה. לפני אף מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה

בעובי  רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני
ואין 17) טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה
בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם
בתוך  וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני  הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.‚Ô·z ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ô·z‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«

‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»
ÌÈÙaL ÌÈÏk - Á˙t ÏL B‡BÏÓa Ô·zÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ô·z‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆
.B˙BpÙÏ BzÚc Ô·z Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בחלק 20)הנגדי

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני אוהל שהוא מפני
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על
על  שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח פותח הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.„˙Èa - Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ ·B¯w‰28‰¯‰hÏ ·B¯w‰Â ,29¯B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»

:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰¯‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË - ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰·ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë -32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»
:‰·ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ
,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈
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פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא
טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,

השני. הכותל.31)הבית עובי תקרה.32)באמצע
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈

Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»
Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ

¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית.

.ÂÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«

ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.Ê‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -

.Á˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין
ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח.54)אותה. על טפח במקומה כשאין המדובר
מפני  רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף המטמא סתום כקבר היא שהרי
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית
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ה'תשע"ט  אייר י"ט שישי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר

טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל
ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה

טמאה. טבעת והבולע המיילדת, בו ונגעה מעיה

.‡„enÚ2‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰3 «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»
BÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈzÁz«¿»À¿»««¿»««¿∆∆¿≈
Á¯t ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ4 ¿«≈∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«
ÌÈÏk‰ - Á¯t‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ ‡ˆBÈ≈≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë5‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,6. ¿ƒ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

מ"ו.2) פ"ו פנוי.3)אהלות טפח על טפח במקומה שאין
פרח.4) בתבנית עשוי העמוד מן בולט שם 5)קישוט

את 6)מ"ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי הפרח, של האוהל כשיפוע העמוד

ה"ז). פי"ח למעלה (ראה כאוהלים

.·[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]7ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰ È¯‰ - ÁÙË Ìe¯∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.¯·w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈ·È·Ò¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆

הטומאה 7) ע"י התפוס לשטח מחוץ הפנוי במקום כלומר,
ה"ד). פ"ז למעלה (ראה

.‚Ï˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓË8ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk - ÁÙË Ìe¯∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

¯OÚ9„Ú Ìe˙Ò ¯·˜ Blk Ï˙k‰ È¯‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

¯·w‰ ÏÚ10˙Èa ‰a .11Ô‡kÓ ˙È·e Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡¯ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰·e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È¯‰ - ‰iÏÚ‰ Ú˜¯˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«

dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab12. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ"א.8) פ"ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי  על זו
העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע כשיש זה כל

דינו  טפח, על טפח בו אין ואם טפח. על טפח הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני

.„¯BÁ13ÏB„b14Ì„‡ Èa C¯cL ÌÈÏ˙k‰ È·ÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òc¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË15- ˙B¯e‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿

¯B‰Ë ˙Èa‰16B‡ B˙ÈÚ˜¯˜a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ
el‡k Blk ¯BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ

ÌeË‡ ‡e‰17ÔÈ‡B¯Â ,18‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ
Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙlL Ï˙k‰ È· «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»

‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»
.‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי"א.13) פ"ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח פחות לא
טפח. הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסףֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף מפני והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ, פתוח והפרדיסק טפחים, ששה הכותל עובי
מצד  טפחים שני במרחק הכותל בעובי והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק, של מחללו אחד וטפח הבית,
זה  במקום עוביו שהרי ולחוץ, הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.‰ÔÈ˜Òc¯Ù ÈL19‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê20, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ21˙Èa‰Â ‡e‰ - ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

¯B‰Ë B¯·ÁÂ ,‡ÓË22CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òc¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ23. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ"ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב דין ה"ז פ"כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף

.Â˙ÈÊk24ıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ25- ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
¯B‰Ë ˙Èa‰26ÔBcÈ - ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ¯ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ27ÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .28˙Èa‰ - ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË29. »≈

ה"ח.24) פי"ב משקוף.25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע כר'

מאהיל  שהמשקוף מפני טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור

ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,
- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת

שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו
הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
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ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«
BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.Á‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.È‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.‡È‰„ÏiL ÈÓ44:˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰ Ì‡45Ú‚ ‡Ï È¯‰L , ƒ«≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ Ba46- ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ

˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰ È¯‰¬≈»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.·È‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿À¿«≈

ה'תשע"ט  אייר כ' ש"ק יום

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰n„‡ ‰¯t.Ô˙¯ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי  בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי
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אם  יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על ממנה, נאה אחרת
בה. כשרים

ãycew zegiyn zecewpã

אדומה. פרה הלכות באות מת, טומאת להלכות בהמשך
של  פניו ש"נתכרכמו חז"ל במדרשי המבואר על־דרך
הנטמא  זה של טהרתו תהא במה ידע שלא משה"
פרשת  לו נאמרה ולכן מת, טומאת – חמורה הכי בטומאה
אדומה  פרה הלכות הביא הרמב"ם גם כך אדומה, פרה
אלו  הלכות לסיים מבלי מת, טומאת הלכות לאחר תיכף
תיקון  של עניינים בביאור בספרו מקומות בכמה כדרכו

הדעות.
(c oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡‰¯t ˙ÂˆÓ2‰n„‡3ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL4B‡ ƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ
Úa¯‡ ˙a5‰¯Lk - ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .6ÔÈ‡L ‡l‡ ; ««¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈

¯ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓ7ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â «¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú8- ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :¯Ó‡pL ; ∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt - ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÓ„9.‰¯t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â »ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ10. ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

מ"א.2) פ"א בטבילה 3)פרה נטהרים אינם מת טמאי
אפר  עליהם שנתנו מים הזאת צריכים אלא בלבד, במקווה

לקמן. מפורשים ודיניה אדומה, שלא 4)פרה זמן כל
רבינו  בקר". "עגלת או "עגלה" נקראת זה, לגיל הגיעה
בקר" ו"עגלת שנה, בן הוא סתם שעגל מבאר, שם בפירושו

שתים. בת שם.5)היא שאינה 6)כחכמים, משמע שם.
שנים. מארבע יותר עליה עברו אם אלא זקינה נקראת
הקרבנות, מעשה מהל' בפ"א לדבריו מנוגד זה ולכאורה
מבאר: למלך' וב'משנה זקן. נקרא שלוש מבן למעלה שפר
עבור  אחר זקינה נקראת שלוש, מבת שתחילתה אדומה פרה
מבן  שתחילתו פר וכן ארבע, מבת למעלה ז.א. שנתיים.

שנתיים. עליו כשתעבורנה זקן נקרא של 7)שתים, טבען
ושתי  הגיל, עלות עם לכהה מבהיר גוונן את לשנות שערות

הפרה. את פוסלות שחורות זוטא.8)שערות 'ספרי'
פ"ה 9) בבבאֿמציעא (וכן מחירה את ומשלמים קובעים

הפירות). על פוסקים אין כל 10)מ"ז: מ"ב. פ"ד שקלים
מחצית  לתת מחוייב ולמעלה עשרים מגיל מישראל גבר
לקניית  ובעיקר ביתֿהמקדש לצרכי עתיק) (מטבע השקל
לחדר  שהכניסום הכהנים לידי ניתנו השקלים קרבנות.
הפסח, לפני – בשנה פעמים ושלוש בביתֿהמקדש, (לשכה)
גדולות  קופות שלוש ממלאים – סוכות ולפני שבועות לפני
שבקופות  המטבעות השוטפים. לצרכים השקלים מאתם

הלשכה". "תרומת נקראים

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê11˙ÓÈÓz - '‰ÓÈÓz' ∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ«
˙eÓÈÓ„‡12‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï ,13‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «¿ƒ…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»

‰Òp14‰¯Lk -15ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ¯‡Lk , «»»¿≈»ƒ¿»«√»ƒ»»¿≈
˙B¯ÚO16‡nb CB˙a ˙B¯BÁL B‡ ˙B·Ï17˙Á‡18B‡ , ¿»¿»¿¿À»««

˙BÒBk ÈL CB˙a19.‰ÏeÒt - BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓ Ô‰Â ¿¿≈¿≈À»«¿»

שם.11) ב'ספרי'12)במדבר, אדומות. שערותיה שכל
או  באדמות. תמימה – תמימה דרשו: קכג, פיסקה חוקת,
אומר: כשהוא מום)? בה יהיה (שלא במומים תמימה (אולי)
מה  כן) (אם הא אמורים, מומים הרי מום" בה אין "אשר
באדמות. תמימה שתהא תמימה? תלמודֿלומר

גבוהה.13) קומתה קומה.14)שתהיה פרה 15)נמוכת
לא  אבל ב), מה, (בכורו' באדם הוא מום ננסות, מ"ב. פ"ב,

מ"ה.16)בבהמה. שם יושבים 17)פרה השערות שרשי
"גומות". נקראות והן שבעור, קטנטנות בשקיעות

בראתי 18) ונימא נימא "כל אמרו: - א טז, [בבבאֿבתרא
הבהמה  מעור האדם עור שונה ואולי עצמה". בפני גומא לה

ישראל')). "היו 19)('תפארת שנינו: מ"ה, פ"ב פרה במס'
אחת  גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי בה
בתוך  היו אחד, כוס בתוך אפילו אומר יהודה רבי פוסלות.
שם  ופירש פסולה". – זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי
מן  (הרבה) כלל בו יש הגשם מן עגול הוא "וכוס רבינו:
השערות  פירוש, אחד". בשטח השיער) (צ"ל השיעור
והם  (הגר"א), תלתלים כעין הבהמה גוף על מסודרות

ודעת  רטובות. כשהן ביותר רבי בולטות שנחלקו רבינו
או  גומות משתי יוצאות שערות שתי בדין ותנאֿקמא יהודה
תנאֿקמא  זו. על זו מונחות או בזו זו כרוכות ואינן יותר
פ"ב  פרה בתוספתא בפירוש אמרו (וכן פוסלות שאינן סובר
ואומר  חולק יהודה ורבי כשירה), – גומות שתי בתוך ה"ב:
ואפילו  פסולה, אחת בכוס אפילו אלא אחת בגומא רק שלא
שתי  בתוך "היו במשנה: שאמרו ומה זו. על זו מונחות אינן
הוא. הכל דברי פסולה" - זו את זו מוכיחות והן כוסות
רבי  ומשום תנאֿקמא, לדעת אחת בכוס הדין שכן ומובן
שתי  נקט מוכיחות, אינן אפילו אחת בכוס הפוסל יהודה
כדרכו  המשנה, לשון ונקט כתנאֿקמא, פסק ורבינו כוסות.

רבים. במקומות

.‚da eÈ‰20˙B¯ÚO ÈzL21Ô¯wÚ22ÔL‡¯Â ÌÈc‡Ó »»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»
CÏB‰ Ïk‰ - ÌÈc‡Ó ÔL‡¯Â ¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ,¯ÈÁLÓ«¿ƒƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈

¯wÚ‰ ¯Á‡23ÌÈ¯tÒÓa ÊÊB‚Â .24¯ÈÁLn‰ ÔL‡¯ ˙‡25 ««»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ
ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â26B˙ek ÔÈ‡L , ¿≈≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»

Ê‚Ï27. »…

זו.21)שם.20) על זו ומונחות בשתים או אחת בגומא
צמיחתן.22) שם.23)מקום תוספתא 24)כחכמים,

ה"ד. פ"ב שצריך 25)פרה כותב, למשנה בפירוש רבינו
פסולה. – גזז שלא זמן וכל אמרה 26)לגזוז, התורה

בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט) טו, (דברים
המזבח. על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח, קדשי גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי שהוקדשו (דברים הבית בדק כקדושת
מעילה  בהל' פוסק ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי"ב) (פי"א

כאן. האמור הנימוק מפני בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ28‚eÊa ÏËpiL È„k29; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL30el‡k ‡È‰ È¯‰ - ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡31B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL32‰¯Lk BÊ È¯‰ -33. ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»
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השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב) (נב, נידה
כולן  כדברי "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף פסק לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות  ששתי
לבן  ששיער ה"א) (פ"ב צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל
הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף כדי להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי
שיעורי  ומהם מסיני, למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק, אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק אומר, הוי להכשירה? כדי
עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,

ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף אףֿעלֿפי 32)(עלֿפי
שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע

ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰34„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜35ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰36ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰¯Ùa¿»»

מ"ב.34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי שעל  החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰37ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óa38. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי מנמק: הראב"ד יהודה. כרבי
לקוי. שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה

.ÊÔÈÓen‰ Ïk39,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL40B‡ ∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆

¯ÈÁÓ41Ô˙‡ B‡42‰Ù¯Ë B‡43‰Úa¯pL B‡44- ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»
- ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«
˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆
ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰««ƒƒ¿»»«»«»À»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡45dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â »ƒ»≈»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»
BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46‰¯˙È . »≈»ƒ∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»

‰¯t47:¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L ,ÌÈL„w‰ ÏÚ »»««√»ƒ∆»¬»∆∆»∆∆¡«
:¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…»»»∆»…¿∆¿»¬»≈
ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï ¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…À«»¬∆…»¿»¿…»…

ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰»»¿∆¿»»»¿»¬¿…«…
‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰48 »»¿»»ƒ¿…»¿»¬¿…∆»
˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L∆»…≈≈ƒ¿«¬»≈∆…ƒ¿«

‰„B·Ú49˙ÚLa ‡l‡ ˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le , ¬»¿»¬≈¿∆»ƒ¿«
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú¬»≈«»«»∆»»…««ƒ∆…
˙ÏÒÙ dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»ƒ¿∆∆
‰ÈÏÚ ·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú50, «∆»»¿≈…«≈»∆»«»∆»

d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL51Ït˜ ,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»ƒ≈
‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ52‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ , »∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»

‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk53Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ . ¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ
˙„¯BÓ ‰˙È‰54Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe »¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»

.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt -¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«
d· ‰OÚ55‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ »»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰ ÈtÓ56‡e‰L Ïk : ƒ¿≈«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆
dk¯ˆÏ57‰¯Lk -58¯Á‡ C¯ˆÏ ;59Ú .‰ÏeÒt -˙ÈO ¿»¿»¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈

‰ÈÏ‡Ó ‰Î‡ÏÓ da60Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ »¿»»≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒ
Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - BBˆ¯Ïƒ¿¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒ

da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ï da „aÚ61,CÎÈÙÏ . À«»ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»
‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ ÔÎL Ì‡62- ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ; ƒ»«»∆»»¿≈»»»»∆»»»

‰ÏeÒt63.‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ«∆«¿À∆∆¿»
dÒÈÎ‰64‰˜·¯Ï65‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â66;‰¯Lk - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈∆»¿≈»

‰ÏeÒt - Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰67‰OÚ È¯‰L , ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»¿»∆¬≈»»
BBˆ¯Ï68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿≈…«≈»∆

מ"ג.39) אלא 40)שם הרחם, דרך טבעי באופן נולדה לא
והוציאוה. בסכין הבהמה דופן את כלב,41)פתחו נתן

מחירה. פרה בשכרה.42)ולקח פרה שקיבלה זונה
הפנימיים 43) איברים כגון מום, עושה שאינה טריפות

ע"א). יא (חולין וכדומה אדם.44)שניקבו עליה בא
כחכמים.45) ואם 46)שם. מרובים, אדומה פרה דמי

יקנוה. לא - שרבעה גמרא 47)יוודע פ"ב. פרה תוספתא
א. מו, עבודות 48)סוטה ובין עול בין הבדל קיים כלומר,

כל 49)אחרות. בה עשה לא אבל העול, את עליה שנתן
למטה. כמבואר שהיא, ג.50)עבודה פ"ב, פרה משנה,

אחר.51) גוף בחלק בנתלה הקשור 52)הואֿהדין החבל
אבל  פוסלת, אינה וקשירתו "מוסירה" נקרא הבהמה בראש
הרי  - הפרה על והניחו באויר התלוי החלק את קיפל אם

ונפסלה. משא בנתינה 53)זה אבל משא, לשם כשהתכוון
ישראל'). ('תפארת פוסל עול רק - כוונה ובלי בלבד

א).54) נב, (שבת שתברח לה.55)ואפשר צ"ל:
כלל.57)שם.56) האדם לצורך ולא בלבד, הפרה לצורך
כבד.58) משא גם 59)אפילו הוא שהדבר אףֿעלֿפי

א). ל, (בבאֿמציעא ב:61)שם.60)לצרכה ל, שם,
(עין  עובד קוראים) (אנו וקרינן קמוצה) (עין עבד כתיב
דעבד. (בדומה) דומיא עובד (צריכים) בעינן שרוקה),

הבעלים.62) ברצון שלא בידיעתו,63)שזה שלא אפילו
כשאנו  אמנם, שתלד. כדי לבעליה, הדבר שרצוי מפני

נוח לא הפרה את פי פוסלים בהפסדו שכרו יצא שהרי לו,
ולפיכך  בכך, וירצה העגל דמי ירויח נכשירה אם אבל כמה,
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להכשירה. יחד,65)שם.64)אין קשורות פרות צמד
התבואה. שיבלי את בפרסותיהן לא 66)ודשות והוא

כלל. לדישה בבבאֿמציעא 67)נתכוון וכן א. כו, בפסחים
פרה  בתוספתא אולם ערופה, בעגלה זה דין מובא - א ל,

בפרה. נאמר ה"ב לצורך 68)פ"ב גם שהתכוון ואףֿעלֿפי
הפרה.

.Á‰¯t69‰„tz - Ïeqt da „ÏBpL70‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . »»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
d¯BÚ ÈtÓ ‰„tz -71d¯Oa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï·‡ , ƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»

ÌÈ·ÏÎÏ72. ƒ¿»ƒ

ב.69) יא, שבועות להקרב 70)ברייתא, העומדים קדשים
שקדושתה  אדומה פרה אבל פדיון, להם אין המזבח על

פדיון. לה יש – הבית בדק כקדושת שם.71)קלה
לכלבים.72) להאכילם כדי הקדשים את פודים שאין

שהוממו  קדשים בדין הכתוב מן זה דרשו - א טו, בבכורות
(ראה  לכלביך ולא – "ואכלת" טו): יב, (דברים ונפדו
שרבינו  (אףֿעלֿפי משום). ד"ה ב, יא, שבועות 'תוספות'
העמדה  צריכים הבית בדק שקדשי ערכין, מהל' בפ"ה פסק
את  "והעמיד יב): כז, (ויקרא בתורה ככתוב והערכה,
בהמה  להעמיד אפשר ואי והעריך", הכהן... לפני הבהמה
(שבועות, עליהן" מתנה ביתֿדין "לב אדומה פרה – מתה
תנאי  על אותה מקדיש אותה הקונה ביתֿדין פירוש, שם)

לחולין). תצא – לה יצטרכו לא שאם

.Ë‰ËÁL73ÔÈlÁ ÌLÏ74˙¯tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz -75. ƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
dzÎ¯ÚÓ ·b ÏÚ ‰ËÁL76ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ -77 ƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿

.˙ÈÓÏBÚ»ƒ

שם.73) "נשחטה 74)שבועות, סתם: נאמר בברייתא,
חילק  ולא חולין, לשם שנשחטה רבינו ומפרש תפדה".
שלא  או מערכתה) גבי (על במקומה נשחטה בין רבינו
לפדותה. מותר חולין לשם שנשחטה מכיוון במקומה,
עליה  מתנה ביתֿדין שלב מפני הטעם, אמרו שם, (בגמרא
ופירשו  לחולין, תצא תיפסל שאם אותה, שמקדישים בשעה
זה, ביתֿדין תנאי שעלֿידי הכי, אי ד"ה שם ב'תוספות'
שהכול  להקדישה) מומה (שקדם מעיקרו מום כבעל דינה

והערכה). העמדה צריכה שאינה אינה 75)מודים כלומר,
מצאנו  אחרת. פרה להביא וצריכים אפרה, להזאת ראויה
א. כח, קטן מועד במסכת אדומה, בפרה כפרה לשון

פ"ג 76) לקמן (ראה ושריפתה פרה לשחיטת המזומן המקום
להוציאה 77)ה"א). הדבר גנאי מלא, בהכשר כשנשחטה

אם  אבל פיסול, בה כשאין ומדובר שם). (רש"י לחולין
(למעלה  במקומה. נשחטה אם אפילו תיפדה – נפסלה
שלא  ובין במקומה בין חילק ולא רבינו סתם בה"ח
פירושו  אולם אחרת, בדרך פירש איש' (ה'חזון במקומה).

דוחק). נראה

.ÈeÁ˜Ï78BÊ È¯‰ - ‰pnÓ ‰‡ ˙¯Á‡ e‡ˆÓe ‰¯t »¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

שם.78)

.‡ÈËBÈ„‰ Ô‰k Û‡79‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ¯Lk80; «…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»
Ô¯‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .Ìi˜ ‰È‰81˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ »»«»ƒƒ«¿»»¿«¬≈
ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa - ˙B¯t‰ Ïk ¯‡Le ,¯ÊÚÏ‡a¿∆¿»»¿»»«»≈¿…≈»≈

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa¿…≈∆¿

השורה.79) מן "ושלא 80)כהן מ"א): פ"ד (פרה שנינו
של  דרכו אמנם מכשיר". יהודה ורבי פסולה, – גדול בכהן
מפני  כמותו פסק לא כאן אולם כתנאֿקמא, לפסוק רבינו
בימי  שנעשתה (פרה "זאת אמרו: קכג) (חוקת שב'ספרי'
כהן  של סגנו אז שהיה אהרן, (בן באלעזר נעשית משה)
יוסי  רבי מאיר. רבי דברי גדול, בכהן הפרות כל ושאר גדול)
זאת  אומרים: יעקב בן אליעזר ורבי שמעון ורבי יהודה ורבי
בכהן  בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר באלעזר, נעשית
הוא  פרה במסכת שהתנאֿקמא רבינו למד ומכאן הדיוט".
כרבים  ופסק חבריו, ארבעת עליו וחולקים מאיר, רבי

רבינו.81)(כסףֿמשנה). משה עד איש מפי איש

.·Èd˙B‡ ‰OBÚ‰Â82ÌÈÏk ‰Úa¯‡ L·BÏ83Ô‰k ÏL ¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

ÏB„b84. »

שם.82) לובש 83)פרה, הדיוט שכהן לבן בגדי ארבעה
במקדש. עבודתו לובש 84)בשעת אחרות שבעבודות

זה  למדו - קכג פיסקה חוקת, ב'ספרי' בגדים. שמונה
מלשונו  בהן). נדרשת שהתורה המידות (אחת מ'גזירהֿשוה'
שכהן  הבגדים באותם אותה עושה גדול שכהן משמע,
ואףֿעלֿפי  ה"ד, פ"ד שם בתוספתא שנינו וכן עושה, הדיוט
לאבנטו  דומה אינו גדול כהן של אבנטו אחרות שבעבודות
המקדש  כלי מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן הדיוט. כהן של
הדיוט  כהן של אבנט גדול כהן לובש פרה שבעשיית ה"ג,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.‚ÈÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk85aeÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»
ÌBÈ ÈÏe·Ë86Lc˜Ïe ‰¯t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈ¯Lk -87 ¿≈¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈

·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,d¯Ù‡Ó ˙Bf‰Ïe¿«≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒ
- '¯B‰Ë LÈ‡' ‰L¯t‰ ÏÎa ¯Ó‡pL ‰fL .ÔLÓLƒ¿»∆∆∆∆¡«¿»«»»»ƒ»

ÈL ¯OÚÓÏ ¯B‰h‰ ‡e‰88¯B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ; «»¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»
.‰¯ÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙Ïƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

"והזה 85) יט): יט, (במדבר הכתוב מן למדו - ב מג, ביומא
בפרה. כשר יום שטבול הטמא", על טמא 86)הטהור

אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל
המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת

ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ"ה פ"א
(שני). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰89‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈL90ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰91 ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰ el‡ È¯·cƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë Ìlk - ‰¯t‰92. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני, בית בימי דתית כת
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מ"ז.90) פ"ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא
גבי  הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע"י
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע כרבי שפסק שפופרת,
רבי  שיטת לפי היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי בשרץ,
לחדרו  שרץ להכניס יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ"ד פ"ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰93‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL94¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ - ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â95‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËk96‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰‡f‰97˙B‡¯‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ98. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ"ד): פ"ה
יט, (במדבר הכתוב עלֿפי אדומה, פרה משמעותה זו מסכת

יהושע  רבי מיד, יטביל אומר אליעזר רבי היא), חטאת ט):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני  יום, טבולי שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי אומר ב) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי ולהטבילה כלי) ונעשתה הרך התוך את ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע ורבי לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי
לקודש  שמש הערב צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא
טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש
לדעת  בניגוד בה ומשתמשים אותה ומטבילים דאורייתא

יהושע. כרבי רבינו ופסק יתירה 95)הצדוקים. מעלה שם.
בקודש. שאינה של 96)בפרה שביעי כיום שטומאה מפני

ושביעי. שלישי הזאה שטעון מת, טמא כסתם ולא מת, טמא
שביארנו.97) כמו דאורייתא, לפני 98)טומאה פרה אפר

החמה. שקיעת
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ה'תשע"ט  אייר י"ד ראשון יום

שט. תעשה לא מצות קפא. עשה מצות
קפד. עשה מצות רחצ.

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (dy`xהּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly,הרגֹו מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל ֿ יּמצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו k`,והּוא mixac) ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
זֹו`) מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָוזהּו

סֹוטה מּמּסכת אחרֹון .(cn:)ּבפרק ְֲִֶֶֶֶַַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל ֿ האדמה את dwfga)ּומּלעבֹוד mxefd min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּנערפה
c)יּזרע" ,my)מּכֹות ּובגמרא ֿ לֹוקה. זה על (ak.)והעֹובר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכׁשהזּכירּו
יּזרע". ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאיתן
ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני en.)נתּבארּו :dn). ְְְֲִִִֵָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹמֹוקׁשים
ּדמים ֿ תׂשים "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

"ּבבית(g ,ak my)ספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)ועׂשית'" ְְְְִִֵֵֶָָ
―(my)מעקה' ּדמים' ֿ תׂשים 'ולא עׂשה: מצות ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה". לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמצות
נזקין(cenlzn)ׁשקלים ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: ֿ מׁשּכנֹותינּו, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּומתּקנים

"לגּג מעקה מעקה(my)"ועׂשית "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלגּג

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

ה'תשע"ט  אייר ט"ו שני יום

רצט. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו אייר 

ער. תעשה לא מצות רג. רב. עשה מצות
― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעצה ֿ זה ֿ את zpbed)זה dpi`y)יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
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מּלהטעֹותֹו האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָעצה
ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו אּלא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּלרּמֹותֹו,
תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה: אמרֹו והּוא ויׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹטֹוב

ci)מכׁשל" ,hi `xwie)ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִָֹ
לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ּבדבר סֹומא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"ולפני
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצה
לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ועֹוזרֹו עּור ונעׂשה ֿ ראּיתֹו את הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
על אמרּו זֹו ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבתעּיתֹו.
מּׁשּום עֹוברים ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּמלוה
עזר מהם ֿ אחד ׁשּכל לפי מכׁשל", תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"ולפני
מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת לֹו והכׁשיר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלחברֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹזה

ּתחּלה. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב אתֿהּמצוה להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּמּׂשא
ּתעזב עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור ֿ תראה "ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹיתעּלה:

d)עּמֹו" ,bk zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב ְְְֲֲִַַָָָָָֹֹֹ"עזֹוב
ֿ ּתעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹנמצאנּו

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn)והזהרנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלהּניחּה

ֿ תעׂשה x"r)לא dnilynd devnd)רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָֹ
,ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ולא עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתחת
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה .(al.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הר"ג ֿ הּמּׂשאהּמצוה את לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָעל
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

c)עּמֹו" ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ּבפרק ׁשּמצוה(al.)מציעא(aa`)זֹו נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
ֿ ה לטעֹון.מן ֿ הּתֹורה מן ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו ֿ הּלכּוד את מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּׂשאֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת אמרֹו: והּוא זֹו, d)מצוה ,bk zeny). ְְְְְֲִֵַָָָָֹ
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְְֲִֵַַָָָֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעזב
אמרֹו והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ֿ תעׂשה". ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֻלא

וגֹו'" אחי ֿ חמֹור את ֿ תראה "לא ּתֹורה: (mixacּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
(c ,akּובספרי ,(my `vz zyxt)חמֹור ֿ את ֿ תראה "לא : ְְְֲִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ֿ תעׂשה, לא מצות ― וכּו' "ְְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
"ׂשנא חמֹור ֿ תראה d)"ּכי ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְְֲֲֲִִִֵֶַַֹ

מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּוכבר
(.al).

ה'תשע"ט  אייר ט"ז 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 ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה
(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 : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
מׁש ּבּׁשֹומריןׁשּתּקנּו מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין יכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָ

(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, ֿ סּוג ּבכל 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'תשע"ט  אייר י"ז רביעי יום

רמה. עשה מצות
יום שלישי ֿ רביעי ט "ז ֿ י "ז 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 ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה

(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

ּכל זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ידיעתלּפסּוקים. ֹומר: ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל 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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קנה xii` 'kÎg"i w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ט  אייר י"ח חמישי יום

רנ. תעשה לא מצות
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ
ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)ּתֹונּו ֿ "אל אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― ֿ אחיו את ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ

ה'תשע"ט  אייר י"ט שישי יום

רנ. תעשה לא מצות
נדפסה וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה ְְֲִִִִִַַַַַָָָהּמצוה

הקודם .ביום

ה'תשע"ט  אייר כ' ש"ק יום

רנא. תעשה לא מצות
יום חמישי ֿ ש "ק י "ח ֿ כ 'אייר 

הרנ"א מּלהֹונֹות―הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ֿ זה ֿ את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזה

ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו
ונאמרמה מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ם, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה

jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ
(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אייר, תשי"ד,

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אייר, עם המוסגר בו.

הנה בהנוגע לבריאותו, בכלל צריך להתנהג כפי הוראת הרופא, ובודאי אפשר לסדר זה באופן 

כזה שלא תהי' סתירה לעבודתו בקדש ובפרט שגם בריאות הגוף היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם 

הוא במילא קען דאך ניט זיין אז איין מצוה זאל סותר זיין די צווייטע מצוה און ביחוד ווען מען טוט 

דאס מיט שמחה, איז שמחה פורץ גדר פון דעם חומר און נעמט דאס אראפ. וואס דענסטמאל איז 

גשמיות ניט ווייט פון רוחניות.

והשי"ת זאל העלפען אייך צוזאמען מיט אייערע בני בית צו אנזאגען שטענדיג בשורות טובות 

ויצליח בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.

נ.ב.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכין סיון דאשתקד שבאמת בכל השנה ושנה זמנו הוא.



יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(קנו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dheq(oey`x meil)

da äNò éøäLdidzy dheqa aezkdäðBæ ÷ôñdlra lr dxeq` ¤£¥¨¨¨¨¥¨
äðBæk,dpedk iabl mb dxeq` didz dpef zwfga `idy oeike ,i`ce §¨

ok m` ,`xnbd dgec .weqt dfl jixv `leéòaéz àì énð äîeøz§¨©¦Ÿ¦¨¥
àø÷,äðBæk äðBæ ÷ôñ da äNò éøäL ,dpef zwfga `id m`e §¨¤£¥¨¨¨¨¥¨§¨

weqt `aiwr iax jixvn z`f lkay oeike ,dnexza lek`l dxeq`
d ,dnexz zlik`n dlqetl`ypidl dxqe`l mb weqt jixvy ix

.odkl
,`xnbd zvxznéáéúk éàø÷ äòaøà àáé÷ò éaøì àlà- ¤¨§©¦£¦¨©§¨¨§¨¥§¦¥

,'d`nhpe' ly `xizi e"iee ,'d`nhpe' ,'d`nhp' ,'d`nhp',ìòáì ãç©§©©
.äîeøúì ãçå ,äpeäëì ãçå ,ìòBáì ãçå`aiwr iax xn`y oeike §©§¥§©¦§¨§©¦§¨

xyt`y l`rnyi iax el xn` ,`xizid e"iedn dpedk micnely
.xnege lwn ecnllìàòîLé éaøåjk meyn ,e"ied xeziin cnel `l §©¦¦§¨¥

wx,äîeøúì ãçå ,ìòBáì ãçå ,ìòáì ãç ,éáéúk éàø÷ àúìz§¨¨§¨¥§¦¦©§©©§©§¥§©¦§¨
.øîBçå ì÷a àéúà äpeäëe§¨¨§¨§©¨¤

,`xnbd dywnéøèöéàc éànî ,ìàòîLé éaøåäîeøúì àø÷ C §©¦¦§¨¥¦©§¦§§¦§¨¦§¨
,dlwdäpeäëedxengdàéúà`linn,øîBçå ì÷aaezk `l ixd §¨¨§¨§©¨¤

ok m`e ,dnexz weqta yxetnaéøèöà ék àîìécCweqtd z` ¦§¨¦¦§§¦
äpeäëìoeik,dxeng `idyäîeøúedlwd.àéøL,`xnbd zvxzn ¦§¨§¨©§¨

Cì øîà,l`rnyi iaxàøazñî`ed iyilyd weqtdyàéîec ¨©¨¦§©§¨§¨
xeqi`d z` mdn epcnly mipey`xd miweqtd ipyc,ìòBáe ìòác§©©¥

ìòBáe ìòa äîmb mdilr dxeq`íéiçî,lrad lyóàweqtd ©©©¥¥©¦©
lr xacn iyilydäîeøzzxq`p `idyíéiçî énð`le lrad ly §¨©¦¥©¦

,dzin xg`l wxäúéî øçàìc äpeäk é÷etàìm` ok oi`y dn - §©¥§¨¦§©©¦¨
zzin xg`l wx weqtdn odkl xq`iz dpedka weqtd z` cinrp
iax cinrn okl ,weqtd `la mb odkl dxeq` dyexby oeik ,dlra
`ed dpedk z`e ,lrape lreal dnecy dnexza weqtd z` l`rnyi

.xnege lwn cnel
,`xnbd dywnàáé÷ò éaøå,dpedkl zxq`py iriax weqtn cnely §©¦£¦¨

zvxzn .l`rnyi iax ixacke xnege lwn cnel epi` dn iptn
,`xnbd,déì úéì 'ìòBáe ìòác àéîec',weqtn cnli `l m` jkle §¨§©©¥¥¥

didz dnexza la` ,dxengd dpedkl dxeq`y wx cnliy xn`p
.zxzendéì úéà énð éàåcenll xyt`e 'lreae lrac `inec' §¦©¦¦¥

e"ie aezk z`f lka ,xnege lwa dpedk cenlle weqtdn dnexz
y oeik ,dpedkl `xizidì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a àéúàc àúléî¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨

.àø÷§¨
,wtqn `nhp l`yil zrc ea yiy xacy dheqn `xnbd dcnl lirl
cenil o`k d`ian `xnbd ,wtqn `nhp `l l`yil zrc ea oi`ye

.ef dkldl sqep

,áø øîà ìcéb áø øîày df oicìàMéì úòc Ba LiL øác`nhp ¨©©¦¥¨©©¨¨¤¥©©¦¨¥
,wtqnìàMéì úòc Ba ïéàå,wtqn `nhp `l,à÷ôð àø÷ éàäî §¥©©¦¨¥¥©§¨©§¨

,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå"wxy rnynàîè éàcå §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥©©¨¥
,ìëàé øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñ àä ,ìëàé àìc àeäwtqy ixd §Ÿ¥¨¥¨¨¥¨¥§¨¥¨¥¨¥

.i`cek epi` d`nehàôéñ àîéà,weqtd lyøBäè ìk øNaäå" ¥¨¥¨§©¨¨¨¨
,"øNa ìëàé`edy mc` wxy rnynìëàéc àeä øBäè éàcå Ÿ©¨¨©©¨§Ÿ©

àä ,øNa`edy mc`,ìëàé àì ,øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñixd ¨¨¨¨¥¨¥§¨¥¨ŸŸ©
.d`neh i`cek `ed d`neh wtqyïàk ,dpéî òîL åàì àlàlk' - ¤¨¨§©¦¨¨

mc`a xacn 'xya lk`i xedhìàMéì úòc Ba LiL`nhp okle ¤¥©©¦¨¥
,wtqaïàkxyaa xacn ,'rbi xy` xyade' -ìàMéì úòc Ba ïéàL ¨¤¥©©¦¨¥

.wtqa `nhp `l okle
,zeyxcd izy z` mikixvy `xnbd zx`anéøèöéàåìcéb áøc C §¦§§¦§©¦¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ז אייר ומובנת התמי' לסגנון כתבו, ששידוך עם 

בנות אחב"י הספרדים ה"ז בגדר נחות דרגא ח"ו וח"ו. ויש להתענין בזה.

שאחיו  אלא  ממנו,  המבוגר  אחיו  נשתדך  לא  שלע"ע  אף  שי'  בנו...  עבור  נכבדות  להצעת  ב( 

המבוגר אומר שלא איכפת לו זה, ושואל דעתי בזה.
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

קדימה  על  מקפידים  אין  עשרה  שמונה  בן  לגיל  שבהגיע  בזה,  מהאחרונים  דעות  מובאת 

האמורה ובפרט בכגון דא שהאח המבוגר ימחול במחילה גמורה, ויש מקום לומר וקרוב לומר, שזה 

עצמו יהי' סגולה למהר בברכת השי"ת בשידוך מתאים בשביל אחיו המבוגר.

ובפרטיות  הבא  במכתבו  ימלא  ובטח  המעינות  בהפצת  מפעולותיו  מזכיר  שאינו  גדול  לפלא 

הדרושה, ובפרט שפעולות בהאמור ג"כ מוסיפות ומקדימות ברכת השי"ת בהמצטרך, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

המשך מהעמוד הקודם
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,daEWY Ff oi`W ,dnExzl lEqR oiNgl xFdHW t"r`W mFi lEahl dnFCd xacA dgkFd¨¨§¨¨©¤¦§¤¤¨§ª¦¨¦§¨¤¥§¨

`EdW ipRn dnExY lEqtC `xnEgd mrh dlFYW FzaEWY xFYql `N` dgkFd Kixv oi`C§¥¨¦¨¨¤¨¦§§¨¤¤©©©§¨¦§§¨¦§¥¤

,oipiCd aFx zhiW oke ,lqFtE df xng FA oi`W gikFi Uxg ilM Dil xcdn `we ,d`nHd a ©̀©ª§¨§¨©£©¥§¦¤¤¦©¤¥Ÿ¤¤¥§¥¦©©¦¦

xUAd lkC `Edd iM(:ehw sC oiNg)dlxr dnE xnge lw d`pdA xEq`W algA xUal oiPn ¦©§¨©¨¨ª¦©¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©£¨¨©¨Ÿ¤©¨§¨

oiC Fpi` FlEXaA dxar FA dCarPW algA xUA ,d`pdA dxEq` dxar DA dCarp `NW¤Ÿ¤¤§¨¨£¥¨£¨©£¨¨¨¨§¨¨¤¤¤§¨£¥¨§¦¥¦

ungN dn ,gikFi gqtA ung ,xWMd zrW Dl dzid `l oMW dlxrN dn ,d`pdA xEq`W¤¨©£¨¨©§¨§¨¤¥Ÿ¨§¨¨§©©Ÿ¤¨¥§¤©¦©©§¨¥

unge DzrixfA dxar FA dCarp mxMd i`lM `de ,gikFi mxMd i`lM ,zxM FAW [gqtA]§¤©¤¨¥¦§¥©¤¤¦©§¨¦§¥©¤¤¤¤§¨£¥¨¦§¦¨¨§¨¥

:dgkFd `ied `we DciC `NwA dlxrl EnC `le d`xi laA xar iOp gqtA.øeîç ãölEah §¤©©¥¨©§©¥¨¤§Ÿ¨§¨§¨§ª¨¦©§¨©§¨¨¨©¨§

:Fxie`n `Ohn Uxg ilM ,d`nHd a` FpinA Wi mFiéøt àì øeîç ãö ïðçBé éaøå.CaiWg `l ¥§¦©©ª§¨§¦¤¤§©¥¥£¦§©¦¨¨©¨Ÿ¨¦Ÿ¨¦

:deW mdipWAW xng oi`e li`Fd `kxiR Dil.ìeñt àeäL Lãwa éòéáøì ïépîopixn` `le ¥¦§¨¦§¥Ÿ¤¤¦§¥¤¨¤¦©¦¦§¦¦©Ÿ¤¤¨§Ÿ©§¦¨

:dnExzaM `Ed xFdh.íéøetk øqçîzclFie dafe af oFbM ,oAxw zFkixSd zF`nHA ¨§¦§¨§ª¨¦¦©ª§©§¦¨§¨§¨§¨¨§¤¤

:rxFvnE.Lã÷a ìeñt äîeøúa øznLlxrd wxtA Dl opitli zFnaiA(:cr sC):éLéìL §¨¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤¦¨©§¦¨¨§¤¤¤¨¥©§¦¦
.äîeøúa ìeñtL:mFi lEaHn lirl opitlicM.Lãwa éòéáø äNòiL àeä ïécFIC `niY `le ¤¨¦§¨¦§©§¦¨§¥¦§¦¤©£¤§¦¦©Ÿ¤§Ÿ¥¨©

iWilW ,ikd `nipe oFCPM zFidl oiCd on `Al©¨¦©¦¦§©¦§¥¨¨¥§¦¦

,WcTl lEqR `dIW `Ed FIC dnExzA lEqRW¤¨¦§¨©¤§¥¨©Ÿ¤

WcwA iWilWC ,xnge lw i`d Dil lihA oM m`C§¦¥§¦¥©©¨Ÿ¤¦§¦¦§Ÿ¤

dnExzaC ikid ikC `irAin `lC ,Kixhvi` `lŸ¦§§¦§Ÿ¦¨§¨§¦¥¦§¦§¨

iz` iOp ikd mFi lEaHn xnge lwA Dipizii ©̀§¦¥§©¨Ÿ¤¦§¨¥©¥¨¥

dxFYd on ENt` `N` ,xnge lw `EddA WcwŸ¤§©©¨Ÿ¤¤¨£¦¦©¨

on Wcwl iWilW Epcnl xn`wC Epiide ,EdEpcnl§©§§©§§¨¨©¨©§§¦¦§Ÿ¤¦

:'eM e"w Dil Kxti` FiC opixn` i` KMld ,dxFYd©¨¦§¨¦©§¦¨©¦§©¥

.ïðé÷ñò àì éî'it`C DPn rnWinl opivn `l in ¦Ÿ©§¦¨¦Ÿ¨¦¨§¦§©¦¨©£¦

`nh lkA `dC ,lk`i `l xn`w iOp ipWA rbp̈©§¥¦©¥¨¨©Ÿ¥¨¥§¨§¨¨¥

FkFzA xW` lM aizkC `nh ixwi` ipWe ,aizM§¦§¥¦¦§¥¨¥¦§¦¨£¤§

:Edpip WcwC aizM minlW xUaA i`de ,`nhi¦§¨§©¦§©§¨¦§¦§Ÿ¤¦§

.éaéøa íòèlFcbE mkg `EdW iqFi 'x lW Fnrh ©©§¦¦©£¤¦¤¨¨§

ixdW ,WcTA iriax cnNW Edn rcFi ipi` xFCd©¥¦¥©©¤¨©§¦¦©Ÿ¤¤£¥

:FCvA FzaEWY df xnge lTnúîçî àaä ìëà ¦©¨Ÿ¤¤§¨§¦Ÿ¤©¨¥£©
.íBé ìeáèw lW `Ede mFi lEahA rbPWlW F` Wc §¤¨©¦§§¤Ÿ¤¤

dxFYd on dnExzA lEqRW ,gikFi dnExY§¨¦©¤¨¦§¨¦©¨

WnW axrd aizM iOp milkaC lirl ziWixtcM§¦§¦¦§¥¦§¥¦©¥§¦¤¡¥¤¤

dUFr Fpi`e dribpl `N` Fpi`e dnExY iAbl§©¥§¨§¥¤¨¦§¦¨§¥¤

lE`W `A`C Dilr ibiltC opAxl WcwA iriax§¦¦§Ÿ¤§©¨¨¦§¦¥£¥§©¨¨

lFqtl `Ohn Fpi`e WcTA lqFR mFi lEah Exn`e§¨§§¥©Ÿ¤§¥§©¥¦§

iqFi 'xC `YrC `wlq `we ,FA rBie xFfgIW in z ¤̀¦¤©£§¦©§¨©§¨©§¨§¦

k"`C FCvA FzaEWY KMld Dil `xiaq opAxM§©¨¨§¦¨¥¦§¨§¨§¦§

`Ad lk` lFqtIW e"w i`dl Wxcp iOp ikd̈¥©¥¦§Ÿ§©¤¦§Ÿ¤©¨

mixERM xQgO dnE ,WcTd z` mFi lEah zngn¥£©§¤©Ÿ¤©§ª¨¦¦

lEahA rbFPd lk` ,WcwA lEqR dnExzA xYOW¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¤©¥©¦§

dUrIW `Ed oiC [Fpi`] dnExzA lEqRW mFi¤¨¦§¨¥¦¤©£¤

:WcwA iriax.Lã÷ì älçz íBé ìeáèEUr dlrn §¦¦§Ÿ¤§§¦¨§Ÿ¤©£¨¨

d`nhl oFW`xM Flv` mFi lEah zFidl WcTA©Ÿ¤¦§§¤§§¦§ª§¨

lEahA rbFPW lk`W dGn ,df WcwA 'ipW `Ohie¦©¥§¦§Ÿ¤¤¦¤¤Ÿ¤¤¥©¦§

mdipWE iWilW Fxag z` dUFre ipW dUrp mFi©£¤¥¦§¤¤£¥§¦¦§¥¤

iWilXde ,mixg` z` oilwlwOW oi`nh oiiExw§¦§¥¦¤§©§§¦¤£¥¦§©§¦¦

la` lEqR Fnvr `Ed zFidl iriaxd z` lqFR¥¤¨§¦¦¦§©§¨£¨

:FrBnA mixg` z` lFqti `løîBà øéàî éaø Ÿ¦§¤£¥¦§©¨©¦¥¦¥
.ãçà ìñBôe ãçà ànèîipW x`WM `Ed ixd §©¥¤¨¥¤¨£¥¦§¨¥¦

,WcTd z` lqFR FA rbFPde dnExYd z` lqFRW¤¥¤©§¨§©¥©¥¤©Ÿ¤

`nh FA rbFPd dnExYd z` lqFRd mFi lEah KM̈§©¥¤©§¨©¥©¨¥

:cg` cFr lFqtle WcTl.'eë ìñBt Ckoi`e ©Ÿ¤§¦§¤¨¨¥§¥

:lEqR Fnvr `Ed `N` WcTd z` lqFR mFi lEahA rbFPdàøéáñ ïðaøk éñBé éaøc éànî ©¥©¦§¥¤©Ÿ¤¤¨©§¨¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨
.déì`RR ax ivn dedC oiCd `Ede .Dil `xiaq lE`W `A`M `nliC ,FCvA daEWY iedzC ¥§¤¡¥§¨§¦¦§¨§©¨¨§¦¨¥§©¦©£¨¨¥©¨¨

`zEax `N` ,iriax ciar `dC daEWY cFr o`M oi`e Dil `xiaq xi`n 'xM `nliC xninl§¥©¦§¨§¥¦§¦¨¥§¥¨§¨§¨¨¦§¦¦¤¨§¨

lk`C Dil `xiaq DizeeM `nliC ,lE`W `A`M xingn `lC ol `nil o`n xnFlM ,hwp̈©§©©¥¨¨§Ÿ©§¦§©¨¨¦§¨§¨¥§¦¨¥§Ÿ¤

gn `AdliqR DiA rbpC `EddC ,cg` lqFtE cg` `Ohn `Ed Wcw lW m` mFi lEah zn ©¨¥£©§¦¤Ÿ¤§©¥¤¨¥¤¨§©§¨©¥§¦

WixccM mixERM xQgOn xnge lTn Wcwl lEqR dnExY `Ow ied ENt`e `ziixF`C Dil¥§©§¨©£¦£¥©¨§¨¨§Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¦§¨¥

lk` ,Wcwl lEqR dnExzA xYOW mixERM xQgO dnE ,`kd iOp Dil Wixce ,lirl iqFi iAx©¦¦§¥§¨¦¥©¥¨¨©§ª¨¦¦¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¤

`kidC ,WcwA iriax dUrIW `Ed oiC Fpi` dnExzA lEqRW mFi lEah zngn `Ad dnExY§¨©¨¥£©§¤¨¦§¨¥¦¤©£¤§¦¦§Ÿ¤§¥¨

:cg` lFqtie cg` `OhIW dlrn opAx cEar WcwC Dil dedCàaàk Czòc à÷ìñ éàc ©£¨¥§Ÿ¤£©¨¨©§¨¤§©¥¤¨§¦§¤¨§¦©§¨©§¨§©¨
.déì àøéáñ ìeàL,Dil `Ohn opAxC dlrOnE `Owl liqR mixERM xQgnC xnge lTn[C] ¨§¦¨¥§¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¨¥§©¨¦©£¨§©¨¨§©¥¥

zngn `Ad lk`n WcwA iriaxl Diziil DiA rbpC `Eddl Dil liqR `ziixF`CnC oeiM¥¨§¦§©§¨¨¥¥§©§¨©¥¥§¥¦§¦¦§Ÿ¤¥Ÿ¤©¨¥£©

:mFi lEah.íBé ìeáèc íBé ìeáè úîçî àaä ìëà äîeiriax dUFr oiNgA ixW FgMn `AW §¨Ÿ¤©¨¥£©§¦§¤¨¦Ÿ¨¥§ª¦¤§¦¦

:mixERM xQgOn xnge lTn WcTd z` lqFR xnFlM ,WcTA©Ÿ¤§©¥¤©Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦
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áà Bðéîa ïkL õøLã íBé ìeáèl äî õøLã íBé ìeáhî¦§§¤¤©¦§§¤¤¤¥§¦©
á ãåîò èë óã

ànhî ïkL Nøç éìël äî çéëBé Nøç éìk ?äàîehä©§¨§¦¤¤¦©©¦§¦¤¤¤¥¦©¥
éàøk äæ éàø àì ïécä øæBçå çéëBé íBé ìeáè ?Bøéåàî¥£¦§¦©§¥©¦Ÿ§¦¤¦§¦
ïéøúenL ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¨¦
ìñBtL éðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ,ïéleça§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦¤¥

éøt øçà øBcå .äîeøúa ìñBtã ïéleçaãväl äî ,C §¦§¥¦§¨§©¥¨¥©§©©
éàkæ ïa ïðçBé ïaøå ,øeîç ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¨§©¨¨¨¤©©

éøt àì øeîç ãöéòéáøì ïépî :éñBé 'ø øîà ,àéðz .C ©¨Ÿ¨¥©§¨¨©¥¦©¦¨§¦¦
øzeîL íéøeték øqeçn äî .àeä ïéãå ?ìeñtL LãBwa©¤¤¨§¦©§©¦¦¤¨
Bðéà äîeøúa ìeñtL éLéìL .LãBwa ìeñt äîeøúa¦§¨¨©¤§¦¦¤¨¦§¨¥
LãB÷ì éLéìL eðãîìå ?LãBwa éòéáø äNòiL àeä ïéc¦¤©£¤§¦¦©¤§¨©§§¦¦§¤
ïî LãB÷ì éLéìL .øîBçå ìwî éòéáøe ,äøBzä ïî¦©¨§¦¦¦©¨¤§¦¦§¤¦
àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúëc ïìðî äøBzä©¨§¨©¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ
àì" àðîçø øîàå ,éðLa òâðã ïðé÷ñò àì éî "ìëàé¥¨¥¦¨¨§¦©§¨©§¥¦§¨©©£¨¨Ÿ
:ïðçBé 'ø øîà .ïøîàãk øîBçå ìwî éòéáø ."ìëàé¥¨¥§¦¦¦©¨¤§©£¨©¨©¨¨
:Bcöa BúáeLz éøäL ,àeä äî òãBé éðéà éaéøa íòè©©§¦¦¥¦¥©©¤£¥§¨§¦
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é÷úî .LãB÷ é÷Lîe LãB÷ éìëBà ìñBt Ckdì ó ¨¥§¥¤©§¥¤©§¦¨
àîìc ?déì àøéáñ ïðaøk éñBé 'øã éànî :àtt áø©©¨¦©§¥§©¨¨§¦¨¥¦§¨
ìBñôìå íéðL ànèì øîàã déì àøéáñ ìeàL àaàk§©¨¨§¦¨¥§¨©§©¥§©¦§¦§
,déì àøéáñ ìeàL àaàk Czòc à÷ìñ éà !ãçà¤¨¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥
ìeáè úîçî àaL ìëBàî LãBwa éòéáøì déúééì¥§¥¨§¦¦©¤¥¤¤¨¥£©§
íBé ìeáèã ,íBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe .íBé¨¤©¨¥£©§¦§
ìëBà .LãBwa éòéáø äNBò zøîà ,ïéleça øzeî déôeb¥¨§¦¨©§¨¤§¦¦©¤¤
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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קנט יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אייר והקודם לו.

הנה נעם לי לקרות בו שמתגלה בו כשרון נואם לפני הרבים, ומנצל כשרונו זה לדברי התעוררות 

להחזקת היהדות וקיום התורה ומצות. ויה"ר מהשי"ת שיפעלו הדברים בנואם ובהשומעים. ובודאי 

מסדר שלא יפריע הנ"ל בלימודיו בהתמדה ובשקידה, הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות...



יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(קס

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dheq(ipy meil)

Løeñà déôeb éðLc ,éðL úîçî àaä éLéìïéc Bðéà ,ïéleça §¦¦©¨¥£©¥¦§¥¦¥¨§¦¥¦
,LãB÷a éòéáø äNBòLxqegnn `weec cnl iqei iaxy dfne ¤¤§¦¦§¤

`ad lke`y opaxk `l` le`y `a`k xaeq epi`y rnyn mixetik
iax zkxit eilr dyw ok m`e ,mixg` lqet epi` mei leah zngn

.opgei
àîéz éëåleah zngn `ad lke`n cnl `l iqei iaxy daiqdy §¦¥¨

`id ,meiCøôéîì àkéàc íeMîxnele xnege lwd z`ìeáèl äî ¦§¦¨§¦§©©¦§
ïkL íBédid,äàîehä áà`nhn ezngn `ad lke` jk meyne ¤¥©©§¨

iyily oi` d`nehd a` did `ly ipy ok oi`y dn ,ycewa iriax
.le`y `a`k xaeq `ed mpn`e ,iriax zeyrl leki ezngn `ad

,`xnbd dgecdðézééà àäiqei iax Dcnl -,íéøetk øqeçnîmbe ¨©§¦¨¦§¨¦¦
z`f lkae ,d`nehd a` oky mixetik xqegnl dn jextl xyt` my

,déëøt àìås`y oeik ,`kxit ef `kxit oi`y xaeq iqei iaxy ixd §Ÿ©§¥
ez`neh dkld lahy eiykr z`f lka d`nehd a` did mcewy
i` d`nehd a` epi` eiykry oeik mei leaha mb ok m` ,dxengd
`weec cnly daiqdy xnel jixv ok m`e ,ef jxca jextl xyt`

.le`y `a`k `le opaxk xaeqy iptn `id mixetik xqegnn
,áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
eälek ,øæòéìà éaøå øæòìà éaøå òLBäé éaøå éñBé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¦§©¦§ª©§©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàc eäì àøéáñiaxk mixaeq mpi`e §¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
aiwroilega elit` iyily dyer ipy epizpyna yxcy `.

øéàî éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¥¦
,dpyndníéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ,ïðúcin lk - ¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦

,mina xdhidl eze` ewiwfd minkgy `l` ,dxezdn xedh `edy
e ,d`nehl ipyk opaxcn epicLãBwä úà ànèî,iyily edyere §©¥¤©¤
øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôedlik`aøNòîáe ïéleçaipyéøác , ¥¤©§¨¨§¦§©£¥¦§¥
ïéøñBà íéîëçå ,øéàî éaødlik`øNòîaipyxi`n iaxy ixd . ©¦¥¦©£¨¦§¦§©£¥

.oilega iyily dyer epi` ipyy mixaeq eilr miwlegy opaxe
éñBé éaøcenll xyt`n ,oilega iyily dyer ipy oi` xaeqyàä ©¦¦¨

ïøîàc'eke leqty ycwa iriaxl oipn ,lirl iqei iax xn`y dnn -, ©£¨¨
oeikdéúéà íàc`nh `ed oilega iyilyy xaeq `ed m` - §¦¦¥

,dxezdnäîeøúa éòéáøì dézééìdnexza iriax mby cnliy - ©§¥¦§¦¦¦§¨
,dnexza iyily cnel `edy enk ,mei leahn xnege lwdn ,`nh

mb cnliy ,leqt dnexza iriaxy cnliy xg`leLãB÷a éLéîçå©£¦¦§¤
rnyn jk cnel epi` iqei iaxy dfne ,dnexza iriaxn xnege lwa

.oilega iyily oi`y xaeq `edy
òLBäé éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦§ª©

,dpyndnìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcqxt ivg xeriy ¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥

nìëBà`edyïBLàøeteb dyrp ,d`nehlïBLàøopaxcn,dne ¤¦¦
lke` m`e ,ipy dyrp ea rbepyéðLdyrp,éðLdnexza rbp m`e ¥¦¥¦

,iyily d`yrlke` m`eéLéìLdyrp,øîBà òLBäé éaø .éLéìL §¦¦§¦¦©¦§ª©¥
`l` ,oey`x eze` lke`d z` dyer epi` oey`x lke`yìëBàä̈¥

éðL ìëBàå ïBLàø ìëBàdyrp,éðLm`elke` lk` m`eéLéìL ¤¦§¤¥¦¥¦§¦¦
envra `ed dyrpLãB÷a éðL,eze` `nhi ycewa rbi m`y - ¥¦§¤

,xg` ycew leqtl lkei ycewd eze`eïéàådyrp etebéðL §¥¥¦
,äîeøúa.dze` lqet epi` dnexza rbi m`e,ryedi iax siqene ¦§¨

,ycewl ipy dyrp `ede iyily mda yiy exn` oileg dfi`aïéleça§¦
äîeøz úøäè ìò eNòpLxenyl envr lr odkd mdilra laiwy - ¤©£©¨¢©§¨

,dnexzk dxdha eileg z`.iyily mda oi` mzq oileg la`
,`xnbd zwiicnïéà äîeøzä úøäè ìòiyily oilega yi - ©¨¢©©§¨¥

exnypy oileg la` ,mipdk daxd eyr jky oeik ,dnexzkìò©
àì LãBwä úøäèievn did `l df xacy oeik ,iyily mda jiiy ¨¢©©¤Ÿ

oi`y milibx oileg lkk oic mdl yie ,mc` lk lv` ezrc dlhae
zxdh lr eyrpy oilegl ribdl ekxvedy dnne ,iyily mda

,oilega iyily xeq`l ick dnexzøáñ÷ àîìà,ryedi iaxïéà ©§¨¨¨©¥
ïéleça éLéìL äNBò éðLmzq. ¥¦¤§¦¦§¦

øæòìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¤§¨¨
,`ziixadnìL ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúcïzLmix`eand dl` - §©§¨©¦¤§¨¨¥§¨§¨

,cinïéåL,mpicaànèî ,äîeøúaLå ïéleçaLå LãB÷aL ïBLàøä ¨¦¨¦¤§¤§¤§¦§¤¦§¨§©¥
íéðL,iyilyd z` `nhn ipyde ,ipyd z` `nhn oey`xd -ìñBôe §©¦¥
ãçàiriaxd z` lqet iyilyde -,LãB÷aeãçà ànèîoey`xd - ¤¨§¤§©¥¤¨

,ipyd z` `nhnãçà ìñBôeiyilyd z` lqet ipyd -,äîeøúa ¥¤¨¦§¨
ãçà ìñBôeipyd z` lqet oey`xd -,ïéleçadxfrl` iaxly ix ¥¤¨§¦

.oilega d`nehl ipyn dlrnl oi`
øæòéìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¡¦¤¤

,dpyndn,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcoi` cifna d`nhpy dqir ¦§©©¦¡¦¤¤¥
`l` ,dlg dpnn oiyixtnäàîhä ìò äøBähä ïî úìhéð älç- ©¨¦¤¤¦©§¨©©§¥¨

.d`nhd lr dpnn yixtdle dxedh ztqep dqir yell jixvyãöék¥©
dqirdn `nhiz `le ,swendn d`nhd lr dxedhd dqirdn yixti

ixd ,jk dyer ,d`nhdúBqéò ézL,yiäøBäè úçà,úçàå §¥¦©©§¨§©©
déãk ìèBð ,äàîèxeriyälçdqird lr yixtdl xen` `edy §¥¨¥§¥©¨

,d`nhdäqéòîdxedhd,dúlç äîøeä àlLdkizg cer lhepe ¥¦¨¤Ÿ§¨©¨¨
,dxedhd dqirdnïúBðåly xeriya dpnnäöéákî úBçtcenriy §¥¨¦§¥¨

òöîàadze` dyery dxedhd dkizgae ,d`nhd dqira rbie ¨¤§©
`ed df lke ,dlgìBhéì éãkdlgd z`.ówenä ïî §¥¦¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,my xn`p cerøîà ,"äfòa õøt 'ä õøt øLà ìò ãåãì øçiå"©¦©§¨¦©£¤¨©¤¤§ª¨¨©
,øæòìà éaø`ed 'xgie' oeylåéðt epzLpLcec lyäøøçkdber - ©¦¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨

milgb ipt lr oite`y.,`xnbd zl`eyäzòî àlàxe`iad itl ¤¨¥©¨
,'xgie' lr lirlénð éëä 'øçéå' áéúëc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦

,`xnbd zvxzn .'dxxgk eipt epzypy' yxtz ok mb 'xgie' aezky
íúäj"pza zenewn x`ya -' áéúkxgie'óàáéúk àì àëä , ¨¨§¦©¨¨Ÿ§¦
.'óà'©

,`fer dyrn oiprn cerãåc Lðòp äî éðtî ,àáø Løczny jka - ¨©¨¨¦§¥©¤¡©¨¦
eci lr `fer,,`ax x`ane,úBøéîæ äøBz éøáãì àøwL éðtî¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦

éwç éì eéä úBøéîæ" øîàpL"éøeâî úéáa Eizgxayk ,yexit , ¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
zexinfk jiwega izryrzyd ,mdn izxbie iaie`nLBãwä Bì øîà .¨©©¨

àeä Ceøacecléòúä" ïäa áeúkL äøBz éøác ,éðéò óBa E ¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤
"epðéàåcin mda lkzqdln zrcd gqida epir mzeq wx mc`y - §¥¤

mpi`úBøéîæ ïúBà àøB÷ äzà ,mc` ita `ed zexinfdy ,ddinza , ©¨¥¨§¦

dry itl wx,oklúéa ìL úB÷Bðéz eléôàL øáãa EìéLëî éðéøä£¥¦©§¦§§¨¨¤£¦¦¤¥
LãBwä úãBáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨©¦£©©¤

e`yi szka mdilr"'Bâåoglyde oex`d z` mi`yep zdw ipay , §
zelbr dyn mdl ozp `le ,szka [adfd gafne dxepnde]eäéàå ,§¦

àúìâòa dééúà.dlbra oex`d z` `iad cece - ©§¥§¤§¨¨
`xnbd d`ian ,oex`d lr dxinya dctwd lr epxacy oeike
l`eny onfa ,zextd ici lr mizyltn oex`d z`ad dyrnn

aezk my ,`iapdéå"ïBøàa eàø ék LîL úéá éLðàa Cmra jie ,'d ©©§©§¥¥¤¤¦¨¨£
yi` sl` miyng yi` miray",`xnbd zxxane ,'eàø'c íeMî- ¦§¨

eyprp ,oex`d lr elkzqd wxy llbaaiå'(íéäìà) 'Czia iyp`a ©©¡Ÿ¦
,`xnbd zx`an ,`l` .ynyøæòìà éaøå eäaà éaødn lr ewlgp ©¦©¨§©¦¤§¨¨

yny zia iyp` ly myper didéåçzLîe ïéøöB÷ øîà ãç ,eéä í ©¨©§¦¦§©£¦¨
ribn oex`d z` e`xyk mzk`ln ewiqtd `ly -éléî øîà ãçå ,§©¨©¦¥

øeîà énð,obedk `ly exaic s` md - ©¦¨
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קסי

oifge` mipy` cenr l sc oey`x wxtdheq
.'eë éðL úîçî àaä éLéìL`xiaqC mFi lEah zngn `Ad lk` n"y ,iYxY DiPn opirnWC §¦¦©¨¥£©¥¦§©§¦¨¦¥©§¥Ÿ¤©¨¥£©§¦§¦¨

DPn iziipC xn` `l WcwA iWingC idp ipW zngn `Ad iWilW n"yE ,lE`W `A`M Dil¥§©¨¨§¦¦©¨¥£©¥¦§¦©£¦¦§Ÿ¤Ÿ¨©§¥¥¦¨

`ziixF`Cn iqFi iAxe ixiin WcTn WcwaE ,`id opAxC dlrn mzdC ,mFi lEahA ciarwcM¦§¨¨¦¦§§¨¨©£¨§©¨¨¦§Ÿ¤¦Ÿ¤©§¦§©¦¦¦§©§¨

:DPn izii` `din iriax la` ,xn`w.dðéúééà àä 'eë ú"ëåxQgOn e"wn iqFi 'x ¨¨©£¨§¦¦¦¨©§¦¦¨§¨©§¦¨¦¦¦§ª¨

mixERM xQgnN dn iOp Kxtinl `Mi`C ,mixERM¦¦§¦¨§¦§©©¥©¦§ª¨¦¦

'x Dil aiWg `lC ,KixR `le d`nHd a` oMW¤¥©©ª§¨§Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¥

`idd Dl dlf` Dl lahC `YWdC ,`kxiR iqFi¦¦§¨§©§¨§¨©¨¨§¨¨©¦

:d`nh.íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ª§¨¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
EdEwiwfd minkge dxFYd on xFdh `EdW lM̈¤¨¦©¨©£¨¦¦§¦

minA FAxe FW`x `Ad oFbM ,xdHle miOA `al̈Ÿ©©¦§¦¨¥§©¨Ÿ§ª§©¦

ivg lkF`de oiaE`WmicIde oi`nh oilk` qxR §¦§¨¥£¦§¨¢¨¦§¥¦§©¨©¦

:mEpirhd mIpW zxFzA mNM ,dliah mEkixvdW¤¦§¦§¦¨ª¨§©§¦¦¦§¦

.Lãwä úà ïéànèîiriax dUrie iWilW zFidl §©§¦¤©Ÿ¤¦§§¦¦§©£¤§¦¦

:dnExYd z` oilqFtE.øLòîa ïéøñBà íéîëçå §¦¤©§¨©£¨¦§¦§©£¥
ikde ,lFk`l s` oiNge ,ixW dribp la` dlik`A©£¦¨£¨§¦¨¨¥§ª¦©¤¡§¨¥

dbibgA xn`(:gi sC)opAxlC iOp oiCd `Ede , ¨©©£¦¨©§©¦©¥¦§©¨¨

aiWg `lC i`de ,oiNgA iWilW dUFr ipW oi ¥̀¥¦¤§¦¦§ª¦§©§Ÿ¨¦

FzwFlgnE n"xe ,ozFnW EWxRzp `NW itl Edl§§¦¤Ÿ¦§¨§§¨§©§¨

:xn`w.àúéà íàc,dxFYd on oiNgA iWilWC ¨¨©§¦¦¨¦§¦¦§ª¦¦©¨

izii`cM mFi lEaHn e"wn dnExzA iriax Diziil¥§¥§¦¦¦§¨¦¦§¦§©§¥

:oiNgA ipXn lirl iWilWl.Lã÷a éLéîçå ¦§¦¦§¥¦¥¦§ª¦©£¦¦§Ÿ¤
izii`cM ,mixERM xQgOn e"wn dnExzA iriaxn¥§¦¦¦§¨¦¦§ª¨¦¦¦§©§¥

:dnExzA iWilXn lirl iriaxlìëà ìëBàä ¦§¦¦§¥¦§¦¦¦§¨¨¥Ÿ¤
.ïBLàøoFW`x FtEB dUrp oFW`x lk`n qxR ivg ¦£¦§¨¥Ÿ¤¦©£¤¦

FtEB dUrp ipW lk` lkF`de ,opAxCn d`nhl§ª§¨¦§©¨¨§¨¥Ÿ¤¥¦©£¤

z` dUFrW `nrh Wxtn oiNg zhigWaE .ipW¥¦¦§¦©ª¦§¨¥©§¨¤¤¤

hgFXdA ,lk`nM xEng lkF`d(.cl 'c oiNg):éaø ¨¥¨§©£¨§©¥ª¦©¦
ìëà ìëBà Bà ïBLàø ìëà ìëBàä øîBà òLBäé§ª©¥¨¥Ÿ¤¦¥Ÿ¤

.éðL éðLoFW`x Dil ciar `l oFW`x lk`n ¥¦¥¦©£¨¦Ÿ¨¦¥¦

la` ,lk`nM xEng lkF`d oi`W ,ipW `N ¤̀¨¥¦¤¥¨¥¨§©£¨£¨

,`nrh Wxtn mzde ,ipW FzF` dUFr ipW lk`n©£¨¥¦¤¥¦§¨¨§¨¥©§¨

:oiwWn ici lr ipW dUFr ipXdW EpivnéLéìL ¨¦¤©¥¦¤¥¦©§¥©§¦§¦¦
.Lã÷ì éðLipW FtEB dUrp iWilW lk` lkF`d ¥¦§Ÿ¤¨¥Ÿ¤§¦¦©£¤¥¦

,cg` cFr lFqtl EP`Ohi WcwA rBi m`W ,Wcwl§Ÿ¤¤¦¦©§Ÿ¤§©§¤¦§¤¨

opAxCn zF`nh Kpd lke .`nrh Wxtn mzde§¨¨§¨¥©§¨§¨¨©ª§¦§©¨¨

:Edpip.äîeøz úøäè ìò eNòpL ïélçaoiNg Ffi`A ¦§§ª¦¤©£©¨¢©§¨§¥ª¦

,Wcwl ipW dUrp odNW iWilW lkF`dW Exn`̈§¤¨¥§¦¦¤¨¥©£¤¥¦§Ÿ¤

odM mdilrAW ,dnExY zxdh lr EUrPW oiNgA§ª¦¤©£©¨¢©§¨¤©£¥¤Ÿ¥

eizFnExzl libx `dIW icM dnExY zxdhA FNW oiNg lFk`l eilr lAwe dnExzA libxe§¨¦¦§¨§¦¥¨¨¤¡ª¦¤§¨¢©§¨§¥¤§¥¨¦¦§¨

:iWilW zgMWn `l mixg` oiNgaC ,iWilW EdA zgMWn KMld ,odl dwEwGd dxdhA§¨¢¨©§¨¨¥¦§¨©§©©§§¦¦¦§ª¦£¥¦Ÿ©§©©§¦¦

.àì éãéøb ïélç ïéà äîeøz úøäè ìò â"äWxtn ikd `l WcTd zxdh lr qixbC o`nE ©¨¢©§¨¦ª¦§¥¥Ÿ©§¨¥©¨¢©©Ÿ¤Ÿ¨¥§¨¥

dlhA WcTd zxdhl oiNg qiRzOdW ,icixB oiNg Edl FedC `l WcTd zxdh lr ,Dl̈©¨¢©©Ÿ¤Ÿ©£§ª¦§¥¥¤©©§¦ª¦§¨¢©©Ÿ¤¨§¨

:mElM eixacA oi`e FYrCìL.ïéåL ïzLlW oFW`xe ,oiNg lW oFW`x ,Edl WxtnC Kpd ©§§¥¦§¨¨§§¨§¨¨¦¨©¦§¨¥§¦¤ª¦§¦¤

:Wcw lW oFW`xe ,dnExY.Lã÷a ãçà ìñBôe íéðL ànèî:iriax EpiidCãçà ànèî §¨§¦¤Ÿ¤§©¥§©¦¥¤¨§Ÿ¤§©§§¦¦§©¥¤¨
.äîeøúa ãçà ìñBôe:iWilW Dil dedC.ïélça ãçà ìñBôebiltC `Pze .ipW Dil dedC ¥¤¨¦§¨©£¨¥§¦¦¥¤¨§ª¦©£¨¥¥¦§©¨§¨¦

`N` iriax icil `A Wcw oi`W ,iriax cr WcwA lif` `l oiNg lW oFW`x xaq Dilr£¥¨©¦¤ª¦Ÿ¨¦§Ÿ¤©§¦¦¤¥Ÿ¤¨¦¥§¦¦¤¨

:oiNgA iWilW oi`C DPn opirnW EdinE .Wcw lW oFW`x did oM m`älç øîBà à"ø ¦¥¨¨¦¤Ÿ¤¦©§¦¨¦¨§¥§¦¦§ª¦¥©¨
.äàîhä ìò äøBähä ïî úìhðdNg zkQnA 'ipznC `Wix(f"n a"t)cg` dNg xErW ,ikd ¦¤¤¦©§¨©©§¥¨¥¨§©§¦§©¤¤©¨¨¥¦©¨¤¨

`di `NW ,c"kn cg` cifnA z`nhp ,g"nn cg` dqEp` F` zbbFW DzQr d`nhp ,c"kn¦¦§§¨¦¨¨¤¤£¨¤¨¦¦§¥§¥¦¤¨¦¤Ÿ§¥

dxFdHd on lFHze dxdhA zxg` WElY dcifn z`nhpC `kid xnF` `"x .xMUp `hFg¥¦§¨¥¥¨§¦§¥§¦¨¨©¤¤§¨¢¨§¦¦©§¨

zlhFp ,dxFdhE sTOd on `dIW dUrY cviM .sTOd on mFxzl devnC mEXn ,d`nHd lr©©§¥¨¦§¦§¨¦§¦©ª¨¥©©£¤¤§¥¦©ª¨§¨¤¤

EY dxFdhC DzNg dnxEd i`C ,DzNg dnxEd `NW cr dxFdHd dQrn d`nHd zNg icM§¥©©©§¥¨¥¦¨©§¨©¤Ÿ§¨©¨¨§¦§¨©¨¨¦§¨

:zpzFpe ,dNg mW EY Dilr liig `le aEIgd lr xEhRd on iWExt`l ivn `läöéakî úBçt Ÿ¨¥§©§¥¦©§©©¦§Ÿ¨¥£¥¥©¨§¤¤¨¦©¥¨
.ównä ïî íBøúì éãk òöîàazFIag iYW oitiTn oi` FnM ,axFwnE xAgn oFWl sTn ¨¤§©§¥¦§¦©ª¨ª¨§§ª¨§¨§¥©¦¦§¥¨¦

dviA zkQnA,(:al sC)dkixv KMld ,ixtqA ,Fl sTOd on EPOn mzFnxde ol `wtp `xTnE §©¤¤¥¨©¦§¨©§¨¨©£¥¤¦¤¦©ª¨§¦§¥¦§¨§¦¨
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éùéìù`ad lke` dipin opirny izxz dipin opirnyc i"yx yxit .'eke ipy zngn `ad

zngn `ad iyilyc dipin opirnye le`y `a`k dil `xiaqc mei leah zngn

zi`c dipin opirny `linn e`l mixetik xqegnn iyilyl e"w silic oeik dniz 'eke ipy

leah zngn `ad lke` ol `wtp mixetik xqegnc diteb xnege lw i`dac le`y `a`k dil

dipzinl dil ied i`n` k"` iriax ciarc mei

ike mei leah zngn `ad lke`n ycewa iriaxl

etik xqegnn ith xity dil iziin `lditeb mix

mei leah zngn `ad lke`n dil iziin iedcn

opirny `l diteb mei leah zngn `ad lke`c

'it`c d`xpe mixetik xqegnc e"wn `l` dil

e"wn iyily zeyrl ith dil `gip ied ikd

ith mil`c ipy zngn `ad iyily oebk oey`x

xqegnn dil iziinc i`nn iriax carinl

(iziinl) diteb iyily iziinl jixvy mixetik

jk oiac b"r` dnexza leqtc mei leahc e"wn

iyily gk inel`l edin e"w oa e"w ied jk oiae

:ith dil sicr

àä.opikxt `le mixetik xqegnn dpizii`

dil dlf` lahc oeikc meyn 'it i"yx

k"r `d ikd 'it i`n` `prci `le d`neh `idd

oa opgei oaxk dil `xiaq iqei 'xc xninl ol zi`

`l i`c cvd dna dnexza iyily iziinc i`kf

cvd dn eze`ae dil `pn iyily ikd `niz

mixetik xqegnn iriax iqei iax iziin diteb

.xyid xtq .jixt `l ikd meyne qxg ilkne

oilke` lik`c oipnif (.ci sc) zayc w"ta wiqn

`nl` l"vf ield `"aix dywd 'eke oi`nh

'it`c dviaka diebd z` oilqet oi`nh oilke`c

dinetl icyc dnexzc oiwynl oi`nhn dviak

(:at sc oiaexir) oitzzyn cvik wxta opzde

diebd z` leqtl divg ivge rbepnd zial divg

mc` ipa jxc oi` ixen uxize mivia ipy epiidc

okl mcewe mivia ipy zlik` xg`l `l` zezyl

uexiz i"xl d`xp oi`e `id `giky `lc `zlin

`ed o`kay wcwc `l oeyla elit`y `cg df

el` xne` `ed myle diebd z` leqtl xn`

`l o`kae rbna elit` rnyn dnexza oilqet

cere ueg z`neh eh` mipt z`neh `l` exfb

e`lc dieb z`nehl gpd `tt ax xn` (:t sc) oexg` wxt `neia mixne` ep` j`id

o`kn `tt ax xn`e mda e`nhz `l aizkde ikd `tt ax xn` in aizene `ziixe`c

xac g"i zxfbn did m`e `nlra `zknq` `xwe opaxcn uxzne `ziixe`c dieb z`nehl

i`ce `l` mlerd lka mxeqi` hyt `lde `ziixe`c mdy `xnbd lra dreh did dfa ike

d`exdc dieb leqt epiidc ueg z`neh eh` mipt z`neh zxifb `cg eed zexifb ixzc d`xp

mi`nh oiwyn dzey k"g`e dnexz lk`yk df `dc oiwynl d`neh ribdl xzenc xaq

ipya `wece exfb ikdl uega 'it` yegp `l inp ikdl opiyiig `le eirn jeza dfa df oirbep

didiykle eipiy oia x`ype eirn jeza lkrzn dviak lke`d ixdy `l dviaka la` mivia

dviaka oi`nh oilke` lke` elit`y dreh mc` oi`e dviakn daxd zgti eirn ipaa

'it` dviaka od oixedh k"` xn`i `l dnexzc oiwyn dzeyedid `l mipta `dc uega

xeriykn xzei jixvn oilke`a `wece `nhl xeriyk did `le lke`d lkrzp ixdy dviak

eirn jeza lkrzdl dwyn jxc oi`c ziriax icka dieb ilqt oiwyn la` lkrznc meyn

mivia ipy lr dze` cinrd dixeriyl zigpc oeik n"n hrn xzei siqedl odl did z"`e

ly dze`e rbn lr s` dviaka exfby zay ly dze` zxg` dxifbe reci xeriy `edy

dnexz zxdh lr eyrpy oileg ly iyily lke` lke`d `ler xn`c (.cl sc) oileg zhigy

exfb dnl n"n dpey`x dxifb dze`n did m` yxtl rcei ipi` dnexza lek`ln eteb lqtp

oi`y lqtp did `l dnexzay iyilya rbep did m` elit` `ld ueg z`neh meyn i`

`ed ixd ycwd zxdh lr eyrpy oileg `ipzc mzd gkenck dnexza iriax dyer iyily

m` dnexzc oiwyn dzye oi`nh oilke` lik`c oiwyn meyne dipy dxfbn z"`e iriax epi` k"` cg` leqtle mipy `nhl dnexzl d`nehk od ixd xne` wecv iaxa xfrl` iax oilegk

d`xp epi` oileg zhigya yxity qxhpewd yexit itle dxfbl dxifb exfbe zexfba eax xn`p k"` `l` rcep `l mrhd n"n `id ziyily dxfb z"`e rbna 'it` `nh 'idi eteb lqtp dnl ok

:xyid xtq oeyl k"r .dviaka elit` edfe dnexzc oiwyn izye oi`nh oilke` lik` `nlic `nrh i`n mixne` ep` ixdy qxt ivg edf oey`x lke` lke`d yxtny dti ayein epi`e
xn

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

,ïéleça øeñà déôeb éðLã ,éðL úîçî àaä éLéìL§¦¦©¨¥£©¥¦§¥¦¥¨§¦
BðéàíeMî àîéz éëå ?LãBwa éòéáø äNBòL ïéc ¥¦¤¤§¦¦©¤§¦¥¨¦

?äàîehä áà ïkL íBé ìeáèl äî :Cøôéîì àkéàc§¦¨§¦§©©¦§¤¥©©§¨
áø øîà ?déëøt àìå ,íéøeték øqeçnî dðéúééà àä̈©§¦¨¦§©¦¦§Ÿ©§¥¨©©
:áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éñà©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
øæòéìà 'øå ,øæòìà 'øå ,òLBäé 'øå ,éñBé 'øå ,øéàî 'ø¥¦§¥§§ª©§¤§¨¨§¡¦¤¤
.ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàã ,eäì àøéáñ eälek§§¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
,íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ïðúc ,øéàî 'ø¥¦¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
ïéleça øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôe ,LãBwä úà ànèî§©¥¤©¤¥¤©§¨¨§¦
'ø .øNòîa ïéøñBà íéîëçå ,øéàî 'ø éøác ,øNòîáe§©£¥¦§¥¥¦©£¨¦§¦§©£¥
äîeøúa éòéáøì déúééì déúéà íàã ,ïøîàc àä ,éñBé¥¨©£¨©§¦¦¥¥§¥¦§¦¦¦§¨
:øîBà øæòéìà 'ø ,ïðúc òLBäé 'ø .LãBwa éLéîçå§£¦¦©¤§ª©¦§©¡¦¤¤¥
.éLéìL éLéìL ,éðL éðL ,ïBLàø ïBLàø ìëBà ìëBàä̈¥¤¦¦¥¦¥¦§¦¦§¦¦
éðL ìëBàå ïBLàø ìëBà ìëBàä :øîBà òLBäé 'ø§ª©¥¨¥¤¦§¤¥¦
ïéleça ,äîeøúa éðL ïéàå LãBwa éðL éLéìL ,éðL¥¦§¦¦¥¦©¤§¥¥¦¦§¨§¦
,ïéà äîeøzä úøäè ìò .äîeøz úøäè ìò eNòpL¤©£©¨¢©§¨©¨¢©©§¨¦
äNBò éðL ïéà øáñ÷ àîìà ,àì LãBwä úøäè ìò©¨¢©©¤Ÿ©§¨¨¨©¥¥¦¤
:øîBà øæòìà 'ø ,àéðúc øæòìà 'ø .ïéleça éLéìL§¦¦§¦¤§¨¨§©§¨¤§¨¨¥

ìLäîeøzaLå ïéleçaLå LãBwaL ïBLàøä ,ïéåL ïzL §¨§¨¨¦¨¦¤©¤§¤©¦§¤©§¨
ìñBôe ãçà ànèî ,LãBwa ãçà ìñBôe íéðL ànèî§©¥§©¦¥¤¨©¤§©¥¤¨¥
,ïðúc øæòéìà 'ø .ïéleça ãçà ìñBôe ,äîeøúa ãçà¤¨¦§¨¥¤¨§¦¡¦¤¤¦§©
ìò äøBähä ïî úìhéð älç :øîBà øæòéìà 'ø¡¦¤¤¥©¨¦¤¤¦©§¨©
úçàå äøBäè úçà úBqéò ézL ?ãöék ,äàîhä©§¥¨¥©§¥¦©©§¨§©©
,dúlç äîøeä àìL äqéòî älç éãk ìèBð ,äàîè§¥¨¥§¥©¨¥¦¨¤Ÿ§¨©¨¨
,ówenä ïî ìBhéì éãk ,òöîàa äöéakî úBçt ïúBðå§¥¨¦©¥¨¨¤§©§¥¦¦©¨

íéîëçå

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

סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(



קסב

oifge` mipya cenr l sc oey`x wxtdheq
cvl daixrA zpzFp Dl dtiTn ikde ,mW Dl `xwYW mcw dQrd lv` dNgd siTdl§©¦©©¨¥¤¨¦¨Ÿ¤¤¦§¨¨¥§¨¥©¦¨¨¤¤¨£¥¨§©

,d`nHd dQrd oiaE dxFdHd dNgd oiA dviAMn zFgR dxFdHd dQrd on zpzFpe cg ¤̀¨§¤¤¦¨¦¨©§¨¨¦©¥¨¥©©¨©§¨¥¨¦¨©§¥¨

,mXd z`ixw mr zwNqnE dNgd lr mW `xFwe ,oYtxvnE odiYWA zrbFp zirvn`de§¨¤§¨¦©©¦§¥¤§¨©§¨§¥¥©©©¨§©¤¤¦§¦©©¥

zxFzA `ipzcM ,d`nh lAwn Fnvr `EdW t"r`e dNgd z` `Ohn Fpi` dviAMn zFgtE¨¦©¥¨¥§©¥¤©©¨§¤©§§©¥ª§¨¦§©§¨§©

`EdW cOln lk`i xW` lk`d lMn mipdMŸ£¦¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥§©¥¤

lkA mixg`l `Ohi lFki ,`EdW lkA `OHn¦©¥§¨¤¨§©¥©£¥¦§¨

wxtA Dil opiWxce ,lk`i xW` l"z `EdW¤£¤¥¨¥§©§¦¨¥§¤¤

`nFiC `xzA(.t sC),zg` zaA lk`Pd lk` ©§¨§¨©Ÿ¤©¤¡¨§©©©

xzFi wifgn drilAd ziA oi` minkg ExrWe§¦££¨¦¥¥©§¦¨©£¦¥

:zlFbpxY zviAn.ïéøñBà íéîëçåopiracM ¦¥©©§§¤©£¨¦§¦¦§¨¥¨

:`nrh iWFxtl.äöéák àéðúå`ziixaA `ipze §¨¥©§¨§©§¨§¥¨§©§¨§¨©§¨

rvn`A dviaM s` zpzFpe ,xfril` 'xC `AN`C§©¦¨§¡¦¤¤§¤¤©§¥¨¨¤§©

`xwp `NW cr dNgl Dl `Ohn `l d"t`e©Ÿ§©¥¨©©¨©¤Ÿ¦§¨

:mW dilr.ïðaø äeøáñEraC `Wxcn iaC ipd ¨¤¨¥©§¨©¨¨¨¥§¥¦§¨¨§¨

iWilW dUFr ipW oi` xfril` 'xC DPn rnWnl§¦§©¦¨§¡¦¤¤¥¥¦¤§¦¦

`AN` iOp `ziixA Kd - ici`e ici` ,l"q oiNgA§ª¦¦¦§¦¦©¨©§¨©¦©¦¨

zFgR xn`C 'ipznE ,dviaM ixWC xfril` iAxC§©¦¡¦¤¤§¨¥§¥¨©§¦§¨©¨

d`nHd dQrd dpFW`x dQrA EdiieexY -©§©§§¦¨¦¨¨¦¨©§¥¨

xfril` 'x xn`w d"t`e `id d`nhl dpFW`x¦¨§ª§¨¦©¨¨©¡¦¤¤

zirvn` d`OHinC b"r`e dviaM `ziixaA§¨©§¨§¥¨§§¦©§¨¤§¨¦

`xcd `l dIpW Dl `iede dpFW`x zngn¥£©¦¨§©§¨¨§¦¨Ÿ©§¨

mW dilr `xw `NW cr dNgl Dl `care§©§¨¨§©¨©¤Ÿ¨¨¨¤¨¥

dNgl oilEaHd oiNg zQrnC b"r`e ,iWilW§¦¦§§¥¦©ª¦©§¦§©¨

dNgM e`l opAxl oiA xfril` 'xl oiA r"kC ,`Ed§¥§¡¦¤¤¥§©¨¨¨§©¨

:dnExY zxFY Dlr iedinl `inCàäa åàì éàî ©§¨§¥¡¥£¨©§¨©¨§¨
.éâìôéî÷ixWC xfril` 'xC ,opAxe xfril` iAx ¨¦§§¥©¦¡¦¤¤§©¨¨§¡¦¤¤§¨¥

ixq`C opAxe ,oiNgA iWilW dUFr ipW oi` xaq̈©¥¥¦¤§¦¦§ª¦§©¨¨§¨§¥

dNg Dl `nHi`e oiNgA iWilW dUFr ipW ixaq̈§¥¥¦¤§¦¦§ª¦§¦§¨¨©¨

gkYW`e `Ed oiNgC b"r`e mXd z`ixw iptl¦§¥§¦©©¥§§ª¦§¦§§©

,dxFdh `idW zwfgA d`nh dNg odkl opitqC§¨¦¨§Ÿ¥©¨§¥¨§¤§©¤¦§¨

,dviAMn zFgR xfril` 'xl xn`C 'ipznC `Pze§©¨§©§¦§¨©§¡¦¤¤¨¦©¥¨

`N` ,iWilW dUFr ipW Dil zi`C mEXn e`l̈¦§¦¥¥¦¤§¦¦¤¨

zirvn`C d`nh ihErnl xWt`C dOkC mEXn¦§©¨§¤§¨§©¥ª§¨§¤§¨¦

`N` ,oiNgl d`nh mFxbl xEq`C ,opihrnn§©£¦¨§¨¦§ª§¨§ª¦¤¨

xWt` `de ,ixWC `Ed dnExY zpTY mEXn¦©¨©§¨§¨¥§¨¤§¨

`NW DA xdCfin `l `nliC mEXn iOp i` .ikdA§¨¥¦©¦¦¦§¨Ÿ¦§©©¨¤Ÿ

,mXd z`ixw xg` Ff zirvn`A dNg rBY¦©©¨§¤§¨¦©©§¦©©¥

dviaM carinl iz` `nliC oixqF` minkge©£¨¦§¦¦§¨¨¥§¤¡©§¥¨

:dNgl `inHnE `xcde zirvn` `OhnEàì §©¥¤§¨¦§©§¨¦©§¨§©¨Ÿ
.ò"ëc,oiNgA iWilW dUFr ipW oi` opAxl ENt`e §©£¦§©¨¨¥¥¦¤§¦¦§ª¦

oilEaHd oiNg ixaqwC mEXn opAx ixq`wC i`de§©§¨¨§¥©¨¨¦§¨¨§¥ª¦©§¦

ilW mW mEXn ilqRinE EnC dNgM dNgl:iW §©¨§©¨¨¦©§¥¦¥§¦¦

ïéà ò"ëãe éîc älçk åàì ò"ëc àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨§©¨¨¥§¥
íBøâì øzîa àëäå ,ïélça éLéìL äNBò éðL¥¦¤§¦¦§ª¦§¨¨§ª¨¦§

.'eë ïélçì äàîèmEXn ixq`c opAxC `nrh ª§¨§ª¦©§¨§©¨¨§¨§¥¦

`idW dQrd zngn `OHinC ,`Ed zirvn ¤̀§¨¦§¦©¥¥£©¨¦¨¤¦

'xC `AN` `ziixaC `Pze oizipznC `Pze ,dxdhA dNg oTzl icM zirvn`l d`nh mFxbl xYn xaq xfril` 'xe ,dnExY zpTY mEXn oiNgl d`nh mFxbl xEq` ixaqwe ,dpFW`x¦¨§¨¨§¥¨¦§ª§¨§ª¦¦©¨©§¨§¡¦¤¤¨©ª¨¦§ª§¨¨¤§¨¦§¥§©¥©¨§¨¢¨§©¨§©§¦¦§©¨§¨©§¨©¦¨§

dviaM KMld ,ikdA xWt` `de ,mPgA d`nh odl mFxbl Edl opiWtn `l ihErnl xWt`C dOM lM Edin d`nh Dl mFxbl xYnC b"r` xaq oizipznC `PzC ,ibilR `dA iOp xfril ¡̀¦¤¤©¦§¨§¦¥§©¨§©§¦¦¨©§ª¨¦§¨ª§¨¦¨©¨§¤§¨§©¥Ÿ©§¦¨§¦§¨¥ª§¨§¦¨§¨¤§¨§¨¥¦§¨§¥¨

dNg rbp `nliC xaq 'ipznC `PY iOp i` ,mFxbl xYn iOp dviA ickA ENt`C ,`xhEf `xEriW `pW `le `Ax `xEriW `pW `l mFxbl xYnC oeiM xaq `ziixaC `Pze ,aiWgC `lŸ§¨¦§©¨§¨©§¨¨©¥¨§ª¨¦§Ÿ§¨¦¨©¨§Ÿ§¨¦¨§¨©£¦¦§¥¥¨©¦ª¨¦§¦©¦©¨§©§¦¨©¦§¨¨©©¨

:Wig `l `xA `Pze mXd z`ixw xg` zirvn`A.éâìôéî÷ éàîa:ililBd iqFi 'x lW FpA xfril` 'xe r"x.ìlää úà àø÷nä ìBãâk:ozaFg ici o`ivFdl xEASl Edxwnåéøçà ïéðBò ïäå ¨¤§¨¦©©§¦©©¥§©¨¨¨Ÿ¨¥§©¨¦§§¥§¡¦¤¤§¤¦©§¦¦§¨©©§¥¤©©¥©§¥©¦§¦¨§¥¨¨§¥¦©£¨
.déeììä íé÷øt éLàødMq zkQnA opzC ,DiElld eixg` oipFr xnF` `EdW xaC lM lr ,dWxRd W`x `EdW(.gl sC)dn odixg` dpFr `Ed FzF` oixwn ohw F` dX` F` car didW in ¨¥§¨¦©§¨¤Ÿ©¨¨¨©¨¨¨¤¥¦©£¨©§¨¦§©§©¤¤ª¨©¦¤¨¨¤¤¦¨¨¨©§¦¤©£¥¤©

:DiElld eixg` dpFr FzF` `xwn lFcB did m`e ,mixnF` mdX.øôBñkbgd iptl bgd qFxR oFWl qxFR .micrFPd dxUrl rnW lr qxFtE zqpMd ziaA xicY `Ede ,zFwFpiY cOln ¤¥§¦§¦¨¨¨©§¥¤©£¨©§¨§¥§©¥¦§¨¦§¥©§¤¤¥©§©©£¨¨©¨¦¥§§¤¨¦§¥¤¨

(d sC milwW):DazkM dxiXd z` cgi EpeEke mNM lr WcTd gEx dzxW Kke ,cgi oNM oixFwe eixg` oipFr ode ,rnW z`ixw iptNW zFkxaA ligzn ..éà÷ àúéén÷ àúlnà øîàìoipFrW §¨¦©©§¦¦§¨¤¦§¥§¦©§©§¥¦©£¨§¦ª¨©©§¨¨§¨©©Ÿ¤©ª¨§¦§©©¤©¦¨¦§¨¨¥Ÿ©¦§¨©¨§¨¨¥¤¦

:'dl dxiW` cinY.eøîàiå øáñ äéîçð éaøå:iccd icdA EdNM xEn`C rnWnE ,i`w l`xUi ipaE dWO`.àLéøa äLî çúôc øîàìEpiidC ,xn`l EWxPW xg` mNM Exn`Ie ,xn`w ikd ¨¦¨¦¨©§©¦§¤§¨¨©©Ÿ§©Ÿ¤§¥¦§¨¥¨¦©§©§¨ª§©£¥£¨¥¥Ÿ§¨©Ÿ¤§¥¨¨¥¨¨©©Ÿ§ª¨©©¤¦§¥Ÿ§©§

:mkg gzRW xg`.ììBòaizkcM wpFIn lFcB(eh ` l`EnW)dU cre xFXn FnM rExBd cr aEWgd on lMd dlM xnFlM ,oM xnFl `xwOd Kxce ,wpFi cre llFrn(mW): ©©¤¨©¨¨¨¨¦¥§¦§¦§¥¥¥§©¥§¤¤©¦§¨©¥§©¨¨©Ÿ¦¤¨©©¨©§¦§©¤¨
úåìä÷îá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

øîded i`c rnyn `kdc dniz .opaxc oinegz xaq xne `ziixe`c oinegz xaq

meyn `nrh `l` opaxc oinegzc xaq dedc miela dn` mitl`c `xw irzyn

mewn y"bn (.`p sc oiaexir) ede`ivedy in wxta oinegzl sili `de zaya irzync

eda slinl ivn ied minxke zecya irzyn ded 'it` k"` 'eke dqipn mewne mewnn

`dc mitl` epiid zay iab aizkc mewnc y"b

`eddc b"r` dvege xird xiwn slipe mzd jixt

oiaexirc w"tqae miela lkd ixacl irzyn `xw

`ziixe`c oinegzc xaqc o`n rnyn (:fi sc)

:enewnn yi` `vi l`n ol `wtpéáødingp

.zqpkd ziaa rny lr qxetd xteqk xne`

oixewy mc` ipak xne` dingp 'x (e"t) `ztqeza

didy cnln xn`l exn`ie xn`py rny z`

oixnebe eixg` oiper l`xyie dligz gzet dyn

dxiy` mixne` l`xyie dyn xiyi f` xn` dyn

df mixne` l`xyie di zxnfe ifr xn` dyn 'dl

l`xyie dngln yi` 'd xn` dyn edep`e il`

:eny 'd mixne`

éáøirnay oixaer 'it`y oipn xne` xi`n

iaxe ililbd iqei iaxc xnel oi` .on`

miller `wec dil zi` iqei iaxc ibilt xi`n

miller itnc `xwn `l` mixaer `le miwpeie

rnync eitn cc hny wepizc dil `wtp miwpeie

`xw jixhvi` jkle wpei `edy drya miwpei

ol `wtpc oeik ikd e`l i`c miller itnc

miwl` ekxa zeldwna l`xyi xewnn `xwn

miller ez xninl jixv ded `l mixaer elit`

(:hn sc zekxa) elk`y dyly 'tac miwpeie

iax 'eke epidl` jxap mixne` dxyra opipz

oikxan ldwd aex itl xne` ililbd iqei

dn `aiwr x"` miwl` ekxa zeldwna xn`py

oihren cg`e oiaexn cg` zqpkd ziaa epivn

my) 'nba dilr wiicwe 'd z` ekxa xne`

ililbd i"xc `xw i`d `aiwr iaxe (.p sc

'eke xi`n 'xckl dil iran dil ciar i`n
jci`e

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

,éãéàå éãéà :äeøáñ ,äöéak àéðúå .ïéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦§©§¨©¥¨©§¨¦¦§¦¦
.eîc älçk àì älçì ïéìeáhä ïéleçå äðBLàø äqéòa§¦¨¦¨§¦©§¦§©¨Ÿ§©¨¨
äNBò éðL ïéà øáñ øîc ?éâìtéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¥¥¦¤
,ïéleça éLéìL äNBò éðL øáñ øîe ,ïéleça éLéìL§¦¦§¦¨¨©¥¦¤§¦¦§¦
éðL ïéà àîìò éleëc :àðäk áøã déøa éøî áø øîà̈©©¨¥§¥§©¨£¨§¥¨§¨¥¥¦
älçì ïéìeáhä ïéleça àëäå ,ïéleça éLéìL äNBò¤§¦¦§¦§¨¨§¦©§¦§©¨
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

יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,òøôîì äpàø÷é àlLepi`y ,dlgzdl seqdn jetd xcqa xnelk ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©
,`xnbd zl`ey .aezkd xcqd itl `xw `l m` daeg ici `vei,éaøå§©¦

déìðî ,òøôîì äpàø÷é àlLdper .df oic cnel `ed okidn - ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§¨¥
,`xnbddéì à÷ôðz`f yxec `ed -,'íéøácä' 'íéøác'îdidy ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦

cnll ,'mixacd' xn`pe ,`"d ila 'dl`d mixac eide' aezkl witqn
zx`ane .jetd xcqa `xwi `ly,`xnbd,ïðaøå`xwi `ly eyxcy §©¨¨

ik ,iax enk 'mixacd'n z`f eyxc `le ,'eide'n rxtnl'íéøác'§¨¦
eäì òîLî àì 'íéøácä'zl`ey .eyxecl ozipd xezii dfy ©§¨¦Ÿ©§©§

,`xnbd,'òîL' áéúëä ,énð éaøåxyt`y dfn yxec epi` recne §©¦©¦¨§¦§©

,`xnbd dper .minkgk ,rney dz`y oeyl lka `exwl,àeää©
,'rny' dlinddéì éòaéîjixv rny z`ixway ,zxg` dyxcl iax ¦¨¥¥

éðæàì òéîLäìétî àéöBî äzàM äî E.E,`xnbd zx`aneïðaøå §©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
jkn eyxc `le ,rney dz`y oeyl lka `exwl ,'rny'n eyxcy

,eipf`l rinydl jixvyòîL úà àøBwä øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¥¨§©§¨©©¥¤§©
.àöé Bðæàì òéîLä àìå§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.xg` oiipra dielz minkge iax zwelgn m` zxxan `xnbdàîéì¥¨
y xn`p m`d -,éaø øáñ÷̈¨©©¦
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קסג יום שני 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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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,òøôîì äpàø÷é àlLepi`y ,dlgzdl seqdn jetd xcqa xnelk ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©
,`xnbd zl`ey .aezkd xcqd itl `xw `l m` daeg ici `vei,éaøå§©¦

déìðî ,òøôîì äpàø÷é àlLdper .df oic cnel `ed okidn - ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§¨¥
,`xnbddéì à÷ôðz`f yxec `ed -,'íéøácä' 'íéøác'îdidy ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦

cnll ,'mixacd' xn`pe ,`"d ila 'dl`d mixac eide' aezkl witqn
zx`ane .jetd xcqa `xwi `ly,`xnbd,ïðaøå`xwi `ly eyxcy §©¨¨

ik ,iax enk 'mixacd'n z`f eyxc `le ,'eide'n rxtnl'íéøác'§¨¦
eäì òîLî àì 'íéøácä'zl`ey .eyxecl ozipd xezii dfy ©§¨¦Ÿ©§©§

,`xnbd,'òîL' áéúëä ,énð éaøåxyt`y dfn yxec epi` recne §©¦©¦¨§¦§©

,`xnbd dper .minkgk ,rney dz`y oeyl lka `exwl,àeää©
,'rny' dlinddéì éòaéîjixv rny z`ixway ,zxg` dyxcl iax ¦¨¥¥

éðæàì òéîLäìétî àéöBî äzàM äî E.E,`xnbd zx`aneïðaøå §©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
jkn eyxc `le ,rney dz`y oeyl lka `exwl ,'rny'n eyxcy

,eipf`l rinydl jixvyòîL úà àøBwä øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¥¨§©§¨©©¥¤§©
.àöé Bðæàì òéîLä àìå§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.xg` oiipra dielz minkge iax zwelgn m` zxxan `xnbdàîéì¥¨
y xn`p m`d -,éaø øáñ÷̈¨©©¦
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שחים ושלושים לעומר עמוד ב



יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבהוד(קסד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dheq(iyily meil)

'ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa'el` mby rnyn §©§¥¨§¡Ÿ¦¦§¦§¨¥
.mid lr zeldwna eidyk 'd z` ekxa xewna eid oiicry)zl`ey

,`xnbdeæç àì àäå.,`xnbd daiynñøk ,íeçðz éaø øîà §¨Ÿ¨¨©©¦©§¤¤
àéøì÷tñàk ïäì äNòðd`xn -.(eàøå äøéànä ©£¨¨¤§©§©§©§¨©§¦¨§¨

,dpyna epipyãáò àlL ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨¤Ÿ¨©
.'eë áBiàiplhwi od" xn`py ,dad`n `l` `ed jexa yecwd z` ¦

dywn .dtvn ipi` e` dtvn ip` 'el' ,lewy xacd oiicre ,"lgii` el
,`xnbd'àì' éàä éæçéìå,aezk `ed cvikáéúk ó"ìà ã"îìa éà §¤¡¥©Ÿ¦§¨¤¨¤§¦

,àeä 'àì'e ,dtvn ipi` eyexityàeä 'Bì' ,áéúk å"éå ã"îìa éà Ÿ¦§¨¤¨§¦
,lewy oiicr xacd dpynd zxne` dn iptne ,dtvny eyexity

.sqep weqt `iadl jixve
,`iyewd z` `xnbd dgecàì ,ó"ìà ã"îìa áéúëc àëéä ìëå§¨¥¨¦§¦§¨¤¨¤Ÿ

áéúëc ,'øö àì íúøö ìëa' ,äzòî àlà ,àeä'`l'ã"îìa ¤¨¥©¨§¨¨¨¨Ÿ¨¦§¦§¨¤
,àeä àìc énð éëä ,ó"ìàyecwdy `id dpeekdy yxtz m`d ¨¤¨¦©¦§Ÿ

,mzxva mdnr `vnp epi` `ed jexaénð éëä àîéz éëå`ed jky , §¦¥¨¨¦©¦
,yexitdáéúëäå,weqtd jynda,'íòéLBä åéðt Càìîe'ixd §¨§¦©§©¨¨¦¨

.mzxva mdl riyene `vnp ok `ed jexa yecwdy,(åàì) àlà¤¨¨
éëä òîLîe ,éëä òîLîdpeekdy minrte jk dpeekdy minrt - ©§©¨¦©§©¨¦

.lewy oiicr xacd dpynd zxne` okl ,jk
' øîàðå ,áBiàa 'íéäìà àøé' øîàð ,øîBà øéàî éaø àéðzikàøé ©§¨©¦¥¦¥¤¡©§¥¡Ÿ¦§¦§¤¡©§¥

íéäìàdz`íäøáàa øeîàä íéäìà àøi äî ,íäøáàa ' ¡Ÿ¦§©§¨¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§©§¨¨
äáäàîdéôeb íäøáàå ,äáäàî áBiàa øeîàä íéäìà àøé óà , ¥©£¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§¦¥©£¨§©§¨¨¥

ïìðî,dad`nyäøáà òøæ' áéúëc.'éáäBà í §¨¨¦§¦¤©©§¨¨£¦
,`xnbd zl`ey.äàøiî äNBòì äáäàî äNBò ïéa àkéà éàî©¦¨¥¤¥©£¨§¤¦¦§¨

,daiyneìBãb ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúc àä àkéà¦¨¨§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨
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,mipW mFwnA cg` oi`C `hiWR `irAn ixY§¥¦¨§¨§¦¨§¥¤¨¦§§©¦

opirEnW`l i`C ,Dil `pY DiciC `wEIcl 'ipznE©§¦§¦¨¦¥¨¨¥§¦§©§¦¨

:Kixhvi` `lC `hiWR DtEB `id'ø Cì øîà ¦¨§¦¨§Ÿ¦§§¦¨©¨
éîòèìe àéiç.C`l DitEbl 'ipznC Kl `xiaqC ¦¨§©£¥¦§¦¨¨§©§¦§¥Ÿ

,mipW mFwnA '` oi`C `hiWR `dC ,Kixhvi ¦̀§§¦§¨§¦¨§¥¦§§©¦

`N` ,DPn wFciY i`n `tiq ,`z` `wEIclE§¦¨¨¨¥¨©¦¦¨¤¨

`id opirEnW`l `N` `z` `wEIcl `l 'ipzn©§¦Ÿ§¦¨¨¨¤¨§©§¦¨¦

zEcr ilEqtA `pY `wC mipWC ,Kixhvi` DtEB¨¦§§¦¦§©¦§¨¨¨¦§¥¥

iYWC opirEnW`e ,micar F` miWp oFbM xn`ẅ¨©§¨¦£¨¦§©§¦¨¦§¥
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oiA `WixA oiA '` cr ixaC zFlHan miWp̈¦§©§¦§¥¥¥§¥¨¥

`lC i`de .il dOl iYxY KixR oOwlE .`tiqA§¥¨§©¨¨¦©§¥¨¨¦§©§Ÿ

`wC mEXn ,df xg` dfA `zrivn `iIg 'x ipẄ¥¦¨§¦¨¨§¤©©¤¦§¨
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,ãçàa àlàicke .dzpify cg` cr elit` oi`y weqtd zpeeky ¤¨§¤¨

,zxg` dyxc cer `ziixad d`ian weqtd zpeek z` xxalãeîìz©§
,''Bâå Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ,øîBìweqt lr zeywdl mewn dide ©Ÿ¨¥¤¨§¦§

,df,'ãò íe÷é àì' øîàpL òîLnîikeòãBé éðéàxak,ãçà àeäL ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥¥¦¥©¤¤¨
.'ãçà' øîBì ãeîìz äîy `l`áà äða äæ,'a` oipa' ly cenil - ©©§©¤¨¤¨¨¨

yáeúkä Cì èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä ,'ãò' øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
.'ãçà'da oi` cre' weqtd z` zx`ane `xnbd zxfeg df it lre ¤¨

,'dytzp `l `ideda úéì éøz àðîçø øîàåoi` cr'a dpeekd - §¨©©£¨¨§¥¥¨
,mipy ly zecr oi`y `id 'daàlàxwãç,d`nhpy da cirn ¤¨©

' ,jiynn weqtde,'äNtúð àì àéäåokle dqep` dzid `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨
`id.äøeñàz` dxq`e cg` crl dxezd o`k dpin`dy ixd £¨

.ezecr zngn dy`d
leki 'z`nhp `l' xne`d ipyd crdy dpynd oic lr `xnbd dywn

,dzey `id okle 'z`nhp' xne`d oey`xd z` yigkdlïåéëå§¥¨
ïîéäî ãçà ãò àúééøBàcîcok m` ,d`nhpy,Cãéàéöî éëéä §¦§©§¨¥¤¨§¥¨¦¨¥¦¨¥

déì Léçëî,ipyd -,eyigkdl leki ji`ìk ,àìeò øîà àäå ©§¦¥§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷îly swezïéàå ,íéðL ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥

ãçà ìL åéøácmiaygp eyigknd.íéðL íB÷îa,`xnbd dper §¨¨¤¤¨¦§§©¦
éðz ,àìeò øîà àlàepizpyna zepyl yi ok` -äúéä àì' ¤¨¨©¨§¦Ÿ¨§¨

,'äúBLon`p oey`xd zn`a ik ,'dzey dzid' epipyy enk `le ¨
.eyigkdl leki epi` cg` cr wx `edy ipyde ,d`nhpy mipykïëå§¥

øîà,÷çöé éaøzepyl jixvy,øîà àéiç éaøå .'äúBL äúéä àì' ¨©©¦¦§¨Ÿ¨§¨¨§©¦¦¨¨©
zx`yp `qxibd.'äúBL äúéä',`xnbd zl`eyàéL÷ àéiç éaøì ¨§¨¨§©¦¦¨©§¨

,àìeòcoeeikyixd ,d`nhpy jk lr oey`xd z` dxez dpin`dy §¨
,`xnbd dper .dzey recn ok m` ,`ler cnily itk ,mipyk `edàìŸ

ïàk ,àéL÷mdipy ecirdy xaecn ,epizpyna,úçà úáajezay ©§¨¨§©©©
ly eixac elha f`y ,ipyd mb cird ,oey`xd cirdy f`n xeaic ick
`ly ,oic ziaa miiwzdl ezecr dwitqd `l oiicr ik ,cin oey`xd
wxe ,ygkeiy ila `vie ezecr cird m` `l` cg` cr dxez dpin`d
oi` epizpyna jkitl .cg` cra eyigkdl ozip `l xak df ote`a

eli`e .mipy ly swez oey`xlïàkaygp cg` cry `ler ixaca ¨
cirdl e`a micrd ipyy xaecn ,mipyk,äæ øçà äæadxwn lr wxe ¨¤©©¤

.mipy mewna cg` ly eixac oi`y mixne` dfk
,epizpyn jyndn `iig iax lr dywn `xnbd,ïðzøîBà ãò §©¥¥

.äúBL äúéä ,'úàîèð àì' íéøîBà íéðLe ,'úàîèð'wiicl yie ¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨
,dzey dzid mipy edeyigkd m` `weec ,dfnãçå ãç àädxwna - ¨©§©

,dpyna mcewd dxwna epiidc ,eyigkd cg` wxy,äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨
,'dzey dzid' my qexbl xyt` i` gxkdae .my qexbl i`ce yi jke
,ipyd dxwna dpynd dycig dn dyw if` ,my dqxibd ef m` ik
dxwndn epcnl xak ixd ,oey`xd crd z` yigkdl mileki mipyy
ipyd dxwndy i`ce `l` .eyigkdl leki cg` elit`y oey`xd
,oey`xd dxwna 'dzey dzid `l' qexbl jixvy wiicl ick `aed

o`kn ixd .epwiicy itk,àéiç éaøc àzáeézdzid' my qxby §§¨§©¦¦¨
.'dzey

,`xnbd daiynéîòèéìå ,àéiç éaø Cì øîàCzxaeqd jzhiyl - ¨©¨©¦¦¨§¦©§¥
,epnn wiicl ick wx sqep dxwn d`iad dpyndyàôéñ àîéàdn - ¥¨¥¨

' ,dpyna iyilyd dxwnd mr dyrzãçàå ,úàîèð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥§¤¨
,'äúBL äúéä àì ,úàîèð àì øîBà,epnn wiicz ike,ãçå ãç àä ¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨©§©

,äúBL äúéä.jetd weica ipyd dxwndn zwiic ixdàlài`ce ¨§¨¨¤¨
dpynd seqy `l` ,mdn wiicl ick exn`p `l el`d mixwndy
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המשך בעמוד קסד



יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(קסח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dheq(iriax meil)

àëäå`l mixne` mipye ,z`nhp xne` cg`' dpynd dxn`y dn - §¨¨
,'dzey dzid ,z`nhpïðé÷ñò éàîaàøwéòî äMà éàúàc ïBâk , §©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨

xg` mikled okle ,'z`nhp' dxn`e dpey`x d`ay `id dy`y -
,mipyd zecr z` milawne mileqtd ly zerc aexéaøãì döøúå§¨§¨¦§©¦

éëä äéîçðmzrc itl dingp iax ixac z` eyxti 'ixn`c `ki`'d - §¤§¨¨¦
,jkClä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥

íéLðà éðLk ,úçà äMàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¨©©¦§¥£¨¦
,ãçà Léàaleqt cr e` dy` did oey`xd crd mbyk `wec epiidc §¦¤¨

,miypd izy ly ozecr z` milawn xg`Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦
ãçà,zecrl xykd,éîc àbìôe àbìt ékzeiecrn zg` lk ,xnelk ¤¨¦©§¨©§¨¨¥

.zerc aex xg` mikled oi`e ,cg` cr ly `id eli`k zaygp el`
mixwnd ipyy ,`iig iax ly evexiz seba oecl day `xnbd
,`xnbd jk lr dywne ,zecr ileqta miwqer dpyna mipexg`d

ézøúåmiwqery epxn`y mixwnd izy -,él änì ,úeãò éìeñôa §©§¥¦§¥¥¨¨¦
dpynl witqn did aexd xg` mileqta mikledy xnel ick ixd

,`xnbd zvxzn .zg` `nbec `iadløúa ïðéìæà ék ,àîéúc eäî©§¥¨¦¨§¦©¨©
xg` mikledy dn -úBòéc áBøwx xn`pàøîeçìaex itl m` - ¥§§¨

,zezyl dkixv zercdàle÷ì ìáàlwdl yi zercd aex itl m` - £¨§¨
xne` cg` cre 'z`nhp' zexne` mizyyk oebk ,dzyz `ly dilrn

dfa ile` ,'z`nhp `l'ïðéìæà àìz` xi`yp `l` ,zerc aex xg` Ÿ¨§¦©
,dzyze ,`idy lk dygkd dzidy llba wtqa oiprdòîLî à÷̈©§©

ïìoicd ik ,dzey dpi`e ,zerc aex xg` dfk dxwna mb mikledy ¨
.`lewl oiae `xnegl oia xn`p

àðé÷ù éî êìò ïøãä

éòéáù ÷øô ïéøîàð åìà
.äðùîmixacì ìëa ïéøîàð elàïBLjixv oi`e ,dty lka - ¥¤¡¨¦§¨¨

,ycewd oeyla mxne`läèBñ úLøt,dheql odkd xne`y dn - ¨¨©¨
`l m` ,dy`d l` xn`e odkd dze` riayde" ,miweqta yxetnk
`l` ,ycewd oeyla aezky jxck dl xnel jixv epi`e ,"'eke aky

.zxg` dtya elit`,øNòî éecéååly gqta zeceezdl deevny ¦©£¥
`ivedl aiigy onfd f`y ,dhinyd xefgn ly ziriaye ziriax dpy
lka zeyrle rwxw ilecib ly eizexyrn lk z` ziad on xrale
''eke ziad on ycewd izxria' iecied xne` jk xg`e ,epick cg`
eaiig aezkdy mixne` oi`e ,dty lka exn`l lekie ,dxeza aezkd

.daezkd ef oeyla `weec xnel,ïBænä úkøáe ,älôúe ,òîL úiø÷§¦©§©§¦¨¦§©©¨
úeãòä úòeáLeywia exiag m` -oenn zriaza exear ciriy §©¨¥

dldy e` ,ef zecr rcei epi`y xwya raype ,oic ziaa razy
dler' oaxw aiig ,rcei epi`y xwya xtke exear ciriy eriayd

.oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'cxeieúòeáLe§©
ïBãwétäjk lr raype oenn e` oecwit zriaz lr exiagl xtky - ©¦¨

my`' oaxw aiigzn ,xwya xtke raezd eriaydy e` ,xwya
s`e .oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'zelifb
mxne`l jixv oi` ,dxeza mxeaic zeevn azkpe xcqpy mixaca©

.mda xn`pd it lr `xnbd zcnely itk ,ycewd oeyla
ïéøîàð elàå`weecìa,LãBwä ïBLmixacdn micnlp mpi`e §¥¤¡¨¦¦§©¤

`ly akrl cenil mda azkpy meyn ,oeyl lka mxne`l mincewd
,mixg` zepeyla mze` xnelíéøekéa àø÷îinx`' ly d`ixwd - ¦§¨¦¦

.`exwl jixv mixekia `iandy ''ebe ia` caeräöéìçåxcq lk - ©£¦¨
.dnai zvilg zyxta aezkd zexin`dúBìì÷e úBëøaoxn`y §¨§¨

.dxeza eehvpy enk lair xde mifixb xda l`xyie ryediúkøa¦§©
íéðäk.miitk z`iyp -ìBãb ïäk úkøáexg` mixetikd meia Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨

dxeza `xew did f`y ,miycwd ycewa miptle iptly meid zcear
.zekxa dpeny dilr jxane dceard zyxt z`Cìnä úLøôe- ¨¨©©¤¤

dxfra ur znia lr mixac xtqa `xew did jlndy ,'ldwd' zyxt
.dhinyd xg`y zekeqaäôeøò äìâò úLøôemixne`y dn - ¨¨©¤§¨£¨

g `vnpyk mipdkde mipwfdmitxery ixg` edkid in rcep `ly ll
dfd mcd z` ekty `l epici ,exn`e epre' ,aezky enk ,dlbrd z`

.''ebeíòä ìà øaãnL äòLa äîçìî çeLîeodkdy mixacd - ¨©¦§¨¨§¨¨¤§©¥¤¨¨
xn`e' aezky enk ,dnglnl miaxwd mrd l` xne` jkl gynpy
l` ,mkiaie` lr dnglnl meid miaxw mz` ,l`xyi rny ,mdil`

.''ebe mkaal jxi
.exkfpy mihxtd z` zx`ane dpynd zkled zkqnd seq cr o`kn

ãöék íéøekéa àø÷î.ycewd oeyla exne`l jixvy oipn epiidc - ¦§¨¦¦¥©
' ,mixekiad zyxta xn`pyéäìà 'ä éðôì zøîàå úéðòåïläìe ,'E §¨¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair xde mifixb xday zellwe zekxaaíéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦
'eøîàå,dey dxifb miyxec dxin`e dipr mdipya xn`py dfn ,äî §¨§©

ïläl`weec eid zellwde zekxadìaLãBwä ïBLzyxecy itk §©¨¦§©¤
,`xnbdïàk óàmixekia zyxtaìa ,.LãBwä ïBL ©¨¦§©¤

ãöék äöéìç,dpynd zx`an .ycewd oeyla zeidl dkixvy oipn - £¦¨¥©
,dvilga xn`pïläìe ,'äøîàå äúðòå'xday zellwe zekxaa §¨§¨§¨§¨§©¨

lair xde mifixb,'eøîàå íiålä eðòå' ,øîBà àeädfa micnel ¥§¨©§¦§¨§
,dey dxifbïläì äîzellwe zekxaa ,ìa,ïàk óà ,LãBwä ïBL ©§©¨¦§©¤©¨

dvilgaìa,øîBà äãeäé éaø .LãBwä ïBLz`f cenll jxev oi` ¦§©¤©¦§¨¥
aezky ,xacd cnlp dvilga xn`py envr weqtdny ,dey dxifbn

å äúðòå''äëk äøîà,rnyny ,ìa øîàzL ãòäfä ïBLoeylay - §¨§¨§¨§¨¨¨©¤Ÿ©§¨©¤
.ycewd oeyla ,xnel `id dkixv aezky dfd

úBìì÷e úBëøa,lair xde mifixb xdayãöék.xacd didïåék §¨§¨¥©¥¨
ïcøiä úà ìàøNé eøáòL,ux`l mzqipkaíéæéøb øä ìà eàáe ¤¨§¦§¨¥¤©©§¥¨¤©§¦¦

ìöàaL ,íëL ãöaL ,ïBøîBLaL ìáéò øä ìàåci lr -éðBìà §¤©¥¨¤§§¤§©§¤¤§¥¤¥¥
,äøBî,mnewin edf el` mixdy micnl ep`e" øîàpLz` dzzpe ¤¤¤¡©

,lair xd lr dllwd z`e mifxb xd lr dkxadøáòa äîä àìä£Ÿ¥¨§¥¤
'Bâå ïãøéädxen ipel` lv`,"íøáà øáòéå" ,øîBà àeä ïläìe ©©§¥§§©¨¥©©£Ÿ©§¨

øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò ,íëL íB÷î ãò õøàä¨¤©§§¤©¥¤¨¥¤¨¨
ïläìci lr `edy yxtzp ,mdxa` iabläøBî ïBìà óà ,íëL §©¨§¤©¥¤

,ïàk øeîàäci lr `ed ixdøä Làøì eìò íéèáL äML .íëL ¨¨¨§¤¦¨§¨¦¨§Ÿ©
íiåläå íéðäkäå ,ìáéò øä Làøì eìò íéèáL äMLå ,íéæéøb§¦¦§¦¨§¨¦¨§Ÿ©¥¨§©Ÿ£¦§©§¦

,òöîàa ähîì íéãîBò ïBøàäå,mixdd ipy oiaíéðäkäïéôéwî §¨¨§¦§©¨¨¤§©©Ÿ£¦©¦¦
åläå ,ïBøàä úàïàkîe ïàkî ìàøNé ìëå ,íéðäkä úà íilr ¤¨¨§©§¦¤©Ÿ£¦§¨¦§¨¥¦¨¦¨

mixdd,íéãîBò åéèôBLå åéøèBLå åéð÷æe ìàøNé ìëå" øîàpL¤¤¡©§¨¦§¨¥§¥¨§§¨§§¨§¦
eëôä ."'Bâå ïBøàì äæîe äæîz` mield,íéæéøb øä étìk íäéðt ¦¤¦¤¨¨§¨§§¥¤§©¥©§¦¦

elàå ,"äëqîe ìñt äNòé àì øLà Léàä Ceøa" ,äëøáa eçúôe¨§¦§¨¨¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨§¥
mifixb xdayelàålair xdayïîà ïéðBò.f`eeëôäz` mield §¥¦¨¥¨§

äNòé øLà Léàä øeøà" ,äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk íäéðt§¥¤§©¥©¥¨¨§¦§¨¨¨¨¦£¤©£¤
,ïîà ïéðBò elàå elàå ,"äëñîe ìñôx`ya mb miyer eid jke ¤¤©¥¨§¥§¥¦¨¥

,zellwde zekxadúBìì÷e úBëøa ïéøîBbL ãò.my exn`pyøçàå ©¤§¦§¨§¨§©©
íéðáàä úà eàéáä Ckieeiv z` zeyrl ick ocxid on elhpy ¨¥¦¤¨£¨¦

ixac lk z`' mipa`d lr aezkle lair xda gafn zepal ,dxezd
,'ahid x`a 'ebe dxezdeáúëå ,ãéña eäeãñå ,çaænä úà eðáe¨¤©¦§¥©§¨§¦§¨§

åéìòì íéòáLa äøBzä éøác ìk úà,ïBLdazka dty lk ¨¨¤¨¦§¥©¨§¦§¦¨
,dpeylaeíéðáàä úà eìèðå ,'áèéä øàa' øîàpLz` ewxit - ¤¤¡©©¥¥¥§¨§¤¨£¨¦

dxez dzeeivy enk ,minlye zeler ea elrd mby ixg` gafnd
mewna mniwdl ick eipa` z` egwle ,'ebe zeler eilr zilrde'

,zeyrl ryedil 'd deeivy itk ,dlil eze`a epiliyeàáe¨
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קסט

oifge` mipy` cenr al sc oey`x wxtdheq
.ïðé÷ñò éàîa àëäådzFW dzid z`nhp `l mixnF` mipWE z`nhp xnF` cg` cr ipYwC §¨¨§©©§¦¨§¨¨¥¥¤¨¥¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨

xg` dfaC KigxM lre ,dingp 'xM df xg` dfA oiA zg` zaA oiaE zEcr ilEqtA `pniwF`e§¦§¨¦§¥¥¥§©©©¥¨¤©©¤§§¤§¨§©¨§¨§¨¤©©

cge cgA ,`Mi` zFrC aFx xg` KNd i`n zg` zaA i`C ,opirEnW`l xTr Kixhvi` df¤¦§§¦¦¨§©§¦¨§¦§©©©©©¥©©¥¦¨§©§©

`ied dX` z`nhp xn`e `xTrn `z`C `EddC opiwqr ikdA [`N`] ,dzFW dzid iOp©¦¨§¨¨¤¨§¨¥©§¦¨§©§¨¨¥¦¨¨§¨©¦§¥¦¨©§¨

iYxY Ez` df xg` dfA 'it` KMld:Dl ilHanE ¦§¨£¦¨¤©©¤¨©§¥§©§¥¨

.'eë éëä äéîçð éaøãì döøúålirl oxn`C `dC §¨§¨¦§©¦§¤§¨¨¥§¨©£¨¨§¥

`tiq e`l 'eM cg` Wi`A miWp iYW EUre§¨§¥¨¦§¦¤¨¨¥¨

`WExiR `N` ,`Ed dingp iAxC DizNnC§¦§¥§©¦§¤§¨¤¨¥¨

:ikd Dl oiWxR Ep`C ,`Ed DizNnCàbìt ék §¦§¥§¨¨§¦¨¨¥¦©§¨
.éîc àbìôezg` zaA i`e ,cge cg iM xnFlM ©§¨¨¥§©¦©§©§¦§©©©

i`e ,`witQ` DinwF`e cg icdal ixY iwF` Ez`̈¦§¥§©£¥©§§¥©§¥¨§¦

`z`e mcw dxFY dpin`dC `Edde df xg` dfÄ¤©©¤§©§¤¡¦¨¨¨©§¨¨

mdixaC oi`e cgM Kpde mipWM Dil ded `WixA§¥¨£¨¥¦§©¦§¨©§©§¥¦§¥¤

cre z`nhp zFxnF` miYWC `kide ,FnFwnA¦§§¥¨¦§©¦§¦§¥§¥
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c ikid ik dzhigyl"i dxenb dxtk dil iedil

xaca xkid yiy cg` xaca aezkd wlgy oeik
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éáøådniz .dilpn rxtnl dp`xwi `ly

zi` opax oiae iax oiac rnyn `kdc

ibiltc i`pz oke `ziixe`c rny z`ixwc edl

y"a oke epf`l rinyd `le rny z` `xewa mzd

zia opzc (:i sc) zekxac `nw wxta mzd d"ae

xwaae `xwie dhi mc` lk axra mixne` i`ny

mixne` d"ae jnewae jakya xn`py cenri

`xiaq ediiexzc `nl` oiakey mc` ipay drya

mzd inp `xnbc `nzqe y"wa irzyn `xwc edl

`xw` `pz izni`n ipzwc i`w `kid `pz jixt

(:bi sc my) a"ta eze jnewae jakya aizkc i`w
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`xhef iax jaal lr mixacd rxtnl m`xwi `ly
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àéðúãk ,Bøòö àîéà àlà ,Búeðb àîéz àì .äìBòì§¨¨¥¨§¤¨¥¨©£¦§©§¨
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn
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קעי יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(קעב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dheq(iying meil)

ì ìëa äøBzä ìkäøîàð ïBLz`ixw `exwl xzen `di jkitle ¨©¨§¨¨¤¤§¨
,dty lka zqpkd ziaa dxezdCzòc à÷ìñ éàclky xaeq iaxy §¦¨§¨©§¨

wx dxezdìa,äøîàð LãBwä ïBL,ok m`àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨
,dazkk ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy cnll,él änì̈¨¦

iaxy okzi ,`xnbd dgec .zxg` oeyla d`xewl oi`y i`ce ixd
z`f lkae ,ycewd oeyla wx dxn`p dxezdy xaeqéøèöéàCz` ¦§§¦

,'eide' ly dyxcd,'òîL' áéúëc íeMîdfn yexcl mewn dide ¦¦§¦§©
dxezd dazk okl ,oeyl lka rny z`ixw xnel xyt`y minkgk
rinydl jixvy 'rny'n yexcp `l` ,jk yexcp `ly cnll 'eide'

.epfe`l
,xxal `xnbd dkiynneàîéìy xn`p m`d -ìk ,ïðaø éøáñ÷ ¥¨¨¨§¥©¨¨¨

ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBLmixaeqy ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
y minkgì ìëaïBL,dxn`pàðîçø áúëc 'òîL'xyt`y cnll §¨¨§©§¨©©£¨¨

,oeyl lka rny z`ixw `exwlél änìd`xewl xyt`y i`ce ixd , ¨¨¦
oeyl lka.dxn`p dxezdy mixaeq minkgy okzi ,`xnbd dgec

z`f lkae ,oeyl lkaéøèöéàC,'rny' ly dyxcd z`íeMî ¦§§¦¦
,'eéäå' áéúëcz`ixw xnel xyt`y iaxk dfn yexcl mewn dide ¦§¦§¨

yexcp `ly cnll 'rny' dxezd dazk okl ,ycewd oeyla wx rny
.jetd xcqa rxtnl dp`xwi `ly 'eide'n yexcp `l` ,jk

y dpyna epipyälôzxewndy `xnbd dxiaqn .oeyl lka zxn`p §¦¨
zywa ,dlitzd ixdy ,dfl cenil jixv `le `xaqn `ed df oicl

àéä éîçø,okle ,élöî ,éòác éëéä ìkywal lekiy jxc lka - ©£¥¦¨¥¦§¨¥§©¥
dtya eail z` oeekl rcei m`e ,lltzi da ,dpeeka dlitza

.da lltziy ,zniieqn
,`xnbd dywn,älôúezxn`p ok` m`dì ìëaáø øîàäå ,ïBL §¦¨§¨¨§¨¨©©

ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòì ,äãeäééaø øîàc ,úénøà ïBL §¨§¨©¦§©¨¨§¨¨¦§£©¦§¨©©¦
ìa åéëøö ìàBMä ìk ,ïðçBéïé÷÷æð úøMä éëàìî ïéà ,énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨¦§£©¦¥©§£¥©¨¥¦§¨¦

Bì,eriiqlìa ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì.énøà ïBLzvxzn §¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦¦§£©¦
,`xnbd,øeaöa àä ,ãéçéa àä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y dn Ÿ©§¨¨§¨¦¨§¦

jixv `ed ik ,lltznd cigi iabl xn`p ,zinx`a lltzdl oi`y
lka zxn`p dlitzy epizpyn ixac eli`e ,zxyd ik`ln ederiiqiy
ik`lnn reiq mikixv mpi` mde ,xeaiv zlitz iabl exn`p ,oeyl

.zxyd
,opgei iax ixac lr `xnbd dywnïéøékî úøMä éëàìî ïéàå§¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaàéðúäå ,énøà ïBLigxt ekldyk mrty ,dfl zxzeqd `ziixa ¦§£©¦§¨©§¨
,mixetikd mei iptl mipeei mr mgldl i`penyg zia ipan dpedk

e ,xetik meia mb mzngln dkynpeìBãb ïäk ïðçBézcear cary ¨¨Ÿ¥¨
,xetik mei ly meidàeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL̈©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦¤

'àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçöð' ,øîBàegvp - ¥¨§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨
,`ziixa cer epcnl oke .`ikehp`a mglidl ekldy mixirvdáeLå§

íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ,÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦
àìëéä ìò äàzééàì äàðL øîàc àzãéáò úìéèa' ,øîBà àeäL¤¥§¥©£¦§¨§¨©§¨¨§©§¨¨©¥¨¨

,lkidd lr `iadl `peyd xn`y liigd lhazd -ñbì÷ñb âøäðå§¤¡©©§©§¨
,oei jlneáúëå ,'åéúBøéæb eìèáez`f ernyy mirneyd mnvrl ¨§§¥¨§¨§

dzid dry efi` ,wicvd oernyneðåeéëå ,äòL dúBàe`x - ¨¨¨§¦§
bxdp ,liigd lhazd ok` f` weicay ,zpeekn dzid enyxy drydy

,eizexifb elhae qblwqbìáeäéä énøà ïBLlew zad,øîBàdfe ¦§£©¦¨¨¥
.zinx` oeyl mixikn mpi` zxyd ik`lny opgei iax ixac z` xzeq

,`xnbd zvxznéðàL ìB÷ úa ,àîéà úéòa éàik`lnn dpey - ¦¨¥¥¨©©¦

,oeyl miray zrcei 'lew za'd lr dpennd dcindy ,zxyd
àãéáò éòeîLàìcdieyr `ide ,mixac rinydl dciwtzy meyn - ¦§©§¥£¦¨

.zetyd lkn zg` mipiand mipey minr iyp`l minrtl glzydl
àîéà úéòa éàålew zad z` xn`y in ,el`d mixwna ,xg` uexiz §¦¨¥¥¨

j`lnd ,zinx`a,äåä ìàéøáb,zetyd lk z` rcei `edyøîàc ©§¦¥£¨§¨©
ìàéøáb àa ,øîwicvd sqei l`ì íéòáL Bãnéìå,ïBLdrxty ick ©¨©§¦¥§¦§¦§¦¨

.jlnl dpynl edelawi mixvne
dpyna epipyyïBænä úkøa`xnbd dxiaqne ,oeyl lka zxn`p ¦§©©¨

,jxal dxezd daiigy oeeik `l` ,dyxc dfl oi`yzìëàå' ,áéúëc¦§¦§¨©§¨
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå,'Ezniieqn oeyl aezkd raw `le §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
jxal leki dz` okl ,da jxalì ìëa.Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥

y dpyna epipyúeãòä úòeáLdxiaqn `xnbd .oeyl lka zxn`p §©¨¥
,z`f micnel oiipn,'äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå' ,áéúëc¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨

,jkn rnyn ,'dl`a deriayde' xn`p `leì ìëaàéäL ïBL §¨¨¤¦
.úòîBL©©

y dpyna epipyïBãwtä úòeáL.oeyl lka zxn`pdxiaqn `xnbd §©©¦¨
,z`f micnel oiipnàéúàdeey dxifbaúòeáMî 'àèçz' 'àèçz' ¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©

.úeãòä̈¥
weqrl zxaere ,oeyl lka mixn`pd mixaca weqrl dniiq `xnbd

,epipy my ,dpynd ly ipyd wlgaìa ïéøîàð elàå,LãBwä ïBL §¥¤¡¨¦¦§©¤
'eë äöéìçå íéøekéa àø÷îdpynd dkiynneãòíéøekéa àø÷î ¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦

ãöék,mixekia zyxta xn`py ,ycewd oeylay oiipn -úéðòå' ¥©§¨¦
éäìà 'ä éðôì zøîàåïläìe ,'Exde mifixb xd ly zellwe zekxaa §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair,'ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥
,'dxin`e dipr' ly dey dxifb miyxeceïläì äøeîàä äéiðò äî̈£¦¨¨£¨§©¨

dxn`p ,mield lv`ìaïàk óà ,LãBwä ïBLjixv ,mixekia `xwna ¦§©¤©¨
exne`lìa.Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

,`xnbd zl`eyôeb íiåìeïìðî ,eäéézellwde zekxad z` exn`y §¦¦©§§¨¨
,`xnbd dper .ycewd oeylaàéúàdey dxifbaäLnî 'ìB÷' 'ìB÷', ¨§¨¦Ÿ¤

àëä áéúkmielaíúä áéúëe ,'íø ìB÷',dxez oznaøaãé äLî' §¦¨¨¨§¦¨¨Ÿ¤§©¥
ìa ïläl äî ,'ìB÷á eððòé íéäìàäåLãBwä ïBL,dxezd dpzipóà §¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§©¤©

ïàkxnel mikixv eid ,mielaìa.LãBwä ïBL ¨¦§©¤
dpyna epipyãöék äöéìçxn`p ,ycewd oeyla zxn`py oiipn - £¦¨¥©

dn ,'exn`e mield epre' xne` `ed oldle ,'dxn`e dzpre' dvilga
,xne` dcedi iax .ycewd oeyla o`k s` ,ycewd oeyla oldl

dfd oeyla xn`zy cr 'dkk dxn`e dzpre'.'eëå`xnbd dkiynn §
,`xnbd zl`ey ,mzhiy z` xxalïðaøå,dey dxfbn ecnlyéàä §©¨¨©

déì éãáò éàî 'äëk''dkk' zaiz xeziin ecnli dn -.zvxzn ¨¨©¨§¥¥
minkg ,`xnbdeäì éòaéî'dkk' zaizn miyxec -àeäL øáãì ¦¨¥§§¨¨¤
ákòî äNòî,'dyri'l 'dkk' weqtd jinqdy dnn epiidc - ©£¤§©¥

la` ,dwiwxe dvilg epiidc ,akrn dyrn `edy xac wxy miyxec
zakrn dpi` dxin`d.

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåycewd oeyly 'dkk' zaizn cnly §©¦§¨
zvxzn .akrn dyrn `edy xacl cenild cnli okidn ,akrn

,`xnbd'äëk' 'äk'îepiidc ,'dk' azkl dleki dxezd dzidy - ¦Ÿ¨¨
xacl yexcl ,'dkk' dazk dnle ,'yi`l dyri dk dxn`e dzpre'

akrn dyrn `edy.,`xnbd zl`eyïðaøåxeziin ecnli dn §©¨¨
'dk' `le 'dkk' dazky dxezd.,zvxzneòîLî àì 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨Ÿ©§©

eäì.'dk' `le 'dkk' aezkl minrtl dxezd jxc jky ,yexcl opaxl §
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oifge` mipy` cenr bl sc oey`x wxtdheq
.éaø øáñ÷ àîéì:DazkM rnW z`ixw `dYW `xw Kixhvi`Cnì ìëa äøBzä ìkïBL ¥¨¨¨©©¦¦§¦§§¦§¨¤§¥§¦©§©¦§¨¨¨©¨§¨¨

.äøîàð:zqpMd ziaA zFxwl.òîL áéúëc íeMîzIxwl DiWxcY `lC Eide Kixhvi` ¤¤§¨¦§§¥©§¤¤¦¦§¦§©¦§§¦§¨§Ÿ¦§§¥¦§¦©

:eipf`l rinWdl `N` oFWl lkA rnW.älôz`dC ,`xw Kixv `l oFWl lkA 'ipzn ipYwC §©§¨¨¤¨§©§¦©§¨§¨§¦¨§¨¨¥©§¦§¨¨Ÿ¨¦§¨§¨

:iNSil FAl oeEkl rciC `pWl `Edde ,Edpip ingx.ãéçé,zxXd ik`ln EdEriIqIW Kixv ©£¥¦§§©¦§¨§¨©§©¥¦¦©¥¨¦¨¦¤§©§©§£¥©¨¥

aizkC Edl ikixv `l xEAv(el aFI`)xiAM l` od ¦Ÿ§¦¥§¦§¦¦¤¥©¦

:miAx lW ozNtzA q`Fn Fpi` ,q`ni `leçöð Ÿ¦§¨¥¥¦§¦¨¨¤©¦¨§
.àéëBèðàa àáø÷ àçbàì eìæàc àéìèEkldW ©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨¤¨§

mipeei mr mgNdl i`pFnWg ziA ipA dPdM igxR¦§¥§ª¨§¥¥©§¨§¦¨¥¦§¨¦

rnWe ,mixERMd mFiA Englpe mixERMd mFi iptl¦§¥©¦¦§¦§£§©¦¦§¨©

:mixERMd mFi zcFar caFr didWM lFw zA opgFi¨¨©§¤¨¨¥£©©¦¦

.àzãéáòdcFar Flig z` ciard oFWl ,lig £¦§¨©¦§¤¡¦¤¥£¨

dlFcB(hk l`wfgi):.ñbì÷ñb:oei Kln mWúa éðàL §¨§¤§¥©§©§¨¥¤¤¨¨©¦©
.ìB÷miraWA zrcFi KM lr dPnnd dCn DzF`¨¦¨©§ª¨©¨©©§¦§¦

zgNYWn `ide rinWdl diEUrW ipRn ,zFpFWl§¦§¥¤£¨§©§¦©§¦¦§©©©

:dfl minrtE dfl minrR zFpFWNd lkløîàc §¨©§§¨¦¨¤§¨¦¨¤§¨©
.øî`wxtA oOwl(:el sC):.BãnìåmiraW sqFil ©§©¨§¦§¨©§¦§§¥¦§¦

:zFpFWl.â"ä`le ,YkxaE aizkC oFfOd zMxA §¦§©©¨¦§¦¥©§¨§Ÿ

iziY `kidnC ,`xw `irA `lC ,olpn opiqxB©§¦¨§¨¨§Ÿ¨£¨§¨§¥¥¨¥¥

:Wcw oFWl opiraCì ìëa.Cøáî äéäL ïBL`l §¨¥¨§Ÿ¤§¨¨¤¨¨§¨¥Ÿ

:oFWl aEzMd Fl raw.ïìðî úeãòä úòeáLi`C ¨©©¨¨§©¨¥§¨¨§¦

`inEC opiraC xninl `Mi` `xw azM `lŸ¨©§¨¦¨§¥©§¨¥¨§¨

oFWlA `EdW lair xde miGxB xd zrEaWC¦§©©§¦¦§©¥¨¤¦§

:WcTd.äòîLå:dl`A dEriAWde aizM `lCn ©Ÿ¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§¦§¦¨§¨¨

.ìB÷á epðòé:dpYp WcTd oFWlaE ,dxFY oYnA ©£¤§§©©¨¦§©Ÿ¤¦§¨

.ákòî äNòî àeäL øáãìdvilg oFbM ,DA §¨¨¤©£¤§©¥¨§£¦¨

,zFPWl xEq`C `aEMr rnWn dkkC ,dwiwxE§¦¨§¨¨©§©¦¨§¨§©

:aMrn dUrOdW xnFl dUril FknqE§¨§¥¨¤©¤©©£¤§©¥
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
:dlw
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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הזמן שבו לומד תורה, הרי הוא מרחיב וממשיך אותו על כל היום כולו, עד שכל היום חדור בעניין זה.
ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`
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dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(
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:oCxIl KEnq `le axrn.LîMä àBáî Cøc éøçà ©£¨§Ÿ¨©©§¥©£¥¤¤§©¤¤
d`A WnXdW gxfn Edf WnXd `Fan EdnE©§©¤¤¤¦§¨¤©¤¤¨¨

EpivnE ,oCxi lW FgxfOn wFgx xnFlM ,mXn¦¨§©¨¦¦§¨¤©§¥¨¦

:bltn ixg` xn`PW mFwn lM dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨¨¨¤¤¡©©£¥ª§¨

.íéiúek íäa íéáLBiL,odA oiaWFi od eiWkr ¤§¦¨¤¦¦©§¨¥§¦¨¤

zxUr dlbdWM aixgpq mdA oaiWFdW¤¦¨¨¤©§¥¦§¤¤§¨£¤¤

laAn miWp` xEX` Kln `aIe aizkC ,mihaXd©§¨¦¦§¦©¨¥¤¤©£¨¦¦¨¤

oFxnW ixrA maiWFIe 'ebe `ErnE dzEMnEa mikln) ¦¨¥©¨§©¦¥§¨¥Ÿ§§¨¦

(fioizipznA `ipzcM Edpip oFxnFW ixr Kpde ,§¨©¨¥§¦§¦§©§¨§©§¦¦

`zipzn `cg DlkC ,qxB `l `ipY :oFxnFWAW¤§§©§¨Ÿ¨©§ª¥£¨©§¦¨

:ixtqA `id.íéiúek éøôñdxFY mdl WIW ¦§¦§¥¦§¥¦¦¤¥¨¤¨

:dR lrAW dxFYA mipin`n opi`e azkAW¤¦§¨§¥¨©£¦¦©¨¤§©¤

.íëøáòamipa`d z` EniwY mFIA FA rnWnxdA §¨§§¤©§©©¨¦¤¨£¨¦§©

:lair.Cøc éøçàoFWl ixg`C ,axrOd on bltn ¥¨©£¥¤¤ª§¨¦©©£¨§©£¥§

iM oFWl ,`Ed axrn WnXd `Fan i`de ,dbltd©§¨¨§©§©¤¤©£¨§¦

WnXd `a(gk ziW`xA)zrwFW dOgW mFwn , ¨©¤¤§¥¦¨¤©¨©©

oCxIl KEnq gxfn cvl Epiide ,DzriwXn bltnª§¨¦§¦¨¨§©§§©¦§¨¨©©§¥

:cIn.àéä éeçä õøà éðòðkä õøàa,`zEgipA ¦¨§¤¤©§©£¦¤¤©¦¦¦§¦¨

mkW `dC ,iEgd ux` `N` iprpMd ux` Dpi ¥̀¨¤¤©§©£¦¤¨¤¤©¦¦§¨§¤

aizkC `id iEg(bl mW),'ebe mlW awri `aIe ¦¦¦¦§¦¨©¨Ÿ©£Ÿ¨¥§

aizkE(cl mW):ux`d `iUp iEgd xFng oA mkW §¦¨§¤¤£©¦¦§¦¨¨¤

.äáøòa áLBiä:mixd `N` Fpi`.ìbìbä ìeî ©¥¨£¨¨¥¤¨¨¦©¦§¨
`l ElNd mipniQde ,md lBlBd on miwFgx§¦¦©¦§¨¥§©¦¨¦©¨Ÿ

:Exn`p dOle Exn`p mdilrøîBà á÷òé ïa à"ø £¥¤¤¤§§¨¨¤¤§¤©£Ÿ¥
.'eë áeúkä àa àìiAxC` iOp xfrl` iAxe Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨©¦©§©¦

:`xwl Wxtn DizeekE ,Knq awri oa xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¨¥§¨¥¦§¨

.äðBLàøa íäì äàøäL CøãkmixvOn mz`vA §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨§¥¨¦¦§©¦

xXil eiWkr `A KM ,KxCd mzFgpl opr cEOrA§©¨¨©§¨©¤¤¨¨©§¨§©¥

eiptl iElBW itl ,KxCd mzFxFdlE mdikxC©§¥¤§¨©¤¤§¦¤¨§¨¨

mr Kli `le dWn zzinA wFqtl oprd cizrW¤¨¦¤¨¨¦§§¦©Ÿ¤§Ÿ¥¥¦

oCxId z` ExarIW xg`l mdl dxFd rWFdi§ª©¨¨¤§©©¤©©§¤©©§¥

aEXii Kxce dWEaM KxC Ekli ux`d z` WFAkl¦§¤¨¨¤¥§¤¤§¨§¤¤¦

KEnq EtiTi l`e ,daxr `idW iprpMd ux` Kxce§¤¤¤¤©§©£¦¤¦£¨¨§©©¦¨

mixd `idW iEgd ux` KxC oCxId ztUl¦§©©©§¥¤¤¤¤©¦¦¤¦¨¦

on wFgx axrn cSn DkFzl EqpMi `N` ,zFrabE§¨¤¨¦¨§§¨¦©©£¨¨¦

:EWAkie EtiTie oCxId.íéìâc éðL øçàn iAB `Up zWxtA aizkcM:milbC zFrQ.íëéðôì:mkNM iptl rnWn.íéàNBð íiåìä eéä íBé ìëaoglXde oFx`d mYxnWnE aizkcM ,zdw ipA ©©§¥§©¦§¦§§©©§¥§¨¦§¦§¦§¨¨©¨©¥©¨§¨¦¦§¥¤©§©¦§¥ª§¤§¨¨©§¦¦§¦§¥§¨§¦§¦¦§©§¨¨¨§©ª§¨

'ebe(b xAcOA):.Bçéøé úà eáaqLëe:'ebe 'd zixA oFx` z` E`U mdil` xn`Ie mipdMd l` oEp oA rWFdi `xwIe aizkcM.BîB÷îì eäeøéæçäLëeaizkC ,miWcTd iWcw zial dnlW iniA §©¦§¨§¤¦§¤§¦§¦§¦©¦§¨§ª©¦¤©Ÿ£¦©Ÿ¤£¥¤§¤£§¦§§¤¤¡¦¦§¦¥§ŸŸ§¥¨§¥©¨¨¦¦§¦

oFx`d z` mipdMd E`UIe l`xUi ipwf lM E`aIe(g ` mikln)rAwp oMWOdW ,lHp mXn dWn dUrW oMWn lW miWcTd iWcw ziA KFYn ilr iniA dlbdWMW ,FnFwnl EdExifgd Epiide , ©¨ŸŸ¦§¥¦§¨¥©¦§©Ÿ£¦¤¨¨§¨¦§©§¤¡¦¦§¤§¤¨§¨¦¥¥¦¦¥¨§¥©¨¨¦¤¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦¨ª©¤©¦§¨¦§©

dpAW cr ceC xirl mXnE mFc` caFr zial dpW mixUr sFql ceC F`iad mXnE ,acpia` ziaA `dYWpe dliW oMWn axg ixdW rEaw mFwn Fl did `l miYWlR EdExifgdWkE ,dliWA§¦Ÿ§¤¤¡¦§¦§¦Ÿ¨¨¨¨©¤£¥¨©¦§¨¦Ÿ§¦§©¨§¥£¦¨¨¦¨¡¦¨¦§¤§¦¨¨§¥¥¡¦¨§¦¨¦©¤¨¨

xiaC l` FnFwn l` 'd zixA oFx` z` mipdMd E`iaIe aizkcM cgind FnFwn iExw `Ede zkFxRd mFwnA zvvFg oiqwxh dO`e lkidd on miptl xiaCd Fl dpaE WCwOd ziA z` dnlW§ŸŸ¤¥©¦§¨¨¨©§¦¦§¦¦©¥¨§©¨§©§¦¤¤¦§©¨¤§¨§©§ª¨§¦§¦©¨¦©Ÿ£¦¤£§¦¤§¤§¦
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(:dlw[`nip] dyrnl d`ixw oia dkk aezkd lihdc oeik iaxl dinz d"ae y"ac `zbelt iab

i` elit` dcedi iaxc `ail` xninl ol ded daxc` dnzinl `ki` eze ediiexz eakrlc

d"xc w"ta dil opirny `dc dyrn `le `akrn d`ixwc dk `l` aizk ded `l(:h sc)

t"r` leki erwz `ly t"r` ehny `ly t"r` laei xn`c eixg`l `le eiptl yxcp `xwnc

yxtne dcedi iax ixac `id l"z egliy `ly

iptl `le eixg`l `le eiptl yxcp `xwn `nrh

mz`xwe` `wec yxcp `idc `aekir xnelk eipt

ly ezfeg` l` yi` mzaye` `le eiptly xexc

iaxe t"dc l"ie eipt iptly driwz` `le eixg`

ied `l i`c dkk dkn akrn dyrnc i`d dcedi

d`ixw` `wec dil opiyxcc `"d dk `l` aizk

inp diyxcnl `xizi dkk aizk ikdl eiptly

:eixg`ly dyrn`

ìåîd`exd mewn rnyn .lblbl jenq lblbd

xn`ck lblbd z`(:hi sc oileg)lenn

iax xn` ikdle sxerd z` d`exd len etxr

lblbd z` e`x `l `lde lblbd len xfrl`

lair xde mifixb xd `"x miiwn dn inlyexi

dfe mifixb xd df e`xwe ieyr eid ziyeyab izy

mixyre d`n dcedi iaxc dizrc lr lair xd

eff `l `"x zrc lr meid eze`a ekld lin

lk xne` l`rnyi 'xc inlyexia eze mnewnn

exn`p mipy c"i xg`l dxeza exn`py ze`ia

dizeekce ewligy mipy raye eyaiky mipy 'f

mipy c"i xg`l `l` zellwe zekxa xn`p `l

dide aizkde `pn 'x dinw `pipg 'x aizid

dl`d mipa`d z` eniwz ocxid z` mkxara

niwd mipa` l"`zellwe zekxa cin mze` e

:zexn`p mipy c"i xg`l

åäåøéæçäùëå`de dyw i`e .enewnl

minid ixaca(d a)aizk

c"kn cg` i`dc uixz oex`d z` mield e`yie

mzd aizk `dc miel mipdkd e`xwpy zenewn

aizke 'ebe cren ld` z`e oex`d z` elrie

mipdkd yexite mield mipdkd mze` elrd

e`iaie aizke eilke cren ld` mielde oex`d

aizke enewn l` 'd zixa oex` z` mipdkd

elrie aizke oex`d z` mipdkd e`yie miklna

elrie aizke 'ebe cren ld` z`e 'd oex` z`

edelhp mipdkd inp i` mielde mipdkd mze`

miell edexqne cec el dhp xy` enewnn

mipdkd edeqipkde lkidd cr e`yp mielde

xn` df lre miniiewn ze`xwnd lk ixd xiacl

:enewnl edexifgdyk iqei iax
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?déì ãéáò éàî "äøîàå äúðòå" éàä ,äãeäé 'øå§§¨©§¨§¨§¨§¨©¨¥¥
éòaéîìaã ,íiålì éøeîâàì déìóìéìå LãBwä ïBL ¦¨¥¥§©§¥©§¦¦§¦§©¤§¥©

àì "ìB÷" "ìB÷" ,øéîb "äéiðò" "äéiðò" ?äLnî "ìB÷"¦¤£¦¨£¦¨¨¥Ÿ
øîàpL íB÷î ìk :øîBà äãeäé 'ø ,éëä éîð àéðz .øéîb̈¥©§¨©¦¨¦§¨¥¨¨¤¤¡©

ì àlà Bðéà "äøéîà"å "äéiðò" ,"äëk" "äk"ïBL Ÿ¨¨£¦¨§£¦¨¥¤¨§
"äéiðò" ,äöéìçã "äëk" "eëøáú äk" "äk" ;LãBwä©¤ŸŸ§¨§¨¨§£¦¨£¦¨
eøáòL ïåék ?ãöék úBìì÷e úBëøa .íiåìã "äøéîà"å©£¦¨§§¦¦§¨§¨¥©¥¨¤¨§
øáòa änä àìä" :ïðaø eðz :'eë ïcøiä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©§¥¨©¨¨£Ÿ¥¨§¥¤
Cøã éøçà" .äãeäé 'ø éøác Cìéàå ïcøiì øáòî "ïcøiä©©§¥¥¥¤©©§¥§¥¨¦§¥§¨©£¥¤¤
éðòðkä õøàa" ,úçøBæ änçL íB÷î "LîMä àBáî§©¤¤¨¤©¨©©§¤¤©§©£¦
íäa ïéáLBiL ,ìáéò øäå íéféøb øä elà "äáøòa áLiä©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©¥¨¤§¦¨¤
"äøî éðBìà ìöà" ,ìbìbì Ceîñ "ìbìbä ìeî" .íéiúek¦¦©¦§¨¨©¦§¨¥¤¥¥¤
íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå" øîBà àeä ïläìe .íëL§¤§©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§
ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
:éñBé 'øa øæòìà 'ø øîà ,àéðz .íëL ïàk óà ,íëL§¤©¨§¤©§¨¨©¤§¨¨§¥
ízôéiæ :íäì ézøîà .íéiúeë éøôñ ézôéiæ äæ øáãa§¨¨¤¦©§¦¦§¥¦¦¨©§¦¨¤¦©§¤
íéøîBà ízàL .íeìk íëãéa íúéìòä àìå íëúøBz©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§¤©¤§¦
.íëL äøBî éðBìàL íéãBî eðà óà ,íëL äøBî éðBìà¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¤§¤
'ø ?íezãîì äna ízà ,äåL äøæâa äeðãîì eðà̈§©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§
,ïcøiì Ceîñ "ïcøiä øáòa änä àìä" :øîà øæòìà¤§¨¨¨©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
íëøáòa äéäå" áéúk àìä ,Cìéàå ïcøiä øáòî éàc§¦¥¥¤©©§¥§¥¨£Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤
änçäL íB÷î "LîMä àBáî Cøc éøçà" ."ïcøiä úà¤©©§¥©£¥¤¤§©¤¤¨¤©©¨
áLiä" ?àéä éeç õøà ,"éðòðkä õøàa" ,úò÷BL©©§¤¤©§©£¦¤¤¦¦¦©¥
ìeî" ?ïéáLBé ïä úBòáâe íéøä ïéa àìäå "äáøòä£¨¨©£Ÿ¥¨¦§¨¥§¦
á÷òé ïa øæòéìà 'ø ?ìbìbä úà eàø àì àìäå "ìbìbä©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨¡¦¤¤¤©£Ÿ
,äiðMa Cøc ïäì úBàøäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©§¨¤¤¤©§¦¨
àìå ,eëì Cøca "Cøc" .äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãk§¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¤¤©¤¤§§Ÿ
.úBøaãna àìå ,eëì áeMia "áLiä" .íéîøëe úBãNa§¨§¨¦©¥©¦§§Ÿ©¦§¨

.úBòáâe íéøäa àìå ,eëì äáøòa "äáøòa":ïðaø eðz ¨£¨¨¨£¨¨§§Ÿ§¨¦§¨¨©¨¨
øçà òñBð ïBøà íBé ìëa ?ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨¨¥©©©
ïBøà äpä" :øîàpL ,äléçz òñð íBiäå ,íéìâã éðL§¥§¨¦§©¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£
íBéå íBé ìëa ."íëéðôì øáò õøàä ìk ïBãà úéøaä©§¦£¨¨¨¤Ÿ¥¦§¥¤§¨§
:øîàpL ,íéðäë eäeàNð íBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð íiåì§¦¦§¦¤¨¨§©§¨Ÿ£¦¤¤¡©

ìLa :øîBà éñBé 'ø ,àéðz .'Bâå "'ä ïBøà éàNð íéðäëä éìâø úBtk çBðk äéäå"úBîB÷î äL §¨¨§©©©§¥©Ÿ£¦§¥£§©§¨¥¥¦§Ÿ¨§
.BîB÷îì eäeøéæçäLëe Bçéøé úà eáéñäLëe ïcøiä úà eøáòLk :ïBøàä úà íéðäë eàNð̈§Ÿ£¦¤¨¨§¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦§¤¤¡¦¦§
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dheq(iying meil)

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøådzpre' ly dey dxifbdn cnl `ly §©¦§¨
oeyla wx zxn`p dvilgy opaxk 'exn`e mield epre' 'dxn`e

,'dkk' zaizn z`f cnl `l` ,ycewdéàî 'äøîàå äúðòå' éàä©§¨§¨§¨§¨©
déì ãéáòzvxzn .'dxin`e dipr' ly efd dey dxifbdn cnli dn - ¨¦¥

,`xnbddéì éòaéîick dey dxifbd z` dcedi iax jixv - ¦¨¥¥
éøeîâàìdvilg zyxtn cnll -íiåììxda zellwde zekxady §©§¥¦§¦¦

lair xdae mifixbìácLãBwä ïBLopaxk xaeq `le .xn`dl miaiig §¦§©¤
dynn 'lew' 'lew' dey dxifbn df oic lirl ecnly.,`xnbd zl`ey

óìéìålew' dey dxifb dcedi iaxìB÷'äLnîcnly enk.opax e §¥©¦Ÿ¤
dcedi iax ,`xnbd zvxznøéîb àì 'ìB÷ ìB÷' ,øéîb 'äéiðò äéiðò'£¦¨£¦¨¨¦Ÿ¨¦

oc mc` oi`e ,'diipr diipr' `l` eaxn dey dxifb cenll laiw `l -
eaxn dlaw ok m` `l` dey dxifb.,dvexizl di`x `xnbd d`ian

øîàpL íB÷î ìk ,øîBà äãeäé éaø ,éëä énð àéðzdxeza ©§¨©¦¨¦©¦§¨¥¨¨¤¤¡©
zepeyl ,xeaica zeielzd zeevnaBðéà ,'äøéîàå äéiðò' 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨¥

ezaeg ici `veiàlàaìLãBwä ïBL.,ok epivn okid mihxtne'äk' ¤¨§©¤Ÿ
mipdkd ly mitk z`iyp zyxta dxeza xn`peëøáz äk',' Ÿ§¨§

cenll jixv oi`e ,ycewd oeyla `weecy 'dk' zaizn micnele
oldl opax ecnly enk 'dkxa dkxa' dey dxifbn'äëk' .xn`p ¨¨

dyxta dxezaäöéìçc.lirlcke'äøéîàå äéiðò'dxeza dxn`p ©£¦¨£¦¨©£¦¨
zellwe zekxa zyxtaíiåìc.cnl dcedi iaxy yxetn epl ixd ¦§¦¦

dxezd dazky dnn ycewd oeyla mixn`p mielc zellwe zekxay
'lew lew' dey dxfbn `le ,'dxin`e dipr'.

dpyna epipyúà ìàøNé eøáòL ïåék ,ãöék úBìì÷e úBëøa§¨§¨¥©¥¨¤¨§¦§¨¥¤
ïcøiämky cvay oexneyay lair xd l`e mifixb xd l` e`ae ©©§¥

oldle ,''ebe ocxid xara dnd `ld' xn`py ,dxen ipel` lv`ay
dn ,'dxen oel` cr mky mewn cr ux`a mxa` xarie' xne` `ed

mky o`k xen`d dxen oel` s` ,mky oldl xen`d dxen oel`.'eë
mewn ipniq mdl exn`p ,igxfnd ocxid xarn xacna l`xyi eidyk
.l`xyi ux` `edy iaxrnd ocxid xara mdy lair xde mifixb xd
zrcl miweqtd on zeyxcd zxeva xfrl` iaxe dcedi iax ewlgpe

.wiecnd mnewn z`
,ïðaø eðz`ean jxc ixg` ocxid xara dnd `ld" weqta xn`p ¨©¨¨

,"dxen ipel` lv` lblbd len daxra ayeid iprpkd ux`a ynyd
dcedi iax x`aneïcøéä øáòa änä àìä'rnyn 'ïcøiì øáòî £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¥¥¤©©§¥

Cìéàåocxid on wegx ,daxrn l`xyi ux` jeza ax wgxn -éøác , §¥¨¦§¥
.äãeäé éaø,weqtd jynd z` x`al dcedi iax jiynneCøc éøçà' ©¦§¨©£¥¤¤

LîMä àBáîn wegx rnyn 'úçøBæ änçL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©¨©©
oeyl 'ynyd `ean'e ,zgxef ynyd gxfn cvay ,ocxi ly egxfnn
weqtd jynde .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myn d`a ynydy

äáøòa áLBiä éðòðkä õøàa'y epcnln 'øäå íéæéøb øä elà §¤¤©§©£¦©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©
íäa ïéáLBiL ,ìáéòeiykríéiúekmy aixgpq mze` aiyedy , ¥¨¤§¦¨¤¦¦

mihayd zxyr z` dlbdyk.weqtd jiynn cerìbìbä ìeî'' ©¦§¨
rnynìbìbì Ceîñlblbd z` d`exd mewn ,.weqtd jyndeìöà' ¨©¦§¨¥¤

äøBî éðBìàxird `id 'íëLixdy ,dey dxifbn z`f micnele , ¥¥¤§¤
ïläìeziy`xa xtqa lirl -ãò õøàa íøáà øáòéå" øîBà àeä §©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©

ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL íB÷îxtqa §§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
xird `id ,ziy`xaíëLmewn cr' yxetna xne` weqtd ixdy , §¤

mewn eze` `edy rnyn 'dxen oel` cr mkyïàk óà ,lv`' weqta ©¨

xird `id 'dxen ipel`.íëL§¤
àéðzäæ øáãa ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,dey dxifb ici lr - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤

,eféøôñ ézôéiæíéiúek,mitiiefn mdixtqy mdl izgked - ¦©§¦¦§¥¦¦
jke ,'d xgai xy` mewnd `ed mifixb xdy maala mikxazny

íëúøBz ízôéiæ ,íäì ézøîàíeìk íëãéa íúéìòä àìåoi`e , ¨©§¦¨¤¦©§¤©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§
mifixb xd okid mircei mz`,`l`íéøîBà ízàLlv` `edy ¤©¤§¦

äøBî éðBìà`ed,íëLeäøBî éðBìàL íéãBî eðà óà`ed,íëL ¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¥§¤
la`äåL äøæâa äeðãnì eðàe ,lirlckíezãîì äna ízàixdy , ¨¦©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§

azkay dxeza zyxetn dpi`y dey dxifba micen mkpi`.o`k cr
wegx ,l`xyi ux` jeza md lair xde mifixb xdy ,dcedi iax zrc

ocxid on daxrn.
,øîà øæòìà éaøjke ,ocxil c`n miaexw lair xde mifixb xdy ©¦¤§¨¨¨©
weqtd z` x`an'ïcøéä øáòa änä àìä'eyexit,ïcøiì Ceîñ £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥

éàceyexitCìéàå ïcøiä øáòîiax xn`y enk ,ocxid on wgxd - §¦¥¥¤©©§¥§¥¨
,dcediáéúk àlä`az ik zyxtaïcøéä úà íëøáòa äéäå" ©Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤¤©©§¥

lair xda meid mkz` devn ikp` xy` dl`d mipa`d z` eniwz",
meia ea meniwzy rnyn,ocxil jenq did lair xdy mi`ex ok m`.

df itl weqtd jynde,lair xde mifixb xdydnd `ld'Cøc éøçà©£¥¤¤
LîMä àBáîn wegx eyexit 'úò÷BL änçäL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©©¨©©

oeyl 'ynyd `ean'e ,zrwey ynyd axrn cvay ,axrndn
xe`iz o`k cr .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myl d`a ynydy
weqtd jyndy xne`e ,xfrl` iax zrcl lair xde mifixb xd mewn

jiynn weqtd ixdy ,mnewn z` x`zn epi` xakéðòðkä õøàa'' §¤¤©§©£¦
`l` ,iprpkd ux`a dpi` mkyeàéä éeç õøàoa mky" xn`pk , ¤¤¦¦¦

jiynn ixdy mnewn x`zn epi` ok mb weqtd jynde ."iegd xeng
äáøòa áLBiä',daxra mpi` mde ,xeyina - 'íéøä ïéa àìäå ©¥¨£¨¨©£Ÿ¥¨¦

ïéáLBé ïä úBòáâejiynn ixdy ,mnewn x`zn epi` jyndd oke . §¨¥§¦
eàø àì àìäå ,'ìbìbä ìeî'ìbìbä úàxfrl` iax zrc o`k cr . ©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨

seqay el`d mipniqd exn`p dnl ok m` .dcedi iax lr wlegd
df lr ,weqtdàlà áeúkä àa àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¨©¨¤¨

äiðMa Cøc ïäì úBàøäì,ryedi mr zrk l`xyi ux`l eqpkiyk - §©§¨¤¤¤©§¦¨
,äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãkopr cenra mixvnn mz`v inia §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨

xne` df lr .opr mdiptl jli `l dyn zeniyk ik ,jxcd mzegpl
' weqtd mdlCøcy mzexedl 'ynyd `eanúBãNa àìå eëì Cøca ¤¤©¤¤§§Ÿ§¨

áLBiä' ,íéîøëey mzexedl 'äáøòa' ,úBøaãîa àìå eëì áeMia' §¨¦©¥©¦§§Ÿ§¦§¨¨£¨¨
y mzexedläáøòaxeyina -.úBòáâe íéøäa àìå eëì ¨£¨¨§§Ÿ¤¨¦§¨

íBé ìëa ,ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék ,ïðaø eðze`viy f`n ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨
did mixvnn,íéìâc éðL øçà òñBð ïBøà,xacna zyxta x`eank ¨¥©©©§¥§¨¦

,oae`x lbce dcedi lbc ixg` rqp oex`dyíBiäåz` ea exary §©
,ocxidäléçz òñðõøàä ìk ïBãà úéøaä ïBøà äpä" øîàpL , ¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£©§¦£¨¨¨¤

"íëéðôì øáBòmklek iptl rnyn ,.,welig cereíBéå íBé ìëaf`n ¥¦§¥¤§¨¨
d ,mixvnn e`viyíiåìzdw ipaíBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð- §¦¦§¦¤¨¨§©
ocxid z` exarykíéðäk eäeàNðúBtk çBðk äéäå" øîàpL , §¨Ÿ£¦¤¤¡©§¨¨§©©

.'Bâå "'ä ïBøà éàNBð íéðäkä éìâø©§¥©Ÿ£¦§¥£§
ìLa ,øîBà éñBé éaø ,àéðzïBøàä úà íéðäk eàNð úBîB÷î äL, ©§¨©¦¦¥¦§Ÿ¨§¨§Ÿ£¦¤¨£

md el`eïcøiä úà eøáòLk ,lirlckBçéøé úà eaéñäLëe ,ray §¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦
dyaekl ick minrtBîB÷îì eäeøéæçäLëe ,zial dnly inia §¤¤§¦¦§

miycwd iycw.

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

בכוחו של כל אחד מבני ישראל למלא הוראת חכמינו ז"ל )שהיא גם נתינת כוח( עשה תורתך קבע באופן שבמשך הזמן שקובע לתורה, 
הרי הוא במעמד ומצב שתורתו אומנתו.

ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה



יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(קעו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dheq(iyiy meil)

íéna íéðäk éìâø eìaèépL ïåéëådtUa ocxid jezl eqpkpyk §¥¨¤¦§§©§¥Ÿ£¦©©¦
zigxfndíäéøBçàì íénä eøæç ,mewna ocxid znixf dxvrpy ¨§©©¦©£¥¤
d cnrndaebl df lr df elre exvrp myl eribdy mind lke ,mipdk,

ïcøéä ãò ïBøàä éàNBð àBáëe" øîàpLi`yep mipdkd ilbxe ¤¤¡©§§¥¨¨©©©§¥
mind dvwa elahp oex`däìòîìî íéãøBiä íénä eãîòiå 'Bâå§©©©§©©¦©§¦¦§©§¨

."ãçà ãð eî÷̈¥¤¨
,`ziixad zxxaneíéî ìL ïäáBb änëåenxrp daeb dfi`l - §©¨§¨¤©¦

mind.daebl ,zx`aneìéî øNò íéðL ìò ìéî øNò íéðLãâðk §¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¤¤
ìàøNé äðçîlr lin xyr mipy eziipga l`xyi dpgn lceby oeik , ©£¥¦§¨¥

edy ok m` ,oziipg xcqk jk ocxid z` exare ,lin xyr mipy
,ocxidn mipexg`d elry cr lin xyr mipy jldn xeriy xarna

lin xyr mipy daeb ocxia micxeid mind edab mb onf eze`aeéøác ,¦§¥
ïBòîL éaøa øæòìà éaø Bì øîà .äãeäé éaødcedi iaxléøáãì ,E ©¦§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨¤

m`d ,dyw ,lin xyr mipy mind edabyì÷ íãà,minn xzei uexl ¨¨©
íél÷ íéî Bàmc`n xzei uexløîBà éåä ,y i`ceíél÷ íéîuexl ©¦©¦¡¥¥©¦©¦

mc`n xzeiïk íà ,iptl cer lin xyr mipy daebl etq`zd mind ¦¥
e ,mnewnl exfg jk xg`e ,lin xyr mipy jldn l`xyi exaryïéàä¦

díéîmnewnl mixfegyïúBà ïéôèBLåoiicr exar `ly miyp`. ©¦§§¦¨
àlàoerny iaxa xfrl` iax xaeqïéìBòå ïéLcâð íéî eéäL ãnìî , ¤¨§©¥¤¨©¦¦§¨¦§¦

ïéték éab ìò ïéték,zenle` iab lr zenle` -ìMî øúéúBàî L ¦¦©©¥¦¦¨¥¦§Ÿ¥
ìéîdaebéäéå" øîàpL ,áøòîe çøæî éëìî ìk ïúBà eàøL ãò , ¦©¤¨¨¨©§¥¦§¨©£¨¤¤¡©©§¦

éëìî ìëå äné ïcøéä øáòa øLà éøBîàä éëìî ìk òBîLë¦§©¨©§¥¨¡¦£¤§¥¤©©§¥¨¨§¨©§¥
éðá éðtî ïcøiä éî úà 'ä LéáBä øLà úà íiä ìò øLà éðòðkä©§©£¦£¤©©¨¤£¤¦¤¥©©§¥¦§¥§¥
éða éðtî çeø ãBò íäa äéä àìå íááì ñniå íøáò ãò ìàøNé¦§¨¥©¨§¨©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨¤©¦§¥§¥

."ìàøNé,`xnbd zxne`óàålv` epivn ok enke -,äðBfä áçø ¦§¨¥§©¨¨©¨
yì äøîàòLBäé éçeìLocxid z` exary iptl ,qgpite alk mdy ¨§¨¦§¥§ª©

óeñ íé éî úà 'ä LéáBä øLà úà eðòîL ék"mkz`va mkiptn ¦¨©§¤£¤¦¤¥©
mixvnnãBò äî÷ àìå eðááì ñniå òîLpå" áéúëe ,'Bâå "gex §§¦©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨

mkiptn yi`a'Bâå "seq mi zrixwn micgtn eid oiicr mdy ,. §
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

mixaer mrde myòLBäé íäì øîà ,mipdkde" weqta aezky enk , ¨©¨¤§ª©
oex`d i`ypz` 'd dev xy` xacd lk mez cr ocxid jeza micner

ixd ,"ryedi z` dyn dev xy` lkk mrd l` xacl ryedi
eze` dev xy` z` ,ocxia micner mcera mdil` xaic ryediy

mdl xn` jke ,dynäî ìò eòc ,dn liaya -úà íéøáBò ízà §©¨©¤§¦¤
eLéøBzL úðî ìò ,ïcøiäeyakzy -,íëéðtî õøàä éáLBé úà ©©§¥©§¨¤¦¤§¥¨¨¤¦§¥¤

øîàpLdyn ici lr dxezaõøàä éáLBé ìk úà ízLøBäå" ¤¤¡©§©§¤¤¨§¥¨¨¤
ïk ïéNBò ízà íà ,'Bâå "íëéðtî,orpk ux` z` yeakl,áèeî ¦§¥¤§¦©¤¦¥¨

íëéúBà ïéôèBLå íéî ïéàa åàì íàå.oeyl lr `xnbd zl`ey §¦¨¨¦©¦§§¦¦¤
,`ziixad.'íëéúBà' éàî,`id 'mkize`' dlind zpeek ,daiyne ©¦¤

.íëúàå éúBà¦§¤§¤
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

,lirlck myòLBäé íäì øîàweqta aezky enkíëì eîéøä" ¨©¨¤§ª©¨¦¨¤
éèáL øtñîì BîëL ìò úçà ïáà Léàipaáéúëe ,'Bâå "ìàøNé ¦¤¤©©©¦§§¦§©¦§¥§¥¦§¨¥§§¦

øîàì øçî íëéða ïeìàLé ék íëaø÷a úBà úàæ äéäz ïòîì"§©©¦§¤Ÿ§¦§§¤¦¦§¨§¥¤¨¨¥Ÿ

,'Bâå "íëì älàä íéðáàä äîeniwdy mipa`d mdilbx avn zgz ¨¨£¨¦¨¥¤¨¤§
zeidl oexkfl mipdkdíéðáì ïîéñzexeclúà úBáà eøáòL ¦¨§¨¦¤¨§¨¤

.ïcøiä©©§¥
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøia,lirlckòLBäé ïäì øîà ¨©©§¥¨©¨¤§ª©
weqta aezky enkéìâø ávnî ïcøéä CBzî äfî íëì eàN"§¨¤¦¤¦©©§¥¦©©©§¥

íënò íúBà ízøáòäå íéðáà äøNò íézL ïéëä íéðäkä©Ÿ£¦¨¦§¥¤§¥£¨¦§©£©§¤¨¦¨¤
,'Bâå "äìélä Bá eðéìz øLà ïBìna íúBà ízçðäåmipa`d md §¦§©¤¨©¨£¤¨¦©¨§¨§

lblba merawe meltwe gafnd epae lair xda eniwdy.zxxane
,`ziixadìBëémipa`d z` eniwi,ïBìîe ïBìî ìëa,dpereãeîìz ¨§¨¨¨©§

.'äìélä Bá eðéìz øLà' øîBì.`ziixad o`k cr ©£¤¨¦©¨§¨
,`xnbd zxtqnäãeäé éaø øîàïa øæòéìà éaøå àzôìç àaà , ¨©©¦§¨©¨£©§¨§©¦¡¦¤¤¤

,éàðéëç ïa àéððçå àéúîmzylyeãîòíéðáà ïúBà ìòeniwdy ©§¨©£©§¨¤£¦©¨§©¨£¨¦
,ryedi inia ocxia l`xyi mríeøòéLåe`vne ,mlwyn z` ecn` - §¦£

yúçàå úçà ìkodnäàñ íéòaøàk äìe÷Léøéîâe .recie - ¨©©§©©§¨§©§¨¦§¨§¦¥
izea`ne epizeaxn eplawe,epdéôúëì Léðéà éìãîc àðeòèc- ¦§¨§©§¥¦¦§©§¥

,xg` ly reiq ila etzk lr diabn mc`y ie`ynyàzìéz¦§¨
éåä déðeòècel riiqn xg`yk `yil lekiy dnn yily wx edf - ¦§¥¨¥

lk dzid lirlc minkgd exriyy mipa`d m`e ,etzk lr zelrdl
zg` oa` yi` mkl enixd" ryedi xn` mze`e d`q mirax`k zg`

,ecal mixi cg` lky "enky lrìBkLàì áMçî äzà ïàkî¦¨©¨§©¥¨¤§
dfl df epirhde ,dyn inia xacnl l`xyi ux`n milbxnd e`ypy
d`iane .d`q mixyre d`n epiidc ,yly it didy ,mtzk lr

,c`n lecb did leky`dy epivn okid `xnbd" øîàpLmyn ezxkie ¤¤¡©
cg` miapr leky`e dxenf,"íéðLa èBná eäeàOiåzxxane ©¦¨©¦§¨¦

,`xnbdøîàpL òîLnîede`yie''èBnaikeíéðLaL òãBé éðéà, ¦©§©¤¤¡©©¥¦¥©¤¦§©¦
,miax oeyla 'ede`yie' yxetna aezk ixdeøîBì ãeîìz äî- ©©§©

dxezd dazk dn jxevl,'íéðLa'leky`d e`ypy epcnll ,dpere ¦§©¦
úBèBî éðLa.cg` hena `le , ¦§¥

,zehen ipya leky`d e`yp cvik `xnbd zyxtne÷çöé éaø øîà, ¨©©¦¦§¨
éðèøeè,ie`yn -éðèøeèc éðèøeèå-epiidc ,ie`yn zgz ie`yne §¨¥§§¨¥§§¨¥

lk mi`yep drax` ,mexcl oetvn mkxe` dfn df wgxna zehen ipy
gxfnn mkxe` dfn df wgxna zehen ipy mzgze ,hen dvwa cg`

hen dvwa cg` lk mi`yep drax`e axrnläðîL ,ãöék àä ,¨¥©§Ÿ¨
áìëå òLBäé ,äðéàz àNð ãçàå ,ïBnéø àNð ãçà ,ìkLà eàNð̈§¤§Ÿ¤¨¨¨¦§¤¨¨¨§¥¨§ª©§¨¥

íeìk eàNð àì.,melk e`yp `l alke ryedi dnl ,`xnbd zx`ane Ÿ¨§§
éáéLçc íeMî àîéà úéòa éàx`yn xzei miaeyg eidy - ¦¨¥¥¨¦©£¦¥

.`yil mdl epzp `l mnvra milbxnde ,milbxnd,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨
äöò dúBàa eéä àlLzexitd z`ada wlg elhp `l md okl , ¤Ÿ¨§¨¥¨

jk mipeyn dizexity myk ,ux`d lr dac `ivedl dzid dzxhny
.mideabe mixeabe mipeyn diayei

xaeqd dcedi iaxy ,lirl `ziixaay zwelgn x`al `xnbd zxfeg
xaeqd oerny iaxa xfrl` iaxe ,lin xyr mipy mind edaby

,lin ze`n ylyn xzi mind edaby÷çöé éaøå énà éaø da éâéìt§¦¥¨©¦©¦§©¦¦§¨
ãç .àçôð`gtp wgvi iax e` in` iax -äãeäé éaø éøáãì ,øîà ©§¨©¨©§¦§¥©¦§¨

,lin xyr mipy mind edaby
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מצינו גם בנוגע למשה, שעניינו תורה, שיש אצלו גם עניין התפילה – תפילה למשה, אלא שהתפילה דמשה רבינו היא )לא תפילת 
עני, אלא( תפילת עשיר.

ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה



קעז

oifge` mipy` cenr cl sc oey`x wxtdheq
.'eë eìaèpL ïåéëåoicxFi Eid `NW ,mdixFg`l miOd Exfg FkFzl ozqipkA zigxfn ztUA §¥¨¤¦§§¦§©¦§¨¦¦§¦¨¨§¨§©©¦©£¥¤¤Ÿ¨§¦

aizkcM dlrnl oilFre midAbp cinY mi`Ad miOde micnFr mW `N` oHnlE mipdMd on¦©Ÿ£¦§©¨¤¨¨§¦§©©¦©¨¦¨¦¦§¨¦§¦§©§¨§¦§¦

:mNM ExarW cr mW Ecnr mipdMde ,cg` cp Enw.íéî ìL ïäáb änk:qxBãâðk ìéî á"é ¨¥¤¨§©Ÿ£¦¨§¨©¤¨§ª¨©¨¨§¨¤©¦¨©¦§¤¤
.ìàøNé äðçîipW lr lin xUr mipW EidWmdipgn agx mziIpgM Exar mde ,lin xUr m ©£¥¦§¨¥¤¨§¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¥¨§©£¦¨¨Ÿ©©£¥¤

,lin xUr mipW agx `EdW zFnM cgi Exar̈§©©§¤Ÿ©§¥¨¨¦

xUr mipW Kldn `N` oxarA EdW `NW E`vnp¦§§¤Ÿ¨§¨§¨¤¨©£©§¥¨¨

lW mipFxg` ElrW cr mdipgn Kx` lW lin¦¤Ÿ¤©£¥¤©¤¨©£¦¤

:miOd EdaB oCbpkE dpgOd sFqíéî øîBà éåä ©©£¤§¤§¨¨§©©¦¡¥¥©¦
.íél÷EdaB `l miOdW k"`e ,mc`d on uExl ©¦¨¦¨¨¨§¤©©¦Ÿ¨§

`vnp mnFwnl Exfge lin xUr mipW `N ¤̀¨§¥¨¨¦§¨§¦§¨¦§¨

oithFWe min oi`aE xFarl EwiRqd `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§¦©£¨¦©¦§§¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(

על־ידי עשיית הצדקה נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה.
ממכתב ח' סיוון, תשי"ד
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miWxh zA `idW xg`n ux`d x`WM rxfl§¤©¦§¨¨¨¤¥©©¤¦©§¨¦

xkFVdA `rivn `aaA 'ixn`cM(.t sC)i`e ¦§©§¦§¨¨§¦¨§©¥©§¦

:[oinNWn mdipW `id] icpFxbA `wfgnC `rx ©̀§¨§©§§¨¦§§¦¦§¥¤§©§¦

.àòøà àLéì÷cWElwe wC miWxh lW xtr ¦§¦¨©§¨¨¨¤§¨¦©§¨

mirxFfe miWxFg Eid `l KM KFYnE ,`Ed hrEnE¨¦¨Ÿ¨§¦§§¦

:mc` lk`n d`EaY DzF`.àéòø äãáòåzgnvn ¨§¨©£©¨¨§¨§¨©§¨©§©©

:o`Sd milkF`e miaUr dlrnE.àðééð÷ ïîLå ©£¨£¨¦§§¦©Ÿ§¨¥¦§¨¨
ux`A giAWdl o`Sd KxC oMW ,o`Sd dpwOd©¦§¤©Ÿ¤¥¤¤©Ÿ§©§¦©§¤¤

:dgl ux`n xzFi miWxhE dWai§¥¨§¨¦¥¥¤¤©©
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ïúééðçëeid axrn cvl ipyd xar ztyl oiribn eidyk mlerl mipey`xd l"i .exar

dpgn agex ixdy mdixg` oi`al cnrn mewn oiyere ocxia dhnl oikled

dn` mitl` `ed line dn` miyng `"k did `l ocxid agexe lin xyr mipy did l`xyi

df lv` df ekynp ocxia eqpkpy xg`l la` ocxia eqpkp oziipg agexe jxe`a `wecc l"ie

jxck `l` ok xn`z `l m`y onvr envnve

ocxia mlek ecnr `l ok m` ocxia ecnr oziipg

`ven dz` ixdy odnr ryedi dpzdy drya

zeagx zerevx t"z lin xyr mipy agexa

a"i drevx lk jxe`e ocxid agexk dn` miyng

oze` siwdl jl did m`e dn` 'p agex lr lin

ekxe` did ef lv` ef okx` zcn zerevx t"z

ocxid jxe`k ze`qxt ('ne) 'ze sl`l aexw

`ed `veie daxrd mi cr m` ik zxkp `l ocxide

'ta `zi`ck oc wlga `edy qiint zxrnn

dnda xyrn(.dp sc zexeka)l`xyi ux` lk jxe`e

oileki eid j`idc cere ze`qxt 'z `"k did `l

`l ocxia k"r `l` ryedi itn mi`pzd renyl

dnize oinvnevn `l` oziipg jxck micner eid

ecnr `ld n"n exar oziipg jxcc idp i"xl

mipa`d elhpe mi`pzd ryedi xnby cr ocxia

'p mze` k"` olek exary cr epzi`l xfg `le

oiycbp mind eid exary df zedye ocxi ly dn`

didy yceb eze` l"ie lin a"i lr xzei oilere

lin daeb llkl ribd `l lin a"i lr xzein

:dil aiyg `l ikdleäæádniz .exar df xg`

`lde mind zelwa xfrl` 'x dil ilz i`n` k"`

mzxard aekira `l` dielz epi`izxzac l"ie

mind zelwl mc`d zelw deyny dn lr ibilt

oziipg jxc oixaer eid m` elit`y epi` df xn`

xn` `l `ede lin b"in xzei oiycbp mind eid

dinz df lre exar df xg` dfay cere a"i `l`

xn`wc jiiy davw dn exar df xg` dfa m` iax

mixaer eid mind lceb oeayg itly ze`n yly

a"i xqg ze`n 'b jxe` `edy lin ivg agexa

lin a"i lr lin a"in zerevx a"i dyrzy cvik

mtxvzyke lin a"i jxe`e lin agexa drevx lke

agex lr lin c"nw jxe` didi jxe`a ef lv` ef

didi jxe`l dptxvze zerevxd agex welgz lin

dil `pn `de lin ivg agex lr lin g"tx jxe`

exar `l oerny xa `"xlc d`xpe exar jky

mixfetn eid oziipg zrya ixdy oziipg jxc llk

jxck dfn wegx df mdild` mihep eidy iptn

lv` df olek oikynp exaryk la` zexiiy ziipg

ivg agexa m` ik l`xyi lk did `l `nye df

ipa jxck df xg` df exaryke lin ivg lr lin

mc` ipa dxyra cg` liay jxc oixaerd mc`

oideyy `eaix 'q xeriyk zeidl leki df lv` df

:jk lk ozxarda

øîxacdy t"r` t"dc d`xp .lw mc` xaq

oicxei odyk `wec epiid milw miny reci

oilere oiycbp eidy o`k la` ozvexn jxc ick

:dey mc` zelw xeriye min zelw xeriy

éúåáàwxta xn`de z"`e .mingx ilr eywa

ezny in(.gi sc zekxa)icin oirci `l izinc

xnel yi mlerd zea` elit`e `pwqna rnyne

jky odl oiricen lltzn dfy dltz ici lrc

ziprzc ipy wxta xn` ikde lltzp(.fh sc)dnl

mizn mdilr eywaiy ick zexawd zial oi`vei

`pn iaxc `caera miciqgc iwxta oke mingx

:dea`c `zxrn` ghzy`cøîàådxenzc ipy wxta wiqnc b"r` .oexagn miyak `iadl jldy opg xa xa dax `nizi`e `ie` ax(:ci sc)onyc zdin opirny edin lf` iaexw`lc

:miyak `iadl jldy xninl jzrc `wlqcn `piipw
cnln
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øçà äæa ,ïBòîL 'øa øæòìà 'ø éøáãì .eøáò ïúééðçk©£¨¨¨¨§§¦§¥¤§¨¨§¦§§¤©©
äæ.eøáò ïúééðçk ,øî ïéáe øî ïéa :øîà ãçå .eøáò ¤¨§§©¨©¥¨¥¨§£¨¨¨¨§

Eì çìL" .íél÷ íéî :øáñ øîe ,ì÷ íãà :øáñ øî̈¨©¨¨©¨¨©©¦©¦§©§
éëå ,Ezòcî "Eì çìL" :Lé÷ì Léø øîà ."íéLðà£¨¦¨©¥¨¦§©§¦©§§§¦
áèéiå" áéúëc eðééäå ?Bîöòì òø ÷ìç øøBa äæ íãà̈¨¤¥¥¤©§©§§©§¦§¦©¦©
åéðéòa àìå "éðéòa" :Lé÷ì Léø øîàå "øácä éðéòa§¥©©¨¨§¨©¥¨¦§¥©§Ÿ§¥¨
àéiç 'ø øîà "õøàä úà eðì eøtçéå" .íB÷î ìL¤¨§©§§¨¤¨¨¤¨©¦¨
ìL dzLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøî :àaà øa©©¨§©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤
"õøàä úà eðì eøtçéå" :àëä áéúk .ìàøNé õøà¤¤¦§¨¥§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤
älàå" ."änçä äLBáe äðálä äøôçå" :íúä áéúëe§¦¨¨§¨§¨©§¨¨¨©©¨§¥¤
:÷çöé 'ø øîà ,"øekæ ïa òenL ïáeàø ähîì ,íúBîL§¨§©¥§¥©©¤©¨©¦§¨
íL ìò íéìbøî :eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác̈¨¤¨¤§¨¥¥£¥§©§¦©¥
:ãçà àlà eðéãéa äúìò àì eðàå ,eàø÷ð íäéNòî©£¥¤¦§§§¨Ÿ¨§¨§¨¥¤¨¤¨
LBãwä ìL åéNòî øúqL "øeúñ" ,"ìàëéî ïa øeúñ"§¤¦¨¥§¤¨©©£¨¤©¨
:ïðçBé 'ø øîà .Cî Bîöò äNòL "ìàëéî" ,àeä Ceøä¦¨¥¤¨¨©§¨¨©¨¨
àéaçäL "éaçð" ,"éñôå ïa éaçð" øîàð eðà óà©¨Ÿ©©§¦¤¨§¦©§¦¤¤§¦
ìò òqétL "éñôå" ,àeä Ceøa LBãwä ìL åéøác§¨¨¤©¨¨¨§¦¤¦¥©©
àáiå áâpá eìòiå" .àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨¨©©£©¤¤©¨Ÿ
ãnìî :àáø øîà ?déì éòaî "eàáiå" "ïBøáç ãò©¤§©¨Ÿ¦¨¥¥¨©¨¨§©¥
éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòî áìk LøétL¤¥©¨¥¥£©§©§¦§¨©§¦§©©©¦§¥
ìöpàL íéîçø éìò eLwa !éúBáà :ïäì øîà ,úBáà̈¨©¨¤£©©§¨©©£¦¤¤¨¥
,íéîçø åéìò äLî Lwa øák òLBäé .íéìbøî úöòî¥£©§©§¦§ª©§¨¦¥¤¨¨©£¦
dé "òLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå" :øîàpL¤¤¡©©¦§¨¤§¥©¦§ª©¨
áìë écáòå" :áéúëc eðééäå .íéìbøî úöòî EòéLBé¦£¥£©§©§¦§©§¦§¦§©§¦¨¥
éLL ïîéçà íLå" ."Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò¥¤¨§¨©©¤¤¦§¨£¦¨¥©
úà íéNnL "éLL" ,åéçàaL ïneéî "ïîéçà" ,"éîìúå§©§©£¦¨§¨¤§¤¨¥©¤¥¦¤
íéîìz õøàä úà íéNnL "éîìz" ,úBúçLk õøàä̈¨¤¦§¨©§©¤¥¦¤¨¨¤§¨¦
äða "éLL" ,úðò äða "ïîéçà" :øçà øác .íéîìz§¨¦¨¨©¥£¦¨¨¨£¨¥©¨¨

ìàïé÷éðònL "÷ðòä éãéìé" .Leaìz äða "éîìz" ,L ¨ª©§©¨¨©§§¦¥¨£¨¤©£¦¦
éàî ,"äúðáð íéðL òáL ïBøáçå" .ïúîB÷a änç©¨§¨¨§¤§¤©¨¦¦§§¨©
äðBa íãà øLôà ,Lnî äúðáð àîéìéà ?"äúðáð"¦§§¨¦¥¨¦§§¨©¨¤§¨¨¨¤
íç éðáe" :áéúëc !?ìBãb Bðáì íãB÷ ïè÷ Bðáì úéa©¦¦§¨¨¤¦§¨¦§¦§¥¨
ãçà ìò äpeáî äúéäL àlà !'Bâå "íéøöîe Lek¦§©¦§¤¨¤¨§¨§¨©¤¨
ìàøNé õøà ìëa íéLøè Eì ïéàå .ïòBöa äòáMî¦¦§¨§©§¥§§¨¦§¨¤¤¦§¨¥

áëéL da éøá÷ã íeMî ,ïBøáçî øúéäleòî Eì ïéàå .é ¨¥¥¤§¦§¨§¦¨¦§¥§¥§§¨
'ä ïâk" :øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
íéøöî õøà ìëa äleòî Eì ïéàå ."íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥§§¨§¨¤¤¦§©¦
éëä eléôàå "åéøN ïòöá eéä ék" :áéúëc ,ïòBvî øúé̈¥¦©¦§¦¦¨§Ÿ©¨¨©£¦¨¦
íéLøè ïBøáçå .ïòBöa äòáMî ãçà äpeáî ïBøáç¤§§¨¤¨¦¦§¨§©§¤§§¨¦

øîàå ,"àp äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøà õwî éäéå" :áéúk àäå ?éåä̈¥§¨§¦©§¦¦¥©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨§¨©
,áàBnî íéìéà àéðúå .ïBøáçî íéNák àéáäì CìäL :ïðç øa øa äaø àîézéàå àéåà áø©¨§¨§¦¥¨©¨©©¨¨¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§§©§¨¥¦¦¨
,õøàä øezî eáLéå" .àðééð÷ ïîLå àéòø äãáò ,àòøà àLéì÷c éãééà ,dpéî .ïBøáçî íéNák§¨¦¥¤§¦¨©§¥¦§¦¨©§¨¨§¨¨£¨§¨¥¦§¨¨©¨ª¦¨¨¤
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(



קעט יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dheq(oey`x meil)

ok m`eøáò ïúééðçkenk `l` ,df xg` dfa ocxid z` exar `l - ©£¨¨¨¨§
e ,oziipg xcqïBòîL éaøa øæòìà éaø éøáãìxzei mind edaby §¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§

y xnel miaiig ,lin ze`n ylyneøáò äæ øçà äæaax onf jx`e , ¨¤©©¤¨§
mevr dk daebl lirlck df iab lr df mxrdl mind ewitqdeãçå .§©

`gtp wgvi iax e` in` iax -øî ïéa ,øîà,dcedi iax -øî ïéáe ¨©¥©¥©
y mixaeq ,oerny iaxa xfrl` iax -,eøáò ïúééðçky `l`øî- ©£¨¨¨¨§©

dcedi iaxì÷ íãà øáñl`xyi mr exary enke ,mind enk uexl ¨©¨¨©
lin xyr mipy daebl mind enxrp mb jk ,lin xyr mipy jldn,

øîeoerny iaxa xfrl` iax -íél÷ íéî øáñ,mc`d on xzei uexl ©¨©©¦©¦
enxrp mind ,cala lin xyr mipy jldn exar l`xyi mry s`e

lin ze`n ylyn xzei ly ax daebl onf eze`a.
xxal dkiynn ,milbxnd dyrn z` lirl `xnbd dxikfdy oeik
xarne ocxid zrixw ipiprl xefgz jk xg`e ,milbxnd iyrnn

milbxnd zyxt zligza xn`p .ea l`xyiøîà ,'íéLðà Eì çìL'§©§£¨¦¨©
,Lé÷ì Léø'd el xn`y dnEì çìL'eyexit ,'Ezòcîip` epiidc , ¥¨¦§©§¦©§§

dyn mdl xne`y enk jnn eywa l`xyi wx ,jze` devn ipi`
i`ceae .jci lr akrn ipi` ip`e ,'mklek il` oeaxwze' mixac xtqa

di`xde ,jk lr 'd edeiv `lyäæ íãà éëåBîöòì òø ÷ìç øøBa §¦¨¨¤¥¥¤©§©§
did `l 'd i`cea ok m`e ,rx xac envrl xgea `l mc` ixde -

,`xnbd zx`ane .dlwz icil `eal eteqy xac devnáéúëc eðééäå§©§¦§¦
dyn mdl xne`y,'øácä éðéòa áhééå'eLé÷ì Léø øîàwiicl yi , ©¦©§¥©©¨¨¨©¥¨¦

weqtd oeyl'éðéòa'íB÷î ìL åéðéòa àìå. §¥©§Ÿ§¥¨¤¨
my weqtd jynda aezk ,milbxnd oiprn `xnbd zyxec cer

"epiptl miyp` dglyp exn`zeéaø øîà ,"õøàä úà eðì eøtçéå§©§§¨¤¨¨¤¨©©¦
,àaà øa àéiçglyiy dligzkln dynn l`xyi eywiay dywad ¦¨©©¨

,ìàøNé õøà ìL dúLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøîcenll yie §©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤¤¤¦§¨¥
,dey dxifbn z`fíúä áéúëe 'õøàä úà eðì eøtçéå' àëä áéúk§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤§¦¨¨

,'Bâå 'änçä äLBáe äðálä äøôçå'`ed 'dxtge' oeyl my enke §¨§¨©§¨¨¨©©¨§
oeyl `ed 'extgie' o`k mb jk ,dngd iabl aezky itk ,dyea oeyl

.l`xyi ux` z` yiial evxy ,dyea
,milbxnd zyxta aezk ceròenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå'§¥¤§¨§©¥§¥©©

,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác ,÷çöé éaø øîà ,'øekæ ïa¤©¨©©¦¦§¨¨¨¤¨¤§¨¥¥£¥
íäéNòî íL ìò íéìbøîeàø÷ð,eia` mye lbxn ly my lkn - §©§¦©¥©£¥¤¦§§

,mdiyrn zedn z` yexcl xyt`eðéãéa äúìò àì eðàåyexcl §¨Ÿ¨§¨§¨¥
,mzeny lkãçà àlà`ede ,cala,'ìàëéî ïa øeúñ',epyxc jke ¤¨¤¨§¤¦¨¥

àeä Ceøa LBãwä ìL åéNòî øúqL 'øeúñ''d z` yigkd - §¤¨©©£¨¤©¨¨
i`ca lekiak e`yreCî Bîöò äNòL 'ìàëéî' ,'d z` dyr - ¦¨¥¤¨¨©§¨
i epi`y ylg lekiak.ux`l epqipkdl lekeðà óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¨

øîàð`ede ,milbxndn my cer yexcl'éñôå ïa éaçð'jke , Ÿ©©§¦¤¨§¦
,epyxcpàeä Ceøa LBãwä ìL åéøác àéaçäL 'éaçð'oin`d `le , ©§¦¤¤§¦§¨¨¤©¨¨

daeh `idy ux`d lr cirdy dnaìL åéúBcî ìò òqétL 'éñôå' ,¨§¦¤¦©©¦¨¤
àeä Ceøa LBãwäaeh xky ozepy 'd ly eizecn lr blicy - ©¨¨

.ea mipin`nl
milbxnd zyxta xn`p cer,'ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòéå'yie ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

' ,zeywdldéì éòaî 'eàáiå,miax mdy milbxnd lr xacn ixdy , ©¨Ÿ¦¨¥¥
`l` .'elrie' weqtd ligzdy enkeáìk LøétL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¥©¨¥

ïäì øîà ,úBáà éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòîalk ¥£©§©§¦§¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨©¨¤
`p` ,zea`líéîçø éìò eLwa éúBáàíéìbøî úöòî ìöpàL, £©©§¨©©£¦¤¤¨¥¥£©§©§¦

.myl jld alk wxy ,cigi oeyla 'oexag cr `aie' weqtd xne` okle
òLBäéy ,dfl jixv did `ly meyn ,jld `låéìò äLî Lwa øák §ª©§¨¦¥Ÿ¤¨¨
íéîçøòLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå' øîàpL ,'i el siqed ,' ©£¦¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤§¥©¦§ª©

lltzdy ,'ryedi' e`xwe eny lr.íéìbøî úöòî EòéLBé dé̈¦£¥£©§©§¦
c eðééäåBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë éãáòå" áéúë`lnie §©§¦§¦§©§¦¨¥¥¤¨§¨©©¤¤¦

"dpyxei erxfe dny `a xy` ux`d l` eize`iade ixg`'Bâåixd , §
enk miiwzp oke ,oexag `ide ,dny `ay ux`d dze` el dghaedy

"dlgpl dpeti oa alkl oexag z` ozie" ryedi xtqa aezky.
milbxnd zyxta xn`p cer'Bâå éîìúå éLL ïîéçà íLå"icili §¨£¦¨¥©§©§©§

wprd,",`xnbd zyxec'ïîéçà'`edy yxcpåéçàaL ïîeéî- £¦¨§¨¤§¤¨
l`nyd on daeyg oini ciy enk ,miwprd oiay xeabd'éLL' .yxcp ¥©

úBúçLk õøàä úà íéNnLicenrk md eilbx ecaek zngny - ¤¥¦¤¨¨¤¦§¨
zgy xeake `nebk my xkipe ux`a mirweye yy'éîìz' .yxcp ©§©

íéîìz íéîìz õøàä úà íéNnLux`a qxec ecaek zngn - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
dyixgnd inlzk uxegeøçà øác .äða ïîéçà ,xird z`,úðò ¨¨©¥£¦¨¨¨£¨

äða éLLxird z`ìàäða éîìz ,Lxird z`.Leaìzyi cer ¥©¨¨¨ª©§©¨¨©§
my weqtd jynd yexcl÷ðòä éãéìé'my lr ,'wpr' e`xwp dnl ,' §¦¥¨£¨
ïúîB÷a änç ïé÷éðònL`id dngd eli`k d`xp mdaeb aexn - ¤©£¦¦©¨§¨¨

mx`evl aiaq ,zxyxy epiid wpr.
milbxnd zyxta xn`p ceräúðáð íéðL òáL ïBøáçå'orev iptl §¤§¤©¨¦¦§§¨

mixvn.',`xnbd zl`ey.'äúðáð' éàî,x`al `xnbd dqpn ©¦§§¨
Lnî äúðáð àîéìéàoexag xirdy eheytk weqtd x`ap m` - ¦¥¨¦§§¨©¨

ike ,`xnbd dgec .mixvn orev dzpapy iptl mipy ray dzpap
íãà øLôà,mg epiid -ïè÷ Bðáì úéa äðBaorpk -,ux`a oexagy ¤§¨¨¨¥©¦¦§¨¨

,orpkíãB÷dpeayìBãb Bðáìmixvn -,di`x `xnbd d`iane ¤¦§¨
,orpkn lecb xzei did mixvnyíéøöîe Lek íç éðáe" áéúëchete ¦§¦§¥¨¦§©¦

orpke.'Bâå "§
,`xnbd zx`anäúéäL ,àlàoexagäpeáîzayeine daexn - ¤¨¤¨§¨§¨

,zexitaäòáMî ãçà ìòy zexitd zenk xy`n ray it -.ïòBöa ©¤¨¦¦§¨§©
,`xnbd zx`zn ,l`xyi ux`ay zexita ieaixd dnk oiapy icke

íéLøè Cì ïéàå,mirlq -,dgl rwxwk zexit miyer mpi`yìëa §¥¨§¨¦§¨
(íeMî) ,ïBøáçî øúé ìàøNé õøàdaiqd efeéáëéL da éøá÷c- ¤¤¦§¨¥¨¥¥¤§¦§¨§¥¨¦§¥

zexitl die`x dpi` ik ,mizn zxeawl decgiiy,,z`f znerleïéàå§¥
'ä ïâk' øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa äleòî Cì̈§¨§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
,ïòBvî øúé íéøöî õøà ìëa äleòî Cì ïéàå ,'íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥¨§¨§¨¤¤¦§©¦¨¥¦©

åéøN ïòBöá eéä ék' áéúëcorevl eixy gly l`xyi jlny - ' ¦§¦¦¨§©¨¨
mi`ex ok m` ,xey` jln cbp mgldl el xefrl drxtn ywal
xzeia zgaeynd dzidy meyn i`ceae ,oreva eayen raw drxty,

éëä eléôàåxird ,orev ly mevrd dgay zexnl -ïBøáçzegtd ©£¦¨¦¤§
`id ,l`xyi ux`ay zgaeynäòáMî ãçà äpeáîray it - §¨¤¨¦¦§¨

yi xy`n.ïòBöa§©
,`xnbd zl`eyéåä íéLøè ïBøáçåmr xir `id oexag ok` m`d - §¤§§¨¦¨¥

zexit zgnvn dpi`y miyxh znc`õwî éäéå" áéúk àäå ,§¨§¦©§¦¦¥
àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøàz` mly`e ©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨

xeyba izaya jcar xcp xcp ik ,oexaga 'dl izxcp xy` ixcp,'Bâå "§
ïðç øa øa äaø àîéúéàå àéåà áø øîàåixde ,migaef oexaga ike , §¨©©©§¨§¦¥¨©¨©©¨¨

i`ce `l` ,gafn my oi`ïBøáçî íéNák àéáäì CìäLm` ,dlerl ¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
.zgaeyn drxn ux` `id oexagy mi`ex okàéðúå`ziixaa mb - §©§¨

y ,epipyíéìéàmigwel migaeyn,áàBnîeíéNákmigaeyn ¥¦¦¨§¨¦
migwelïBøáçîmiyxh `le ,`id zgaeyn ux` oexagy ixd ,. ¥¤§

,`xnbd zvxzndpéîipriiqn dz` jizei`xe jzl`yn daxc` - ¦¨
zexit zginvl daeyg `le miyxh znc` dzid oexagyéãéià ,©§¥

àòøà àLéì÷cmirxef eid `l ,zhrene dylg ux`dy oeiky - ¦§¦¨©§¨
`l` ,mc` lk`nl zexit ginvdl dze`àéòø äãáòzgnvn - ¨§¨¨£¨

,drxnl o`vl mie`xd miayr dnvrnàðééð÷ ïîLådid dfae - §¨¥¦§¨¨
miyxhe dyai dnc`a xzei giaydl o`vd jxc oky ,oinyn o`vd

dgl dnc`a xy`n.
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שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(קפ
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,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,"eàáiå eëìiåzaiz ©¥§©¨Ÿ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
`l` ,'eaeyie' ok iptl aezk xak ixdy ,zxzein 'eklie'Léwî©¦

äàéáì äëéìä,dfn df ywda micnel -äàéa äîe`ayk - £¦¨§¦¨©¦¨
eid ,l`xyi ux`n dxfga milbxndäëéìä óà ,äòø äöòa- §¥¨¨¨©£¦¨

acndn e`viykeid ,l`xyi ux`l xäòø äöòadzid dligzny , §¥¨¨¨
.ux`d lr dac `ivedl mzpeek

,milbxnd zyxta xn`p cereðàa eøîàéå Bì eøtñéå"ux`d l` ©§©§©Ÿ§¨
`id yace alg zaf mbe epzgly xy`,'Bâå ",ux`d z` egaiyy §

áéúëextql mikiynny ,ok ixg`íòä æò ék ñôà"ux`a ayeid §¦¤¤¦©¨¨
'ebe(ä"éåì å"cáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé éaø øîà ,"éaø íeMî ¨©©¦¨¨¦¨¡¤§©§¨¨¦©¦

ì ìk ,øéàîBúléçúa úîà øác Ba ïéàL òøä ïBL`ly - ¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤¦§¦¨
dligza miizn` mixaca xtqnd ligznBôBña íéi÷úî ïéà ,- ¥¦§©¥§

gaya egzt milbxnd mb okl ,oxwyk mirneyd eze` miwifgny
dligz ux`d.

my dyxtd jynda xn`p cer,'äLî ìà íòä úà áìk ñäéå'©©©¨¥¤¨¨¤Ÿ¤
xaicy mixaca epiidc 'dyn l`' mrd z` wizyd dpeti oa alky
z`f x`any itke ,ezepba xtql dvexy mirneyd eayge ,dyn lr

,dax cinïúéñäL ,äaø øîàeaiywdy l`xyi ipal alk ¨©©¨¤¥¦¨
,milbxnlíéøáãamixg`] çút,dpeti oa alk d`x - [diifgc ¦§¨¦¨©

yéòzLî à÷c òLBäé,xacl dvxy -déì éøîà,mippelzndïéc §ª©§¨¦§¨¥¨§¦¥¥
äòéè÷ Làøzyexia wlg lehil mipa el oi`y ,rehw ey`xy df - Ÿ§¦¨

,ux`déìlî.dtifpa edewizyde ,ddinza ,xaci -øîà,eala alk §©¥¨©
àðéòzLî éà,xac` m` -àúléî éa éøîà,mixac ilr mb exn`i - ¦¦§¨¦¨¨§¦¦¦§¨

éì ïéîñçåokl ,ize` ewizyie -ïäì øîà,jkäNò ãáìa Bæ éëå §¨§¦¦¨©¨¤§¦¦§¨¨¨
íøîò ïa eðì,,df oepbqa xacl ligzdykeà÷ déúeðâa éøáñ ¨¤©§¨¨§¥¦§¥¨

éòzLîokl ,dyn zepba xacl dvexy exaq -e÷ézLéàf`e ,øîà ¦§¨¥¦§¦¨©
,eäìmb `l` ,dyn epl dyr cala ef `l ok`,íéøönî eðàéöBä §¦¨¦¦§©¦

,ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì òø÷åokleøîàé íàdyn epl §¨©¨¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©
,òé÷øì eìòå úBîleñ eNòikeBì òîLð àìddinza ,.dn dfe £¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©

alk jiyndy'Bâå 'dúà eðLøéå äìòð äìò'zenleqa s` dlrpy , ¨Ÿ©£¤§¨©§Ÿ¨§
,weqtd jiynne .epze` devi m` riwxlBnò eìò øLà íéLðàäå'§¨£¨¦£¤¨¦

ìëeð àì eøîàzelrlìBãb øác ,àtt øa àðéðç éaø øîà .'Bâå ' ¨§Ÿ©§¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¨
äòL dúBàa íéìbøî eøacalk ixac xezql ick,jynda xn`pke ¦§§©§¦§¨¨¨

weqtd,'epnî àeä ÷æç ék'eyexity 'epnn' epeekzd `ly miyxece ¦¨¨¦¤
,'ezi`n' eyexity 'epnn' `l` ,'epzi`n'ìààlà 'epnî' éø÷z ©¦§¥¦¤¤¨

ìBëéák ,'epnî'y xnel milbxnd evxìBëé Bðéà úéaä ìòa eléôà ¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨
íMî åéìk àéöBäìzgwl leki `le exiag lv` ciwtnl lyn - §¦¥¨¦¨

`ivedl gilvi `l `ed jexa yecwd lekiak melye qg ,epecwt
l`xyi ux`n el`d zewfgd zene`d.

milbxnd exn` cerøîà ,àáø Løc ,'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©
äáBèì äézáLç éðà ,àeä Ceøa LBãwäeli`k mdl izi`xdy - ©¨¨£¦£©§¦¨§¨

,daxd my mizny diayei zlke` ux` `idíäåmilbxnd -eáLç §¥¨§
äòøì,`xnbd zx`ane .eèîc àëéä ìëc ,äáBèì äézáLç éðà- ¨¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨

,milbxnd eribdy mewn lkeäãéc àáéLç úîaeyg mc` zn - ¥£¦¨¦§
,ux`d iayeinì àìå eãøèéðc éëéä ékeäééøúaà eìàLick - ¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§

.milbxnd mdin el`yi `le micexh miixen`d eidiyéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
déLôð çð áBià`ly ick ,dry dze`a zn aei`y mixne` yie - ¦¨©§¥

.'mdilrn mlv xq' alke ryedi exn`y dn dfe ,mdilr ezekf obz
,lirlc miyp`d ezny oeik ,`xnbd dkiynnàîìò élek eãéøèàå§¦§¦¥¨§¨

àãétñäadaehl xacd dide ,ctqda miixen`d lk ewqrzde - §¤§¥¨
milbxnd j` ,'d z`näòøì eáLç íämy mizn miyp` daxdy , ¥¨§§¨¨
exn` okl ,mewn lka.'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦
milbxnd ex`iz cereðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"mdipira" ©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦

,'Bâå,`xnbd zx`ane,àiLøLî áø øîàdeåä éøwL íéìbøî- §¨©©§©§¦¨§©§¦©¨¥£
,`id di`xde ,eid mipxwyàîìLaexn`y dneðéðéòa éäðå' ¦§¨¨©§¦§¥¥

éiçì ,'íéáâçk,miabgk mnvra eyibxdy ,oaen -àlàexn`y dn ©£¨¦§©¥¤¨
éòãé eåä àðî ,'íäéðéòa eðééä ïëå'mdipira e`xp ji` erci cvik - §¥¨¦§¥¥¤§¨£¨§¥

,`xnbd dgec .eid mipxwy i`ce `l` ,miixen`d lyàéä àìå`l - §Ÿ¦
,ok exn` dyrn jnq lry ,dfa mipxwy eidéìéáà éøáî eåä ék- ¦£©§¥£¥¥

zian mzxfga dcerqa mila`d z` mixan miixen`d eidyk
,zexawdéøáî eåä éæøà éúez,mifx` ivr zgz mze` mixan eid - ¥©§¥¨©§¥

éðìéàa éáúé e÷ìñ eäðéæç éëår eayie elr milbxnd me`xyk -l §¦¨¦§¨§¨§¥§¦¨¥
,mcgt aexn zepli`déøîà÷c éòîLy`xn milbxnd mernye - ¨§¥§¨¨§¥

,mixne` miixen`d eidy oli`déðìéàa éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷̈£¦©¦§¥§¨§©§¥§¦¨¥
.milnpl minecy miyp` mivra epi`x -

milbxnd zyxta xn`p ceríìB÷ úà eðzéå äãòä ìk àOzå"©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨
ekáéå`edd dlila mrdíBiä BúBà ,ïðçBé éaø øîà äaø øîà ." ©¦§¨©©¨¨©©¦¨¨©

,dcrd lk ekae l`xyi ux`n milbxnd exfgy[áøò]áàa äòLz ¤¤¦§¨§¨
òa÷à éðàå ,ípç ìL äiëa eëa ïä ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä̈¨¨©©¨¨¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©

íäìdf mei.úBøBãì äiëa ¨¤§¦¨§
my xn`p ceráéúëe "íéðáàa íúBà íBbøì äãòä ìk eøîàiå"©Ÿ§¨¨¥¨¦§¨¨£¨¦§¦

weqtd jyndaøa àéiç éaø øîà ,"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe"§¦§¨§Ÿ¤¥¨©©¦¦¨©
äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî ,àaàdprha lekiak , ©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©£¨

mze` mebxl'l ''d ceake' zekinqdn ok eyxce ,jxazi 'd itlk mb
'mipa`a.

my xn`p cer,"äôbna äòø õøàä úac éàéöBî íéLðàä eúîiå"©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨
äpeLî äúéî eúnL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàaezk ixdy , ¨©©¦¦§¤¨¦¤¥¦¨§¨

dcna mdl die`xe zcgein dtbna rnyn ,'dtbnA' `le 'dtbnA'©§
dcn cbpk.,dpeynd dzind idneLøc ,àtt øa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©¨¨¨©

ì áaøzLpL ãnìî ,àzøîz øôk Léà àìéL éaøíðBLjezn ©¦¦¨¦§©§©§¨§©¥¤¦§©§¥§¨
,mditìôðåmpeyllî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìòíðBL §¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨

,dltpyúBñðëðåmirlezdíøeaéhîe ,íøeaéèamirlez e`vi mb §¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåíðBL.mxeaih lr dltpy,øîà ÷çöé øa ïîçð áøå §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©

äøkñàaeúîrxd oeyl lr d`a `idy. §©§¨¨¥
xarne ocxid zriwa oiipra lirl epwqry `ziixal `xnbd zxfeg
cvl mrd lk exary cr mnewna ecnr mipdkdy ,ea l`xyi ipa

,axrn,ïcøiä ïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëåmipdkd eay §¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦©©§¥
e ,gxfn cvl mdixeg`l driqtïîB÷îì íéî eøæç,éäéå" øîàpL ¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦

úBìòa[zFlrM]e÷zð ,ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNBð íéðäkä ©£©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§
eëìiå íîB÷îì ïcøiä éî eáeLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨¥©©§¥¦§¨©¥§

ìL ìBîúëàöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBLmipdkd exfgy ixg`y ¦§¦§©¨§¨¦§¨
zrk ,dligzak ocxid in eaye mdixeg`l driqtåéàNBðå ïBøà̈§§¨

ãçà ãvî íéðäëågxfn -ãçà ãvî ìàøNéå ,axrn -.f`eàNð §Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©¤¨¨¨
åéàNBð úà ïBøàmipdkdøáòåx`yl ipyd cvl ocxid lrn xie`a ¨¤§¨§¨©

l`xyi mrïBøà øáòiå ,øBáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" øîàpL ,¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£©©£Ÿ£
äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä,`fer eze` rci `lyLðòð §©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©

àfeòúà æBçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò eàáiå" øîàpL ¨¤¤¡©©¨Ÿ©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡¤
ïBøàäxwAd ehny ik"Bì øîà ,åéàNBð ,àfeò ,àeä Ceøa LBãwä ¨¨¨¨¨©©¨¨¨§¨

àNðlirlcke ,oex`d,z`ïkL ìk àì Bîöòok lre ,`yil lekiy ¨¨©§Ÿ¨¤¥
oex`d z` feg`l eci glyy `fer drh.

miweqt dnk xxal `xnbd dkiynn ,`fer dyrn xkfedy oeik
.my exn`pyàfeòa 'ä óà øçiå"íL eäkiåéaø ,'Bâå "ìMä ìò ©¦©©§¨©©¥¨©©©§©¦

øæòìà éaøå ïðçBé.'lyd lr' xe`iaa ewlgpBlL é÷ñò ìò øîà ãç ¨¨§©¦¤§¨¨©¨©©¦§¥¤
oex`a feg`l eci glyy dbbyd -åéðôa åéëøö äNòL øîà ãçå ,§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨

dhnl dlrnln lhend xac oeyl `ed "ly"e -. ©
,`fer zyxta aezk ceréäìàä ïBøà íò íL úîiå'éaø øîà .'í ©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦¨©©¦

,ïðçBé`l` ,`ad mlera ewlg z` e`hga cai` `fery aeygz l` ¨¨
,'íéäìàä ïBøà íò' øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeòz` micnele ¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦

,oex`dn `feríéi÷ íìBòì ïBøà äîediy`i ici lr fpbp ixdy , ¨¨§¨©¨
`al cizrl xnype ,jlnd.àaä íìBòì àa àfeò óà ,©¨¨¨¨©¨
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קפי
oifge` mipy` cenr dl sc oey`x wxtdheq
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:éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà "eàáiå eëìiå©¥§©¨Ÿ¨©¨¨¦©¦¦§¤©
äëéìä óà ,äòø äöòa äàéa äî ,äàéáì äëéìä Léwî©¦£¦¨§¦¨©¦¨§¥¨¨¨©£¦¨
ék ñôà" :áéúëe "eðàa eøîàiå Bì eøtñéå" .äòø äöòa§¥¨¨¨©§©§©Ÿ§¨§¦¤¤¦
(ä"éåì å"ãáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé 'ø øîà ,"íòä æò©¨¨¨©¨¨

ì ìk :øéàî 'ø íeMîúîà øác Ba ïéàL òøä ïBL ¦¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤
ìà íòä úà áìk ñäiå" .BôBña íéi÷úî ïéà ,Búléçúa¦§¦¨¥¦§©¥§©©©¨¥¤¨¨¤
à÷c òLBäé çút .íéøáãa ïúéñäL :äaø øîà "äLî¤¨©©¨¤¥¦¨¦§¨¦¨©§ª©§¨
éà øîà ?ìlîé äòéè÷ Làø ïéc :déì éøîà ,éòzLî¦§¨¥¨§¦¥¥§¦¨§©¥¨©¦
éëå :ïäì øîà .éì ïéîñçå àúléî éa éøîà ,àðéòzLî¦§¨¥¨¨§¦¦¦§¨§¨§¦¦¨©¨¤§¦
à÷ déúeðâa éøáñ ?íøîò ïa eðì äNò ãáìa Bæ¦§©¨¨¨¤©§¨¨§¦¦§¥¨
òø÷å ,íéøönî eðàéöBä :eäì øîà .e÷ézLéà ,éòzLî¦§¨¥¦§¦¨©§¦¨¦¦§©¦§¨©
eNò" øîàé íà .ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì̈¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©£
äìòð äìò" ?Bì òîLð àì "òé÷øì eìòå úBîleñ¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©¨Ÿ©£¤
àì eøîà Bnò eìò øLà íéLðàäå" ."dúà eðLøéå§¨©§Ÿ¨§¨£¨¦£¤¨¦¨§Ÿ
íéìbøî eøac ìBãb øác :àtt øa àðéðç 'ø øîà ,"ìëeð©¨©£¦¨©©¨¨¨¨¦§§©§¦
"epnî" éø÷z ìà "epnî àeä ÷æç ék" .äòL dúBàa§¨¨¨¦¨¨¦¤©¦§¥¦¤
àéöBäì ìBëé Bðéà ,úéaä ìòa eléôà ìBëéák ,epnî àlà¤¨¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨§¦
øîà ,àáø Løc "àéä äéáLBé úìëà õøà" .íMî åéìk¥¨¦¨¤¤Ÿ¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©

íäå ,äáBèì äézáLç éðà :àeä Ceøa LBãwäeáLç ©¨¨£¦£©§¦¨§¨§¥¨§
úî ,eèîc àëéä ìkã ,äáBèì äézáLç éðà .äòøì§¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨¥

ì àìå eãøèéðc éëéä ék ,eäãéc àáéLç.eäééøúaà eìàL £¦¨¦§¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§
àîìò élek eãéøèàå ,déLôð çð áBià :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¦¨©§¥§¦§¦¥¨§¨
."àéä äéáLBé úìëà õøà" ,äòøì eáLç íä .àãétñäa§¤§¥¨¥¨§§¨¨¤¤¤¤§¤¨¦
áø øîà .'Bâå "eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦§¨©©
eðéðéòá éäpå" àîìLa ,eåä éøwL íéìbøî :àiLøLî§¨§¦¨§©§¦©¨¥¨¦§¨¨©§¦§¥¥
eåä àðî ,"íäéðéòa eðééä ïëå" àlà ,éiçì "íéáâçk©£¨¦§©¥¤¨§¥¨¦§¥¥¤§¨¨

éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷ ,éøîà÷c éòîL ,éðìéàa éáúé e÷ìñ ,eäðéæç éëå ,éøáî eåä éæøà éúez ,éìéáà éøáî eåä ék ,àéä àìå ?éòãé̈§¦§Ÿ¦¦¨©§¥£¥¥¥©§¥¨©§¥§¦¨¦§¨§¨§¦§¦¨¥¨§¥§¨¨§¦¨¨¥©¡¨¥§¨§©§¥
:àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä áàa äòLz áøò íBiä BúBà :ïðçBé 'ø øîà äaø øîà "ekáiå íìB÷ úà eðziå äãòä ìk àOzå" .éðìéàa§¦¨¥©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨©¦§¨©©¨¨©¨¨©¤¤¦§¨§¨¨¨¨©©¨¨
"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe" áéúëe "íéðáàa íúà íBbøì äãòä ìk eøîàiå" .úBøBãì äiëa íäì òa÷à éðàå ípç ìL äiëa eëa ïä¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©¨¤§¦¨§©Ÿ§¨¨¥¨¦§Ÿ¨¨£¨¦§¦§¦§¨§Ÿ¤¥
ïa ïBòîL 'ø øîà "äôbna äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúîiå" ,äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî :àaà øa àéiç 'ø øîà̈©¦¨©©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©§¨©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨¨©¦§¤

ãnìî :àúøîz øôk Léà àìéL 'ø Løc ,àtt øa àðéðç 'ø øîà .äpeLî äúéî eúnL :Lé÷ì̈¦¤¥¦¨§¨¨©£¦¨©©¨¨©¥¨¦§©§©§¨§©¥
ì áaøzLpLlî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìò ìôðå íðBLíøeaéhîe ,íøeaéèa úBñðëðå íðBL ¤¦§¨§¥§¨§¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨§¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëå :eúî äøkñàa :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå ,íðBL §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©§©§¨¨¥§¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦

eáLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk e÷zð ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNð íéðäkä úBìòk éäéå" :øîàpL ,ïîB÷îì íéî eøæç ïcøiä©©§¥¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨ª
ìL ìBîúë eëìiå íîB÷îì ïcøiä éîúà ïBøà àNð .øçà ãvî ìàøNéå ,ãçà ãvî íéðäëå åéàNBðå ïBøà àöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBL ¥©©§¥¦§¨©¥§¦§¦§©¨§¨¦§¨¨§§¨§Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©©¥¨¨¨¤

eàáiå" :øîàpL ,àfeò Lðòð äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä ïBøà øáòiå øáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" :øîàpL ,øáòå åéàNBð§¨§¨©¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£Ÿ©©£Ÿ£§©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©¨¤¤¡©©¨Ÿ
'ä óà øçiå" ?ïkL ìk àì Bîöò ,àNð åéàNBð ,àfeò :àeä Ceøa LBãwä Bì øîà "ïBøàä úà æçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡Ÿ¤¨¨¨©©¨¨¨§¨¨¨©§Ÿ¨¤¥©¦©©
"íéäìàä ïBøà íò íL úîiå" ,åéðôa åéëøö äNòL :øîà ãçå ,eìL é÷ñò ìò :øîà ãç ,øæòìà 'øå ïðçBé 'ø "ìMä ìò íL eäkiå äfòa§ª¨©©¥¨©©©¨¨§¤§¨¨©¨©©¦§¥¨§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦
ìò ãåãì øçiå" .àaä íìBòì àa àfeò óà ,íéi÷ íìBòì ïBøà äî "íéäìàä ïBøà íò" :øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeò :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦¨¨§¨©¨©¨¨¨¨©¨©¦©§¨¦©
"óà" áéúk íúä ?éîð éëä "øçiå" áéúëc àëéä ìk ,äzòî àlà .äøøçk åéðt epzLpL :øæòìà 'ø øîà "äfòa õøt 'ä õøt øLà£¤¨©¤¤§ª¨¨©¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨¤¨¥©¨¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦¨¨§¦©

éwç éì eéä úBøîæ" :øîàpL ,"úBøéîæ" äøBú éøáãì àøwL éðtî ?ãåc Lðòð äî éðtî :àáø Løc ."óà" áéúk àì àëä"éøeâî úéáa E ¨¨Ÿ§¦©¨©¨¨¦§¥¨¤¡©¨¦¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
éòúä" ïäa áeúkL äøBú éøác :àeä Ceøa LBãwä Bì øîàéðéò óøáãa EìéLëî éðéøä !?"úBøéîæ" ïúBà àøB÷ äzà "epðéàå Ba E ¨©©¨¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤§¥¤©¨¥¨§¦£¥¦©§¦§§¨¨

iå" .àúìâòa dééúà eäéàå "Lãwä úãáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" :áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz eléôàLúéá éLðàa C ¤£¦¦¤¥©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨¨¦£Ÿ©©Ÿ¤§¦¨§¥§¤§¨¨©©§©§¥¥
iå" eàøã íeMî ,"ïBøàa eàø ék LîL,øeîà éîð éléî :øîà ãçå ,eéä íéåçzLîe ïéøöB÷ :øîà ãç ,øæòìà 'øå eäaà 'ø ?"C ¤¤¦¨©£¦§¨©©©¨§¤§¨¨©¨©§¦¦§©£¦¨§©¨©¦¥©¦£

ïàî

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

סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(



קפב
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

éøîà ïàîzééønéàc (àäì) Czlvd `le zqrkyk jqirkd in - ©©§§¨§¨§¦©§©§
,diiayd on jnvr z`zñéitéàc Cìò àúà ïàîein dzre - ©¨¨£¨§¦©©§§

leflf jxc ef dxin` dzide .jil`n `eal zqiitzpyk jqiitn
dzre ,mcbp epnglpyk oex`d z` mizylt icia 'd ozp dnl lekiak

.epcivn un`n `ll exxgy rztl
,m`hg lr yny zia iyp` z`kda my weqtd jyndeiå"íòa C ©©¨¨

,"Léà óìà íéLîçå Léà íéòáLmiray' zxzeq oeyl o`k yie ¦§¦¦©£¦¦¤¤¦
,mi`xen` ewlgp weqtd xe`iaae .'yi` sl` miying' e` 'yi`éaø©¦

,øîà ãç .øæòìà éaøå eäaàdtbna miznd zn`aLéà íéòáL ©¨§©¦¤§¨¨©¨©¦§¦¦
,eéämeyn `ed 'yi` sl` miying' aezky dneãçàå ãçà ìëå ¨§¨¤¨§¤¨

,øîà ãçå .óìà íéMîçk ìe÷Ldtbna miznd zn`aíéMîç ¨©£¦¦¤¤§©¨©£¦¦
óìàyi`,eéämeyn `ed 'yi` miray' aezky dneãçàå ãçà ìëå ¤¤¨§¨¤¨§¤¨

ïéøãäðñ íéòáLk ìe÷L. ¨§¦§¦©§¤§¦
z` cec qipkd ,`fer dyrn ixg` ,`fer zyxtl `xnbd zxfege
edlrd jk xg`e ,miycg dyly izbd mec` caer zial oex`d

xira raw ld`lxtqa ,`xnbd zl`ey .c`n dlecb dgnya cec
xn`p l`enyçaæiå ,íéãòö äML 'ä ïBøà éàNBð eãòö ék éäéå"©§¦¦¨£§¥£¦¨§¨¦©¦§©

áéúëe ,"àéøîe øBLdf oipr riten my mby ,minid ixac xtqa, §¦§¦
"egafie ,'d zixa oex` i`yep mield z` midl`d xfra idieäòáL¦§¨

"íéìéà äòáLå íéøôe` ,`ixne xey egaf m`d ,dxizq epl ixd . ¨¦§¦§¨¥¦
mili` draye mixt dray.

,`xnbd zvxznäòéñôe äòéñt ìk ìò ,ìàeîL øa àtt áø øîà̈©©¨¨©§¥©¨§¦¨§¦¨
egaf ,oex`d mr encwzdy,àéøîe øBLeúBòéñt LLå LL ìk ìò §¦©¨¥§¥§¦

egaf ,encwzdy.íéìéà äòáLå íéøt äòáL,`xnbd zl`eyøîà ¦§¨¨¦§¦§¨¥¦¨©
àcñç áø déì,`tt axlïk íà,driqte driqt lk lr eaixwdy ¥©¦§¨¦¥

úBîa ìàøNé õøà ìk úà úàléîdriqt lk lry ,zegafn - ¦¥¨¤¨¤¤¦§¨¥¨
gafn eyr driqte.,`xnbd zvxznìk ìò ,àcñç áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨©¨

úBòéñt LLå LLegaf ,encwzdy,àéøîe øBLeäML ìk ìò ¥§¥§¦§¦©¨¦¨
úBòéñt LL ìL íéøãñegaf ,encwzdyäòáLå íéøt äòáL §¨¦¤¥§¦¦§¨¨¦§¦§¨

.íéìéà¥¦
,`xnbd zl`eyáéúk`fer dyrna minid ixaca weqta"cr e`aie §¦

oxebïBãék'ebe `fr glyieáéúëe ,"`fer dyrna l`enya weqta ¦§¦
"oxb cr e`aieïBëð`fr glyie",mewnd my dn dxizq yi ok m`e . ¨

'oekp' oxeb e` 'oecik' oxeb.,`xnbd zvxznälçza ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦¨
eny `xwp'ïBãék',`fer z` bxdy oecikk mda rwzpy fnxl , ¦

óBqáìe`xwp ,izbd mec` caer ziaa miycg dyly ddyy xg`l §©
eny'ïBëð'zekxad lk l"fgae `iapa x`eany enk ,ezia z` oikdy , ¨

eilr e`ay.
,ea l`xyi ipa xarne ocxid zriwa ziibeql `xnbd zxfeg zrk

,lirlc `ziixad dkiynn .lirl epwqry,øîBà äzà úàöîð¦§¥¨©¨¥
ìLøîàpL ,áàBî õøàa äLî íé÷äL ãçà ,eéä íéðáà éðéî äL §Ÿ¨¦¥£¨¦¨¤¨¤¥¦Ÿ¤§¤¤¨¤¤¡©

mixac xtq zligzaøàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa"§¥¤©©§¥§¤¤¨¦Ÿ¤¥¥
z`fd dxezd z`ïläìe ,"'Bâåmipa`d znwd iabl ,`az ik zyxta §§©¨

,lair xdaïäéìò záúëå" øîBà àeä[mipa`d lr]éøác ìk úà ¥§¨©§¨£¥¤©¨£¨¦¤¨¦§¥
úàfä äøBzäahid x`aàéúàå ,"'Bâå,dey dxifba cnlp -'øàa' ©¨©Ÿ§§¨§¨¥¥

'øàa'devy mipa`d oipra ,`az ik zyxtay 'x`a' iably myk , ©¥
'x`a' iabl jk ,mipa` znwd my xkfen ,lair xda miwdl dyn
.mipa` znwd my did a`en ux`a didy ,mixac xtq zligzay
íéðáà äøNò íézLe" øîàpL ,ïcøiä CBúa òLBäé íé÷äL ãçàå§¤¨¤¥¦§ª©§©©§¥¤¤¡©§¥¤§¥£¨¦

ïcøiä CBúa òLBäé íé÷äoex` i`yp mipdkd ilbx avn zgz ¥¦§ª©§©©§¥
zixadíé÷äL ãçàå ."ryediìbìbaxda epay gafnd ipa`n §¤¨¤¥¦©¦§¨

laireç÷ì øLà älàä íéðáàä äøNò íézL úàå" øîàpL ,on ¤¤¡©§¥§¥¤§¥¨£¨¦¨¥¤£¤¨§
lblba ryedi miwd ocxidBâå'." §

äøBzä úà ìàøNé eáúk ãöék ,ïðaø eðzlair xda gafnd lr, ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©¨
ìò záúëå" øîàpL ,äeáúk íéðáà éab ìò ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©¥£¨¦§¨¨¤¤¡©§¨©§¨©

úàfä äøBzä éøác ìk úà íéðáàäahid x`aCk øçàå ,"'Bâå ¨£¨¦¤¨¦§¥©¨©Ÿ§§©©¨
ãéña ïúBà eãñmze` zcUe zelecb mipa` jl znwde" xn`py , ¨¨§¦

"ciUaïBòîL éaø Bì øîà .,dcedi iaxléøáãìElr ciqa ecqy ¨©©¦¦§¦§¨¤
,azkdïîfä BúBà ìL úBneà eãîì Càéäd z`äøBzji`e , ¥©¨§¤©§©¨

dcnell okidn epl did `l xnel mdl dt oegzt didi `ly de`xwi.
Bì øîà,oerny iaxl dcedi iaxäøéúé äðéaLBãwä íäa ïúð ¨©¦¨§¥¨¨©¨¤©¨

àeä Ceøa,zene`lïéøéèBð eøbéLåmixteq -úà eôlé÷å ,ïälL ¨§¦§¥¦¤¨¤§¦§¤
äeàéOäå ãéqädewizrde -íðéc øæb ízçúð äæ øác ìòå ,ly ©¦§¦¦¨§©¨¨¤¦§©¥§©¦¨
zcxl zene`deãîì àìå ãîìì ïäì äéäL ,úçL øàáì.dpr jk ¦§¥©©¤¨¨¨¤¦§Ÿ§Ÿ¨§

j` .oerny iaxl dcedi iaxïBòîL éaøe wlegãéñ éab ìò ,øîBà ©¦¦§¥©©¥¦
dlgzklnäeáúkmipa`d iab lr ynn `le ,ïäì eáúëå ,xear §¨¨§¨§¨¤

l`xyi leabl uegn eayiy zene`d drayn dl`ähîìscd seqa §©¨
ìëk úBNòì íëúà eãnìé àì øLà ïòîì"eyr xy` mzarez §©©£¤Ÿ§©§¤§¤©£§Ÿ

mdidl`l."'Bâå,`xnbd zwiicneeéä íàL ,zãîì àäzene`d §¨¨©§¨¤¦¨
l`xyi leabl uegnyïúBà ïéìa÷î eéä ,äáeLúa ïéøæBç`ly , §¦¦§¨¨§©§¦¨

epecnli `ly ick l`xyi leab jezay oze` `l` mixgdl epieehvp
d`xin wx edf daeyza eaeyi m` s`e ,mirxd mdiyrnn.

ïBòîL éaøc àîòè éàî ,àìéL øa àáø øîàlr deazky xn`y ¨©¨¨©¦¨©©£¨§©¦¦§
ciq iab'ãéñ úBôøNî íénò eéäå' áéúëc ,minr eide' ,miyxece , ¦§¦§¨©¦¦§§¦

,mpdiba sxydl minrd oic xfbpy 'zetxynãéñ' é÷ñò ìòdzidy ,' ©¦§¥¦
decnl `le mdiptl dielbe ciq iab lr daezk dxezdäãeäé éaøå .§©¦§¨

,dfd weqtd on cnelãéñ ék,ciq enk -àlà äðwz Bì ïéà ãéq äî ¦¦©¦¥©¨¨¤¨
íéúekä íúBà óà ,äôéøNäôéøN àlà äðwz íäì ïéà,mpdiba §¥¨©¨©¦¥¨¤©¨¨¤¨§¥¨

miieb mcera daeyza mzxfg j` ,ynn mixiibzn mpi`y onf lk
lk digz `l' xn`p oileabl ueg micnerd lr mby ,dliren dpi`

'dnyp.
,`xnbd zl`eyàéðúc àä àìæà ïàîk`ziixad zkled ink - §©©§¨¨§©§¨
xn`py ,oldlc"'ebe jiaie` lr dnglnl `vz ikBéáL úéáLå§¨¦¨¦§

x`ez zti zy` diaya zi`xe",miyxece ,äöeçaL íéðòðk úBaøì§©§©£¦¤§¨
õøàì,x`z zti zy` oic mda bdepy ,äáeLúa ïéøæBç íàL ¨¨¤¤¦§¦¦§¨

ïúBà ïéìa÷î,'dnyp lk digz `l' mdilr xn`p `le , §©§¦¨
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oifge` mipya cenr dl sc oey`x wxtdheq
éøîà ïàî.úéiønéàc Cin dYre ,diaXd on Lnvr z` YlSd `le YqrMWM Lqirkd in ©©§¦§¦§©¨¦¦§¦§§¤¨©§¨§Ÿ¦©§¨¤©§§¦©¦§¨§©¨¦

:Lil`n `al YqiIRzPWM LqItn.íéìéà äòáLå íéøt äòáL áéúëeikde ,minId ixacA §©¤§§¤¦§©©§¨¨Ÿ¥¥¤§¦¦§¨¨¦§¦§¨¥¦§¦§¥©¨¦§¨¥

EgAfIe ,'d zixA oFx` i`UFp mIeld z` midl`d xFfrA idie ,`xwC DiWixmixt draW ¥¥¦§¨©§¦¤§¨¡Ÿ¦¤©§¦¦§¥£§¦©¦§§¦§¨¨¦

:mili` draWe.úBîa ìàøNé õøà ìk úàlî:gAfn driqR lM lrC ,zFgAfn.ïBãék áéúk §¦§¨¥¦¦¥¨¨¤¤¦§¨¥¨¦§§§©¨§¦¨¦§¥©§¦¦
glWIe oFciM oxB cr E`aIe aizM minId ixacA§¦§¥©¨¦§¦©¨Ÿ©Ÿ¤¦©¦§©

:oFkp oxB aizM l`EnWaE ,'ebe `Gr.älçúa ª¨§¦§¥§¦Ÿ¤¨¦§¦¨
bxFdd oFcikM mdl dUrp mW oFx`d `AWM§¤¨¨¨¨©£¨¨¤§¦©¥

:`Gr bxdW.óBqáìedXW mW ddYWPW xg`l ¤¨©ª¨§©§©©¤¦§©¨¨¦¨

z` oikdW oFkp dUrp mFc` caFr ziaA miWcg¢¨¦§¥¥¡©£¨¨¤¥¦¤

aizkC FziA(e a l`EnW)mFc` caFr z` 'd Kxaie ¥¦§¦§¥©§¨¥¤¥¡

mFc` caFr lW FYW` (dizFNM dpnWE FYW`)¦§§Ÿ¤©¤¨¦§¤¥¡

,cg` qxkA dXW dXW Ecli dizFNM dpnWE§Ÿ¤©¤¨¨§¦¨¦¨§¤¤¤¨

'idl` Fkxa iM ipinXd izNrR aizkC Epiide§©§¦§¦§ª§©©§¦¦¦¥§¡Ÿ¦

(ek `"dc).mFc` caFrl mipWE miXW k"g` aizkE§¦¦¦§©¦§¥¡

`Ed oFkp oxB ,FAlg 'xA mgpn 'x mWA iYrnWe§¨©§¦§¥§©¥§¤§Ÿ¤¨

oFkp dNgzA ,b"d `Ed k"`e ,iqEaid dpex` oxBŸ¤£©§¨©§¦§¦§¦¨¨

iEpA FzNgYW gAfOd mW lr oFciM sFQalE§©¦©¥©¦§¥©¤§¦¨¨

FnM `Ed oAxge xaW oFWl oFcike ,axg FtFqe§¨¥§¦§¤¤§ª§¨§

FciM eipir E`xi(`k aFI`):.úàöîð`ziixaC `tiq ¦§¥¨¦¦¦§¥¨¥¨§¨©§¨

df xaC lre DA `pzC mEXn `N` ,`Ed lirlC¦§¥¤¨¦§¨¨¨§©¨¨¤

:ipd lkA Diwqt` `Gr WprpäLî ãéîòäL ¤¡©ª¨©§§¥§¨¨¥¤¤¡¦Ÿ¤
.áàBî úBáøòa ïcøiä øáòaiM `ziixaC `Pze §¥¤©©§¥§©§¨§©¨§¨©§¨¦

ike ,oCxId xar gxfOd xar ixw orpM ux`A i`ẅ¥§¤¤§©©¨¥¥¤©¦§¨¥¤©©§¥§¦

ux` ixw zFrQOd x`WA F` a`Fn zFaxrA i`ẅ¥§©§¨¦§¨©©¨¨¥¤¤

:iaxrOd xar `Ede oCxId xar orpM.ìbìba §©©¥¤©©§¥§¥¤©©£¨¦©¦§¨
mElRw lair xdA gAfOd odn EpAW xg`l§©©¤¨¥¤©¦§¥©§©¥¨¦§

:mW mErawE lBlBl mE`iade.eáúk ãöéklr ¤¡¦©¦§¨§¨¨¥©¨§©

:lair xdA gAfOd.íìBòä úBnà eãîì Càéä ©¦§¥©§©¥¨¥©¨§ª¨¨
Dazkl EEhvp `l `ld ,dxFY zFwiYrd̈©¦¨£ŸŸ¦§©§¨§¨

,dvFxd lM DcnllE `al `N` oFWl miraWA§¦§¦¨¤¨¨Ÿ§¨§¨¨¨¤

`l xnFl zFO`d mzF`l dR oFgzR `di `NW¤Ÿ§¥¦§¤§¨¨ª©Ÿ

:Dcnll okidn Epl did.ïälL ïéøéèBðmixtFq ¨¨¨¥¥¨§¨§¨¥¦¤¨¤§¦

:oixihFp ozF` oixFw mde ,mdNW.äeàéOäå ¤¨¤§¥¦¨¥¦§¦¦¨
:dwYrd i"r mXn dElhp xnFlM ,dEwizrde§¤¡¦¨§©§¨¨¦¨©§¨¨

.ähîlî eáúëåEcOli `l xW` ornl sCd sFqA §¨§¦§©¨§©©§©©£¤Ÿ§©§

,mnixgY mxgd iM aizM DiPn lirl .'ebe cFr§§¥¦¥§¦¦©£¥©£¦¥

zFO` draWl ricFdl dHnl EazM df xace§¨¨¤¨§§©¨§¦©§¦§¨ª

EEhvp `NW l`xUi ilEaBn uEg miaWFId©§¦¦§¥¦§¨¥¤Ÿ¦§©

EEhvp mlEaB KFzAW ozF` `N` ,mnixgdl§©£¦¨¤¨¨¤§§¨¦§©

mdiUrn EpzF` EcOli `NW icM mixgdl§©£¦§¥¤Ÿ§©§¨©£¥¤

m` Dl dvEg miaWFId mY` la` ,milwlEwnd©§§¨¦£¨©¤©§¦¨¨¦

DkFzAWe ,mkz` lAwp daEWzA oixfFg mY ©̀¤§¦¦§¨§©¥¤§¤§¤§¨

Dl b"de ,oiUFr d`xi zngOW oilAwn oi ¥̀§©§¦¤¥£©¦§¨¦§¨

`YtqFYA `icdA(g"t)Ep` mkA oixfFg mY` m` §¤§¨©¤§¨¦©¤§¦¨¤¨

:mkz` milAwn.ù"øc è"îciq iAB lr xn`C §©§¦¤§¤§§¨©©©¥¦

:dEazM.ãéñ é÷ñò ìòeilr daYkp dxFYdW §¨¨©¦§¥¦¤©¨¦§§¨¨¨

:dEcnl `le mdiptl dNbn dzide.äôøN àlà §¨§¨§ª¨¦§¥¤§Ÿ§¨¨¤¨§¥¨
miOr oiiExw mde oixiIBzn oi`W onf lMW ,mPdiB¥¦Ÿ¤¨§©¤¥¦§©§¦§¥§¦©¦

:ciQd zFtxUn `N` mwlg oi`BéáL úéáLå â"ä ¥¤§¨¤¨¦§§©¦§¨¦¨¦§
.ì"eçaL íéðòðk úBaøìiM ,aizM l"EgA `xwC §©§©£¦¤§¦§¨§§¦¦

`ipY ikde .ux`l dvEgl ux`n dnglOl `vz¥¥©¦§¨¨¥¨¤§¨¨¨¤§¨¥©§¨

Wxd znglnA dnglOl `vz iM ,ixtqAzE §¦§¥¦¥¥©¦§¨¨§¦§¤¤¨§

lr dlrYWM rnWn `vz ikC ,xAcn aEzMd©¨§©¥§¦¥¥©§©§¤©£¤©

miprpM zFAxl ,FiaW ziaWe .z`vl LYrC©§§¨¥§¨¦¨¦§§©§©£¦

Eidi `NW x`Y zti mdn miIwlE ux`l dvEgAW miprpM xiYdl aEzMd `A ,DkFzAW¤§¨¨©¨§©¦§©£¦¤§¨¨¨¤§©¥¥¤§©Ÿ©¤Ÿ¦§

:`Ed `xzi `xw ziaWe i`dC ,dnWp lM dIgz `l llkA¦§©Ÿ§©¤¨§¨¨§©§¨¦¨§¨§¥¨
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äùìùryedi megipdy mipa`e oelnd ipa` od mipa` ipin 'b inlyexi .eid mipa` ipin

ol heyt wgvi iax xn` dyn mdl ozpy zeilhqi`e 'ipdkd ilbx zetk zgz

eid dryl oelnd ipa` xniz oi` ze`ie `ciaf xa oniq 'x xn` ded mipa` ipin drax`

weyn mipdkd ilbx zetk zgz ryedi miwdy mipa` xniz oi` efpbpexniz oi` mina od zer

odnr eqpkp xak dyn odl ozpy zeilhqi`

mipa`a oiniiw ep` dna ok m` `l` ux`l

:ocxid ab lr odl ryedi miwdy

ãöéëiax `ztqeza .dxezd z` l`xyi eazk

la` deazk gafnd iab lr xne` dcedi

'x ixac eazkp oelnd ipa` lr ipz inlyexia

o`n eazkp gafn ipa` lr xn` iqei 'x dcedi

zene` meie mei lka oelnd ipa` lr xn`c

dxezd z` oi`iyne oixihep oiglyn eid mlerd

ipa` lr c"n oeyl miraya daezk dzidy

dyrn `ed cer] efpbpe eid dryl `l gafnd

dne`e dne` lk ala dpia d"awd ozp miqp

c"n oeyl 'ra daezk dzidy dxezd z` e`iyde

ciqa mze` zcye `gip eazkp oelnd ipa` lr

[i`n eazkp] gafnd ipa` lr xn`c o`n [`l`

:oa`e oa` lk oia ciqa zcye

ìòåm`e .zgy x`al mpic xfb mzgzp df xac

dxez ozn zryac dil wetiz xn`z

delaw `le oeyle dne` lk lr d"awd dxifgd

daezk dzidy xg`ly `ed lecb df yperc l"ie

w"ta xn`de dniz edine cenll evx `le mcia

f"r zkqnc(:a sc)dt oegzt odl yi oiicrc

l`xyik zibibk xd epilr zitk melk exn`iy

:mpic xfb mzgzp ji` dt oegzt odl yiy onf lke

úåáøìj`id dniz .ux`l dvegay miprpk

dzid `id ixdy agxl delaw

zyxta ixtqa `zi`ck dkezay miprpkn

`l ea xn`py mrn dzidy in m` dne jzelrda

daxiw jk dnvr daxiwy lr] dnyp lk digz

dlibn 'qna inp opixn`e i`w agx`e [mewndsc)

(:cirnyn `kde ryedi daqpe dxiibzpy

oze` oilawn oi`y lkd ixacl dkezay miprpkc

mcewy xnel oi`e did xeaicd it lr `nye

zaizk ixdy oilawn eid dnglnd eligzdy

eligzdy mcew did mipa`d iab lr dxezd

`l` oilawn eid `l ikd elit`e dnglna

ded i`e i"yxty enk l`xyi leabl ueg miayeid

drya daeyza f` oixfeg eid m`c xninl epivn

eid dkezay miprpk elit` dxezd z` eazky

ecnli `l xy` ornle dcedi 'xl elit`e oilawn

ikde zene` dray` inp i`w zeyrl mkz`

mixheye mihtey zyxta ixtqd oeyl inp rnyn

[cnln] zeyrl mkz` ecnli `l xy` ornl

oze` oilawn oi` oibxdp oi` daeyz oiyer m`y
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íB÷na íëì ïzà úîà íBìL-ék íëì äéäé-àì áòøå áøç eàøú-àì íäì íéøîà íéàápä äpä ýåýé¡¦À¦¥̧©§¦¦¹Ÿ§¦³¨¤Æ«Ÿ¦§´¤½¤§¨−̈«Ÿ¦§¤´¨¤®¦«§³¡¤Æ¤¥´¨¤½©¨−

:äfäãéíäéìà ézøaã àìå íéúéeö àìå íézçìL àì éîLa íéàað íéàápä ø÷L éìà ýåýé øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤§¹̈¥©À¤ µ¤©§¦¦Æ¦§¦´¦§¦½³Ÿ§©§¦Æ§´Ÿ¦¦¦½§¬Ÿ¦©−§¦£¥¤®
:íëì íéàaðúî änä íaì úéîøúå (úåîøúå) ìéìàå (ìåìàå) íñ÷å ø÷L ïBæçåèýåýé øîà-äk ïëì £¸¤¹¤§¤³¤¤«¡¦Æ§©§¦´¦½̈¥−¨¦«§©§¦¬¨¤«¨¥º«Ÿ¨©´§À̈

áøça úàfä õøàa äéäé àì áòøå áøç íéøîà änäå íézçìL-àì éðàå éîLa íéàapä íéàápä-ìò©«©§¦¦º©¦§¦´¦§¦»©£¦´«Ÿ§©§¦¼§¥Æ¨Æ«Ÿ§¦½¤´¤§¨½̈¬Ÿ¦§¤−¨¨´¤©®Ÿ©¤³¤
:änää íéàápä enzé áòøáeæèéðtî íìLeøé úBöça íéëìLî eéäé íäì íéàað änä-øLà íòäå ¨«¨¨Æ¦©½©§¦¦−¨¥«¨§¨¨´£¤¥´¨¦§¦´¨¤¿¦«§´ª§¨¦Á§ª¸§¨©¦ ¹¦§¥´

:íúòø-úà íäéìò ézëôLå íäéúðáe íäéðáe íäéLð änä änäì øa÷î ïéàå áøçäå áòøä |æézøîàå ¨¨¨´§©¤À¤§¥³§©¥Æ¨¥½¨¥´¨§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨©§¦¬£¥¤−¤¨¨¨«§¨©§¨³
úìeúa äøaLð ìBãb øáL ék äðéîãz-ìàå íîBéå äìéì äòîc éðéò äðãøz äfä øácä-úà íäéìà£¥¤Æ¤©¨¨´©¤½¥©¸§¨¥©¬¦§¨²©¬§¨§−̈§©¦§¤®¨¦Á¤̧¤¨¹¦§§À̈§©Æ

:ãàî äìçð äkî énò-úaçéáòø éàeìçz äpäå øéòä éúàa íàå áøç-éììç äpäå äãOä éúàöé-íà ©©¦½©−̈©§¨¬§«Ÿ¦¨¨´¦©¨¤À§¦¥Æ©§¥¤½¤§¦Æ¨´¦¨¦½§¦¥−©£¥´¨¨®
:eòãé àìå õøà-ìà eøçñ ïäk-íâ àéáð-íâ-ék¦«©¨¦¯©Ÿ¥²¨£¬¤¤−¤§¬Ÿ¨¨«

i"yx
(È).òåðì åáäà ïë גולה עליהם שגזרתי כמה כן

אליליהם  לעבוד גולים להיות שם אהבו ובבל במצרים
שאינו:ìéìàå.(È„)הרחוקו': דבר אל, äìçð(ÊÈ)ל'

.ãàî:חולי הצלה:åøçñ.(ÁÈ)ל' לבקש ìàסבבו
.åòãé àìå õøà עד בה יודעין היו ולא אחרת ארץ אל

הנה:

cec zcevn
(È).‰Ê‰ ÌÚÏ:הזה העם ÚÂÏ.על  Â·‰‡ ÔÎנעים שהם כמו

מאז אהבו כן אחרות בארצות מאכל  לבקש  הרעב מפני  עתה
פעם למצרים פעם  מללכת רגליהם חשכו ולא נעים להיות 

עתה : גם ינועו לכן  וכאומר עזרה מהם לבקש  Ï‡לאשור
.Ìˆ¯וישלם עוונם את יזכר  עתה  והנה להם מרוצה אינו

עמהם :ÂËÏ·‰.(È‡)הגמול: ÂÓÂˆÈ.(È·)להיטיב  ÈÎכי אף
הצום ביום  יתפללו אשר  תפלתם אל ישמע  לא  יצומו עצמם 
שאוחזים עוד  כל להם מרוצה אינני ומנחה עולה  יעלו אם  ואף

·Á¯·.במעשיהם: ÈÎ:'וכו בחרב אותם אכלה  אלא
(‚È).‰‰‡ ¯ÓÂ‡Âלהם אין הלא יכלו מדוע לי אוי אמרתי

לא להם ואומרים אותם מטעים השקר  נביאי הנה כי  אשם
ומהראוי לה' מרוצים שמעשיהם  חושבים  ולזה וכו' חרב  תראו

לבד : ההם הנביאים על  העונש  ‡Ó˙.להביא ÌÂÏ˘:ומתקיים מתמיד  ‰Ê‰.שלום  ÌÂ˜Ó·:ממנה תגלו לא ÂÎÂ'.(È„)כי ¯˜˘
אליהם דברתי לא אף  צוואה  שום אותם  צויתי ולא שלחתים לא  מעולם כי בשקר מתנבאים המה אשר דעת  להם יש הלא ר"ל

לנביאים: אותם  מחזיקים ובמה  ומופת אות שום לתת  בידם אין וא"כ שליחות מבלי ˘˜¯.דבר  ÔÂÊÁלכם היה כן אם ר "ל 
מה או בכוכבים  שראו מה הקסם במעשה או כוזבות בדמיונות הלילה בחלום  שראו מה שקר בחזון אז מתנבאים  שהם  לדעת

שקרים : יבדאו לבם בערמת  או  כלל  ממש  בו שאין דבר שהם  התרפים מן ÂÎÂ'.(ÂË)ששמעו ÔÎÏמתנבאים והנביאים  הואיל
מאלה : העולם :ÂÓ˙È.מאחת מן ‰¯Ú·.(ÊË)יכלו ÈÙÓ: והחרב הרעב מפני ימותו Ó˜·¯.אשר ÔÈ‡Âיספיקו ולא מאד  ירבו  כי

וכו':‰Ó‰.לקברם : ונשיהם מושלכים יהיו רעתם :È˙ÎÙ˘Â.הם  גמול  להם ‰Ê‰.(ÊÈ)אשלם  דמעה‰„·¯ עיני תרדנה  הן והוא
הפסק: ˘·¯.מבלי ÈÎ:'וכו גדול  שבר  כי בנבואה אני ÈÓÚ.רואה ˙· ˙ÏÂ˙·כבתולה מלך  שום כבשה  לא עוד  כי בתולה קראה

הבעל : ברשות  באה  Ó‡„.שלא ‰ÏÁ:ביותר Á¯·.(ÁÈ)כאובה  ÈÏÏÁ ‰‰Â:חרב חללי מושלכים  ¯Ú·.והנה È‡ÂÏÁ˙ ‰‰Â
הרעבון: מעקת  חולים  È·‡.שוכבים  Ì‚ ÈÎהשקר נביא גם  כי  הרע  עשו כי  הוא  ובדין עירר"ל אל  מעיר סבבו הבעל וכהן

בשקר: נבאו  כי ה ' מדבר מה  ידעו ולא  להם  לנבאות 

oeiv zcevn
(È).ÚÂÏ:ונד נע חשכתÂÎ˘Á.מלשון ולא כמו מניעה ענין

כב) ריצוי:¯ˆÌ.:(בראשית זכרון:ÙÈÂ˜„.מל ' ÂÓÂˆÈ.(È·)ענין
תענית: תפלה:¯Ì˙.ענין  אוי:‡‰‰.(È‚)ענין  כמו ענינו

(„È).ÔÂÊÁחזון בכל  הבין וכן  החלום א)מראה  ÌÒ˜Â.:(דניאל
הכוכבים: ראיית  וכןÏÈÏ‡Â.זה ממש  בו שאין  דבר ענין

אליל  יג)רופאי שקרÈÓ¯˙Â˙.:(איוב כי כמו ערמה ענין
קיט)תרמיתם הכסףÂÓ˙È.(ÂË):(תהלים תם כמו (בראשית יכלו

לכם˙„ÈÓ‰.(ÊÈ):מז) דמי אל כמו והפסק  שתיקה  (ישעי'ענין

ÈÓÚ.:סב) עמי :·˙ חול:ÏÁ‰.עדת  ÈÏÏÁ.(ÁÈ)מלשון
חולי:˙È‡ÂÏÁ.הרוגים: זהÂ¯ÁÒ.מל ' שם ועל  סיבוב, ענין

לקנותה: הסחורה אחר מסבב כי סוחר בשם  התגר נקרא 

b wxt zldw - miaezk

â-÷øô úìä÷fiÎai

áé:åéiça áBè úBNòìå çBîNì-íà ék ía áBè ïéà ék ézòãéâéäàøå äúLå ìëàiL íãàä-ìk íâå ¨©¾§¦¦²¥¬−¨®¦´¦¦§½©§©£¬−§©¨«§©³¨¨¨¨Æ¤Ÿ©´§¨½̈§¨¨¬
:àéä íéýìà úzî Bìîò-ìëa áBèãéïéà åéìò íìBòì äéäé àeä íéýìàä äNòé øLà-ìk ék ézòãé −§¨£¨®©©¬¡Ÿ¦−¦«¨©À§¦¦Â¨£¤̧©£¤³¨¡Ÿ¦Æµ¦§¤´§½̈¨¨Æ¥´

éñBäì:åéðôlî eàøiL äNò íéýìàäå òøâì ïéà epnîe óåèøák úBéäì øLàå àeä øák äéäM-äî §¦½¦¤−¥´¦§®Ÿ©§¨¡Ÿ¦´¨½̈¤¦«§−¦§¨¨«©¤«¨¨Æ§¨´½©£¤¬¦§−§¨´
:ócøð-úà Lwáé íéýìàäå äéäæèíB÷îe òLøä änL ètLnä íB÷î LîMä úçz éúéàø ãBòå ¨¨®§¨¡Ÿ¦−§©¥¬¤¦§¨«§¬¨¦−¦©´©©¨®¤§³©¦§¨Æ¨´¨¨¤½©§¬

:òLøä änL ÷ãväæéõôç-ìëì úò-ék íéýìàä ètLé òLøä-úàå ÷écvä-úà éaìa éðà ézøîà ©¤−¤¨¬¨¨¨«©¨©³§¦«£¦Æ§¦¦½¤©©¦Æ§¤¨´¨½̈¦§−Ÿ¨¡Ÿ¦®¦¥´§¨¥½¤
:íL äNònä-ìk ìòå§©¬¨©«©£¤−¨«

i"yx
(·È).éúòãé טוב אין כי הפקודה עת ונעלם הואיל עתה

בעיני  הטוב לעשות בחלקו לשמוח כיֿאם בבריות
חי: שהוא בעוד áåè.(È‚)בוראו äàøå:ומצות תורה

(„È).äùò øùà ìë éë éúòãé בראשית במעשה הקב"ה
ולא  בתוספת לא לשנותו ואין לעולם להיות ראוי הוא
כדי  שישתנה ועשה צוה האלהי' וכשנשתנה, בגרעון,
והציף  אנוש בדור גבולו פרץ אוקיינוס מלפניו שייראו
שבעת  מלפניו, שיראו עשה והאלהים עולם של שלישו
במערב  לזרוח המבול בדור חמה הילוך נשתנו ימים
לאחוריה  חזר' חמה מלפניו שיראו כדי במזרח ולשקוע
היום  נתקצר אביו אחז ובימי חזקיהו בימי מעלות עשר
זה  כל נספד, יהא שלא כדי מותו ביום הלילה ונתרבה
אלא  לעסוק לאדם טוב אין לפיכך מלפניו שיראו  כדי

מלפניו: ולירא àåä.(ÂË)במצותיו øáë äéäù äî מה
שמענוהו  או וראינוהו עשוי הוא כבר מלפנינו שהיה
שהקב"ה  שראינו עליו להעיד לנו ויש שראוהו מאחרים

רודף עשו נרדף יעקב הנרדפים, את א)מבקש (מלאכי

את  רודפים מצרים שנאתי, עשו ואת יעקב את ואהב
רמה: ביד הלכו וישראל בים טבעו מצרים ישראל

.øùàå שכבר מה דוגמת הוא באחרונה עוד להיות עתיד
משנה  הקב"ה אין באחרונה, כן בראשונה כאשר היה,

בעולם: óãøð.מדותיו úà ù÷áé íéäìàäå מן ליפרע
הוא  באשר הרעה עושה של יתרונו מה לפיכך הרודף

להשתלם: סופו הרי åâå'.(ÊË)עמל èôùîä íå÷î
בירושלים  הגזית לשכת מקום הקודש ברוח ראיתי

א)שהיתה כמו (ישעיה  רשע ישפטו שמה משפט מלאתי
ג)שנאמר וראיתי (מיכה ישפוטו בשוחד ראשיה

ãöä÷.פורענותם: íå÷î מקום שהיה התווך שער
סריס  רב שרסכים ישבו שם הרשע שמה הלכות חיתוך
את  ודנין וחיילותיו ונבוכדנצר מג רב שראצר נרגל

מות: ומשפטי קשים ביסורים òùøä.ישראל äîù
הרשע כמו דבר שם שהוא לומר למעלה (והיהטעמו

הרי"ש) בסגו "ל  לינקד  פסוק ראוי סוף שהוא לפי אלא
לא  מקום שבכל פי על ואף גדול קמ"ץ לינק"ד נהפך
פסוק: וסוף באתנחתא שמתהפך עוד לו מצינו

(ÊÈ).'åâå éáìá éðà éúøîà הכל את אומר אני לפיכך
הדבר  שמתעכב פי על ואף זמן לאחר הקב"ה שופט
אף  חפץ לכל יש שעה כי שעתו, אל לבוא סופו

יבא: מתי עת יש הדין ולפקודת ìëלפורענות, ìòå
.äùòîä,הפקודה עת בבא ישפטוהו שם האדם שעשה

עליו, להשפט המעשה לכל זמן ניתן העת באותו שם
חושבנא: דרי ואבי מילי חוטרי אבי

cec zcevn
(·È).È˙Ú„È.ותועלותיו העולם דרכי  לדעת השכלתי הנה ואני 

שדרכו מי ֿ אם  כי אדם, בבני ומאושר טוב שאין ידעתי והן
חי : שהוא בעוד  וצדקה חסד  טוב ולעשות  ‰‡„Ì.(È‚)לשמוח  ÏÎ Ì‚Âאת הטה טבעו ֿ אם כי מדעתו זאת  השכיל  שלא  מי אף 

ויגיעה: בעמל  שקיבץ ההון עם  וחסד  צדקה לעשות  לבחור  לומר  רוצה טוב, ולראות וישתה שיאכל  לומר,Ó˙˙.לבבו רוצה 
בטבעו : כן הוחק  אשר  ֿ הוא  ברוך  המקום  מן מתנה  ÌÏÂÚÏ.(È„)זהו  ‰È‰È ‡Â‰: הוא שהגביל השיעור זהÂÈÏÚ.כזה על 

ממנו : ולהפחית  לגרוע מי ביד ואין להוסיף  מי ביד  אין Ú˘‰.והשיעור ÌÈ‰Ï‡‰Âלא השיעור בזה  האלהים שעשה מה אמנם 
בשיעור ולא היראה  אל מבוא הוא  השיעור בזה  ורק פיו, ימרו  ולא מלפניו  הבריות  ייראו למען כי ֿאם  תועלתו, לכוונת כן עשהו

הדעת: מקוצר זהו נדעהו לא אנחנו כי  עם ‰Â‡.(ÂË)זולתו ¯·Î ‰È‰˘ ‰Óרוצה להשיב, ואין  עשוי  הוא  כבר  מאז שהיה מה 
עשוי: שעשה מה רעה  עמו ועשה חבירו אחר רדף  מי אם ÂÈ‰Ï˙.לומר ¯˘‡Âשירדוף באחרונה עוד  להיות עתיד  אשר  וכן

חפצו: להשלים בידו הכח  ויהיה עשותו טרם  הגזירה  היה כבר רעה, עמו לעשות חבירו אחר  זהÌÈ‰Ï‡‰Â.מי  כל  עם  אבל 
הרודף : מן ויפרע הנרדף את יבקש  ‰˘Ó˘.(ÊË)האלהים  ˙Á˙:זורח שהשמש  מקום העולם ‰ËÙ˘Ó.בזה ÌÂ˜Óהמוכן מקום

לרעהו: איש בין לשפוט שם ‰¯˘Ú.לשבת  ‰Ó˘ כ הרשע, מקום שמה  להיות  לעשותנתהפך יחשבו בליעל אנשי שמה ישבו י
רשע : ‰ˆ„˜.תחבולות ÌÂ˜ÓÂ: המשובש דעת אחרי ויסיתם הרשע גם ישב שמה הצדק  אנשי ישיבת ‰ˆ„È˜.(ÊÈ)מקום  ˙‡

הרשע : דעת אחרי הנפתה  שמה  ‰¯˘Ú.היושב ˙‡Â:והמדיח ‰‡ÌÈ‰Ï.המסית ËÂÙ˘È: כזה זה  רע  גמול  להם  Ú˙.לשלם ÈÎ
בפועל  רשע  מעשה עשו בין גמול  ישלם  המקום לומר רוצה  שם, הנעשה המעשה כל ועל  רצון כל  על תשלומין  עת יבא כי

בידם: עלתה ולא לעשות רצו  כי ֿאם  עשו לא  עדיין אם  בין

oeiv zcevn
(‚È).˙˙Ó:מתנה רצון:ıÙÁ.(ÊÈ)מלשון



קפה ci wxt dinxi - mi`iap

ãé-÷øô äéîøégiÎi

éã÷ôéå íðBò økæé äzò íöø àì ýåýéå eëNç àì íäéìâø òeðì eáäà ïk äfä íòì ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©̧§¹̈¨¨´©¤À¥³¨«£Æ¨½©©§¥¤−´Ÿ¨¨®©¨Æ´Ÿ¨½̈©¨Æ¦§´Ÿ£½̈§¦§−Ÿ
:íúàhçàé:äáBèì äfä íòä-ãòa ìltúz-ìà éìà ýåýé øîàiåáéíúpø-ìà òîL épðéà eîöé ék ©Ÿ¨«©¬Ÿ¤§−̈¥¨®©¦§©¥²§©¨¨¬©¤−§¨«¦´¨ªÀ¥¤³¦Ÿ¥Æ©Æ¤¦¨½̈

:íúBà älëî éëðà øácáe áòøáe áøça ék íöø épðéà äçðîe äìò eìòé éëåâééðãà | däà øîàå §¦¯©£²Ÿ¨¬¦§−̈¥¤´¦Ÿ¨®¦À©¤Æ¤Æ¨¨¨´©¤½¤¨Ÿ¦−§©¤¬¨«¨Ÿ©º£¨´£Ÿ¨´
íB÷na íëì ïzà úîà íBìL-ék íëì äéäé-àì áòøå áøç eàøú-àì íäì íéøîà íéàápä äpä ýåýé¡¦À¦¥̧©§¦¦¹Ÿ§¦³¨¤Æ«Ÿ¦§´¤½¤§¨−̈«Ÿ¦§¤´¨¤®¦«§³¡¤Æ¤¥´¨¤½©¨−

:äfäãéíäéìà ézøaã àìå íéúéeö àìå íézçìL àì éîLa íéàað íéàápä ø÷L éìà ýåýé øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤§¹̈¥©À¤ µ¤©§¦¦Æ¦§¦´¦§¦½³Ÿ§©§¦Æ§´Ÿ¦¦¦½§¬Ÿ¦©−§¦£¥¤®
:íëì íéàaðúî änä íaì úéîøúå (úåîøúå) ìéìàå (ìåìàå) íñ÷å ø÷L ïBæçåèýåýé øîà-äk ïëì £¸¤¹¤§¤³¤¤«¡¦Æ§©§¦´¦½̈¥−¨¦«§©§¦¬¨¤«¨¥º«Ÿ¨©´§À̈

áøça úàfä õøàa äéäé àì áòøå áøç íéøîà änäå íézçìL-àì éðàå éîLa íéàapä íéàápä-ìò©«©§¦¦º©¦§¦´¦§¦»©£¦´«Ÿ§©§¦¼§¥Æ¨Æ«Ÿ§¦½¤´¤§¨½̈¬Ÿ¦§¤−¨¨´¤©®Ÿ©¤³¤
:änää íéàápä enzé áòøáeæèéðtî íìLeøé úBöça íéëìLî eéäé íäì íéàað änä-øLà íòäå ¨«¨¨Æ¦©½©§¦¦−¨¥«¨§¨¨´£¤¥´¨¦§¦´¨¤¿¦«§´ª§¨¦Á§ª¸§¨©¦ ¹¦§¥´

:íúòø-úà íäéìò ézëôLå íäéúðáe íäéðáe íäéLð änä änäì øa÷î ïéàå áøçäå áòøä |æézøîàå ¨¨¨´§©¤À¤§¥³§©¥Æ¨¥½¨¥´¨§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨©§¦¬£¥¤−¤¨¨¨«§¨©§¨³
úìeúa äøaLð ìBãb øáL ék äðéîãz-ìàå íîBéå äìéì äòîc éðéò äðãøz äfä øácä-úà íäéìà£¥¤Æ¤©¨¨´©¤½¥©¸§¨¥©¬¦§¨²©¬§¨§−̈§©¦§¤®¨¦Á¤̧¤¨¹¦§§À̈§©Æ

:ãàî äìçð äkî énò-úaçéáòø éàeìçz äpäå øéòä éúàa íàå áøç-éììç äpäå äãOä éúàöé-íà ©©¦½©−̈©§¨¬§«Ÿ¦¨¨´¦©¨¤À§¦¥Æ©§¥¤½¤§¦Æ¨´¦¨¦½§¦¥−©£¥´¨¨®
:eòãé àìå õøà-ìà eøçñ ïäk-íâ àéáð-íâ-ék¦«©¨¦¯©Ÿ¥²¨£¬¤¤−¤§¬Ÿ¨¨«

i"yx
(È).òåðì åáäà ïë גולה עליהם שגזרתי כמה כן

אליליהם  לעבוד גולים להיות שם אהבו ובבל במצרים
שאינו:ìéìàå.(È„)הרחוקו': דבר אל, äìçð(ÊÈ)ל'

.ãàî:חולי הצלה:åøçñ.(ÁÈ)ל' לבקש ìàסבבו
.åòãé àìå õøà עד בה יודעין היו ולא אחרת ארץ אל

הנה:

cec zcevn
(È).‰Ê‰ ÌÚÏ:הזה העם ÚÂÏ.על  Â·‰‡ ÔÎנעים שהם כמו

מאז אהבו כן אחרות בארצות מאכל  לבקש  הרעב מפני  עתה
פעם למצרים פעם  מללכת רגליהם חשכו ולא נעים להיות 

עתה : גם ינועו לכן  וכאומר עזרה מהם לבקש  Ï‡לאשור
.Ìˆ¯וישלם עוונם את יזכר  עתה  והנה להם מרוצה אינו

עמהם :ÂËÏ·‰.(È‡)הגמול: ÂÓÂˆÈ.(È·)להיטיב  ÈÎכי אף
הצום ביום  יתפללו אשר  תפלתם אל ישמע  לא  יצומו עצמם 
שאוחזים עוד  כל להם מרוצה אינני ומנחה עולה  יעלו אם  ואף

·Á¯·.במעשיהם: ÈÎ:'וכו בחרב אותם אכלה  אלא
(‚È).‰‰‡ ¯ÓÂ‡Âלהם אין הלא יכלו מדוע לי אוי אמרתי

לא להם ואומרים אותם מטעים השקר  נביאי הנה כי  אשם
ומהראוי לה' מרוצים שמעשיהם  חושבים  ולזה וכו' חרב  תראו

לבד : ההם הנביאים על  העונש  ‡Ó˙.להביא ÌÂÏ˘:ומתקיים מתמיד  ‰Ê‰.שלום  ÌÂ˜Ó·:ממנה תגלו לא ÂÎÂ'.(È„)כי ¯˜˘
אליהם דברתי לא אף  צוואה  שום אותם  צויתי ולא שלחתים לא  מעולם כי בשקר מתנבאים המה אשר דעת  להם יש הלא ר"ל

לנביאים: אותם  מחזיקים ובמה  ומופת אות שום לתת  בידם אין וא"כ שליחות מבלי ˘˜¯.דבר  ÔÂÊÁלכם היה כן אם ר "ל 
מה או בכוכבים  שראו מה הקסם במעשה או כוזבות בדמיונות הלילה בחלום  שראו מה שקר בחזון אז מתנבאים  שהם  לדעת

שקרים : יבדאו לבם בערמת  או  כלל  ממש  בו שאין דבר שהם  התרפים מן ÂÎÂ'.(ÂË)ששמעו ÔÎÏמתנבאים והנביאים  הואיל
מאלה : העולם :ÂÓ˙È.מאחת מן ‰¯Ú·.(ÊË)יכלו ÈÙÓ: והחרב הרעב מפני ימותו Ó˜·¯.אשר ÔÈ‡Âיספיקו ולא מאד  ירבו  כי

וכו':‰Ó‰.לקברם : ונשיהם מושלכים יהיו רעתם :È˙ÎÙ˘Â.הם  גמול  להם ‰Ê‰.(ÊÈ)אשלם  דמעה‰„·¯ עיני תרדנה  הן והוא
הפסק: ˘·¯.מבלי ÈÎ:'וכו גדול  שבר  כי בנבואה אני ÈÓÚ.רואה ˙· ˙ÏÂ˙·כבתולה מלך  שום כבשה  לא עוד  כי בתולה קראה

הבעל : ברשות  באה  Ó‡„.שלא ‰ÏÁ:ביותר Á¯·.(ÁÈ)כאובה  ÈÏÏÁ ‰‰Â:חרב חללי מושלכים  ¯Ú·.והנה È‡ÂÏÁ˙ ‰‰Â
הרעבון: מעקת  חולים  È·‡.שוכבים  Ì‚ ÈÎהשקר נביא גם  כי  הרע  עשו כי  הוא  ובדין עירר"ל אל  מעיר סבבו הבעל וכהן

בשקר: נבאו  כי ה ' מדבר מה  ידעו ולא  להם  לנבאות 

oeiv zcevn
(È).ÚÂÏ:ונד נע חשכתÂÎ˘Á.מלשון ולא כמו מניעה ענין

כב) ריצוי:¯ˆÌ.:(בראשית זכרון:ÙÈÂ˜„.מל ' ÂÓÂˆÈ.(È·)ענין
תענית: תפלה:¯Ì˙.ענין  אוי:‡‰‰.(È‚)ענין  כמו ענינו

(„È).ÔÂÊÁחזון בכל  הבין וכן  החלום א)מראה  ÌÒ˜Â.:(דניאל
הכוכבים: ראיית  וכןÏÈÏ‡Â.זה ממש  בו שאין  דבר ענין

אליל  יג)רופאי שקרÈÓ¯˙Â˙.:(איוב כי כמו ערמה ענין
קיט)תרמיתם הכסףÂÓ˙È.(ÂË):(תהלים תם כמו (בראשית יכלו

לכם˙„ÈÓ‰.(ÊÈ):מז) דמי אל כמו והפסק  שתיקה  (ישעי'ענין

ÈÓÚ.:סב) עמי :·˙ חול:ÏÁ‰.עדת  ÈÏÏÁ.(ÁÈ)מלשון
חולי:˙È‡ÂÏÁ.הרוגים: זהÂ¯ÁÒ.מל ' שם ועל  סיבוב, ענין

לקנותה: הסחורה אחר מסבב כי סוחר בשם  התגר נקרא 
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â-÷øô úìä÷fiÎai

áé:åéiça áBè úBNòìå çBîNì-íà ék ía áBè ïéà ék ézòãéâéäàøå äúLå ìëàiL íãàä-ìk íâå ¨©¾§¦¦²¥¬−¨®¦´¦¦§½©§©£¬−§©¨«§©³¨¨¨¨Æ¤Ÿ©´§¨½̈§¨¨¬
:àéä íéýìà úzî Bìîò-ìëa áBèãéïéà åéìò íìBòì äéäé àeä íéýìàä äNòé øLà-ìk ék ézòãé −§¨£¨®©©¬¡Ÿ¦−¦«¨©À§¦¦Â¨£¤̧©£¤³¨¡Ÿ¦Æµ¦§¤´§½̈¨¨Æ¥´

éñBäì:åéðôlî eàøiL äNò íéýìàäå òøâì ïéà epnîe óåèøák úBéäì øLàå àeä øák äéäM-äî §¦½¦¤−¥´¦§®Ÿ©§¨¡Ÿ¦´¨½̈¤¦«§−¦§¨¨«©¤«¨¨Æ§¨´½©£¤¬¦§−§¨´
:ócøð-úà Lwáé íéýìàäå äéäæèíB÷îe òLøä änL ètLnä íB÷î LîMä úçz éúéàø ãBòå ¨¨®§¨¡Ÿ¦−§©¥¬¤¦§¨«§¬¨¦−¦©´©©¨®¤§³©¦§¨Æ¨´¨¨¤½©§¬

:òLøä änL ÷ãväæéõôç-ìëì úò-ék íéýìàä ètLé òLøä-úàå ÷écvä-úà éaìa éðà ézøîà ©¤−¤¨¬¨¨¨«©¨©³§¦«£¦Æ§¦¦½¤©©¦Æ§¤¨´¨½̈¦§−Ÿ¨¡Ÿ¦®¦¥´§¨¥½¤
:íL äNònä-ìk ìòå§©¬¨©«©£¤−¨«

i"yx
(·È).éúòãé טוב אין כי הפקודה עת ונעלם הואיל עתה

בעיני  הטוב לעשות בחלקו לשמוח כיֿאם בבריות
חי: שהוא בעוד áåè.(È‚)בוראו äàøå:ומצות תורה

(„È).äùò øùà ìë éë éúòãé בראשית במעשה הקב"ה
ולא  בתוספת לא לשנותו ואין לעולם להיות ראוי הוא
כדי  שישתנה ועשה צוה האלהי' וכשנשתנה, בגרעון,
והציף  אנוש בדור גבולו פרץ אוקיינוס מלפניו שייראו
שבעת  מלפניו, שיראו עשה והאלהים עולם של שלישו
במערב  לזרוח המבול בדור חמה הילוך נשתנו ימים
לאחוריה  חזר' חמה מלפניו שיראו כדי במזרח ולשקוע
היום  נתקצר אביו אחז ובימי חזקיהו בימי מעלות עשר
זה  כל נספד, יהא שלא כדי מותו ביום הלילה ונתרבה
אלא  לעסוק לאדם טוב אין לפיכך מלפניו שיראו  כדי

מלפניו: ולירא àåä.(ÂË)במצותיו øáë äéäù äî מה
שמענוהו  או וראינוהו עשוי הוא כבר מלפנינו שהיה
שהקב"ה  שראינו עליו להעיד לנו ויש שראוהו מאחרים

רודף עשו נרדף יעקב הנרדפים, את א)מבקש (מלאכי

את  רודפים מצרים שנאתי, עשו ואת יעקב את ואהב
רמה: ביד הלכו וישראל בים טבעו מצרים ישראל

.øùàå שכבר מה דוגמת הוא באחרונה עוד להיות עתיד
משנה  הקב"ה אין באחרונה, כן בראשונה כאשר היה,

בעולם: óãøð.מדותיו úà ù÷áé íéäìàäå מן ליפרע
הוא  באשר הרעה עושה של יתרונו מה לפיכך הרודף

להשתלם: סופו הרי åâå'.(ÊË)עמל èôùîä íå÷î
בירושלים  הגזית לשכת מקום הקודש ברוח ראיתי

א)שהיתה כמו (ישעיה  רשע ישפטו שמה משפט מלאתי
ג)שנאמר וראיתי (מיכה ישפוטו בשוחד ראשיה

ãöä÷.פורענותם: íå÷î מקום שהיה התווך שער
סריס  רב שרסכים ישבו שם הרשע שמה הלכות חיתוך
את  ודנין וחיילותיו ונבוכדנצר מג רב שראצר נרגל

מות: ומשפטי קשים ביסורים òùøä.ישראל äîù
הרשע כמו דבר שם שהוא לומר למעלה (והיהטעמו

הרי"ש) בסגו "ל  לינקד  פסוק ראוי סוף שהוא לפי אלא
לא  מקום שבכל פי על ואף גדול קמ"ץ לינק"ד נהפך
פסוק: וסוף באתנחתא שמתהפך עוד לו מצינו

(ÊÈ).'åâå éáìá éðà éúøîà הכל את אומר אני לפיכך
הדבר  שמתעכב פי על ואף זמן לאחר הקב"ה שופט
אף  חפץ לכל יש שעה כי שעתו, אל לבוא סופו

יבא: מתי עת יש הדין ולפקודת ìëלפורענות, ìòå
.äùòîä,הפקודה עת בבא ישפטוהו שם האדם שעשה

עליו, להשפט המעשה לכל זמן ניתן העת באותו שם
חושבנא: דרי ואבי מילי חוטרי אבי

cec zcevn
(·È).È˙Ú„È.ותועלותיו העולם דרכי  לדעת השכלתי הנה ואני 

שדרכו מי ֿ אם  כי אדם, בבני ומאושר טוב שאין ידעתי והן
חי : שהוא בעוד  וצדקה חסד  טוב ולעשות  ‰‡„Ì.(È‚)לשמוח  ÏÎ Ì‚Âאת הטה טבעו ֿ אם כי מדעתו זאת  השכיל  שלא  מי אף 

ויגיעה: בעמל  שקיבץ ההון עם  וחסד  צדקה לעשות  לבחור  לומר  רוצה טוב, ולראות וישתה שיאכל  לומר,Ó˙˙.לבבו רוצה 
בטבעו : כן הוחק  אשר  ֿ הוא  ברוך  המקום  מן מתנה  ÌÏÂÚÏ.(È„)זהו  ‰È‰È ‡Â‰: הוא שהגביל השיעור זהÂÈÏÚ.כזה על 

ממנו : ולהפחית  לגרוע מי ביד ואין להוסיף  מי ביד  אין Ú˘‰.והשיעור ÌÈ‰Ï‡‰Âלא השיעור בזה  האלהים שעשה מה אמנם 
בשיעור ולא היראה  אל מבוא הוא  השיעור בזה  ורק פיו, ימרו  ולא מלפניו  הבריות  ייראו למען כי ֿאם  תועלתו, לכוונת כן עשהו

הדעת: מקוצר זהו נדעהו לא אנחנו כי  עם ‰Â‡.(ÂË)זולתו ¯·Î ‰È‰˘ ‰Óרוצה להשיב, ואין  עשוי  הוא  כבר  מאז שהיה מה 
עשוי: שעשה מה רעה  עמו ועשה חבירו אחר רדף  מי אם ÂÈ‰Ï˙.לומר ¯˘‡Âשירדוף באחרונה עוד  להיות עתיד  אשר  וכן

חפצו: להשלים בידו הכח  ויהיה עשותו טרם  הגזירה  היה כבר רעה, עמו לעשות חבירו אחר  זהÌÈ‰Ï‡‰Â.מי  כל  עם  אבל 
הרודף : מן ויפרע הנרדף את יבקש  ‰˘Ó˘.(ÊË)האלהים  ˙Á˙:זורח שהשמש  מקום העולם ‰ËÙ˘Ó.בזה ÌÂ˜Óהמוכן מקום

לרעהו: איש בין לשפוט שם ‰¯˘Ú.לשבת  ‰Ó˘ כ הרשע, מקום שמה  להיות  לעשותנתהפך יחשבו בליעל אנשי שמה ישבו י
רשע : ‰ˆ„˜.תחבולות ÌÂ˜ÓÂ: המשובש דעת אחרי ויסיתם הרשע גם ישב שמה הצדק  אנשי ישיבת ‰ˆ„È˜.(ÊÈ)מקום  ˙‡

הרשע : דעת אחרי הנפתה  שמה  ‰¯˘Ú.היושב ˙‡Â:והמדיח ‰‡ÌÈ‰Ï.המסית ËÂÙ˘È: כזה זה  רע  גמול  להם  Ú˙.לשלם ÈÎ
בפועל  רשע  מעשה עשו בין גמול  ישלם  המקום לומר רוצה  שם, הנעשה המעשה כל ועל  רצון כל  על תשלומין  עת יבא כי

בידם: עלתה ולא לעשות רצו  כי ֿאם  עשו לא  עדיין אם  בין

oeiv zcevn
(‚È).˙˙Ó:מתנה רצון:ıÙÁ.(ÊÈ)מלשון
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ÂåéLã÷å Lc÷î úàîè ïBãæ ìòå–øéòNïéøtëî íéøetkä íBéå íéðôa äNòpä.ìòåäøBzaL úBøáò øàL: §©§ª§©¦§¨§¨¨¨¨¦©©£¤¦§¦§©¦¦§©§¦§©§¨£¥¤©¨
úBøeîçäå úBlwä,úBââMäå úBðBãfä,òãBä àGå òãBä,äNòú àGå äNò,ïéc úéa úBúéîe úBúøk–øéòN ©©§©£©§§©§¨©§©£¥§©£¤¨¥¦¥¦¨¦

øtëî çlzLnä. ©¦§©¥©§©¥
ÊíéìàøNé ãçà,íéðäk ãçàå,çeLî ïäk ãçàå.çeLî ïäëìe íéðäkì íéìàøNé ïéa äî?øtëî øtä ícL àlà ¤¨¦§§¥¦§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©©¥¦§§¥¦©Ÿ£¦§Ÿ¥¨©¤¨¤©©¨§©¥

åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò íéðäkä ìò.ïBòîL éaøøîBà:íéðôa äNòpä øéòOä ícL íLkìàøNé ìò øtëî, ©©Ÿ£¦©ª§©¦§¨§¨¨¨©¦¦§¥§¥¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥
ìò øtëî øtä íc Ckíéðäkä;ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN ìL BéeceL íLk,øtëî øt ìL Béecå Ck ¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¨¦¤©§©¥

íéðäkä ìò. ©©Ÿ£¦

eeee.'eke ycwn z`neh oecf lre:äì èé÷ð àãåîìúã àîúñ.xtkn k"deie mipta dyrpd xiryáéúëã(æ"è àø÷éå)åìà íéòùôå ,íúàèç ìëì íäéòùôîå
:íéãøî.'eke zelwde zexengdïéá ââåùá ïàùòù ïúåà ,ââåùá ïàùòù ïéá ãéæîá ïàùòù ïéá úåøåîç ïéá úåì÷ ïéá ,éëä àøîâá äùøôî ïéúéðúî äìåë

àìå äùò ,úåì÷ ïä åìàå .áìç ÷ôñ åãéì àáù åì òãåð àìù ïéá åìëàå áìç ÷ôñ åãéì àáù åì òãåð ïéá øîåìë ,ï÷éôñ åì òãåð àì ïéá ï÷éôñ åì òãåð
:ã"á úåúéîå úåúéøë ,úåøåîç ïä åìàå .äùòú

ffff.mipdk cg`e l`xyi cg`íäéðéá ÷åìéç ïéàå ,úåøéáò øàùá çìúùîä øéòùá íéøôëúî çåùî ïäë ãçàå íéðäë ãçàå ìàøùé ãçà ,øîà÷ éëä`l`
:eiycwe ycwn z`neh lr mipdkd lr xtkn xtd mcyïéàå äìçúá äòéãé äá ùéù ìò ìàøùé úééìú åðééäã ,ìàøùé ìò øôëî éîéðôä øéòùù äî ìë

:íéðäëä ìò øôëî ë"äåéá áø÷ä ìåãâ ïäë ìù åøô ïåöéçä øéòù úøôë ïëå ,åéùã÷å ùã÷î úàîåè ïåãæå óåñá äòéãé äá.myk xne` y"xäãåî äúàù
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ואכל  שנטמא אדם מתכפר  במה למדנו , הקודמות נכנס bbeyaבמשניות או קדשים,
bbeyaשאכל הטמא מתכפר במה ללמד , מוסיפה משנתנו  עליו . כשטומאתו למקדש,

למקדש נכנס או  מלקות,cifna.קדשים בעונש  מתכפר  הריהו  בו , כשהתרו  ואמנם
בו. התרו  כשלא מדובר  במשנתנו  אבל 

åéLã÷å Lc÷î úàîè ïBãæ ìòåבמזיד ונכנס טמא, שהיה מי – ÀÇÀËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ
לעיל, שבארנו  כמו בו, התרו  ולא קדשים, במזיד אכל או למקדש ,

íéðôa äNòpä øéòN נזרק שדמו  הכיפורים, יום של  שעיר – ÈÄÇÇÂÆÄÀÄ
ב, במשנה בארנו  שכבר  כמו  הגדול , הכהן  ידי על  הקדשים בקודש 

íéøetkä íBéåשניהם עצמו, –ïéøtëî תולים שהם כשם עליו , – ÀÇÄÄÀÇÀÄ
בה  ואין  בתחילה ידיעה בה שיש וקדשיו, מקדש  טומאת שגגת על 

בסוף ב ב ב ב ).).).).ידיעה הפנים ((((משנה משנה משנה משנה  בשעיר  שנאמר הטעם, מבואר  בגמרא
טז טז טז טז ):):):): טז טז טז טז ,,,, ישראל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני  מטומאות הקודש  על  lkl"וכפר  mdirytne

mz`hg.השגגות אלו חטאות המרדים, אלו  פשעים ,"øàL ìòåÀÇÀÈ
äøBzaL úBøáò:שבתורה עבירות שאר  על  שעבר  מי –úBlwä ÂÅÆÇÈÇÇ

úBøeîçäå;חמורות עבירות על ובין קלות, עבירות על  בין – ÀÇÂ
úBââMäå úBðBãfä שעשאן בין בו, התרו ולא במזיד  שעשאן בין – ÇÀÀÇÀÈ

òãBäבשוגג, àGå òãBä,בשוגג שעשאן "אותן מבואר : בגמרא – ÇÀÇ
לו  שנודע כגון  כלומר  ספיקן", לו נודע לא בין  ספיקן, לו נודע בין 

להביא  הוא וחייב ואכלו, חלב ספק לידו  שבא הכיפורים, יום לפני 
שלא  כגון  או  הכיפורים, יום עד  הביא שלא אלא תלוי , אשם קרבן 

משנתנו  מתפרשת כך  – חלב; ספק שאכל הכיפורים יום לפני  לו  נודע
ששנינו  לפי דדדד):):):):בגמרא, וווו,,,, ואשמות((((כריתותכריתותכריתותכריתות חטאות oi`ce"חייבי

הכיפורים", יום לאחר  להביא חייבין הכיפורים, יום עליהן שעבר
לפרש  שאין  ומכאן עליהם, מכפר  הכיפורים יום שנודע "rced",שאין 

הן ואילו  – שגגתו. במשנתנו?zelwdלו לעיל  àGåשנזכרו  äNòÂÅÀ
äNòú או תפלין , הניח שלא כגון עשה, מצוות על שעבר  מי – ÇÂÆ

ואילו טריפה; בשר  שאכל כגון  תעשה, לא מצוות על  הן שעבר 
zexengd?לעיל כרת,úBúøkשנזכרו עליה שחייבים עבירה שעבר  – ÈÅ

חלב, שאכל ïécכגון úéa úBúéîe עליה שחייבים עבירה שעבר – ÄÅÄ
הללו , העבירות כל על – בשבת, מלאכה שעשה כגון  דין , בית מיתת

øtëî çlzLnä øéòNבו שנאמר  כא כא כא כא ----כבכבכבכב):):):):– טז טז טז טז ,,,, "וסמך((((ויקראויקראויקראויקרא ÈÄÇÄÀÇÅÇÀÇÅ
החי השעיר  ראש  על  ידיו שתי  את zepeerאהרן  lk z` eilr dcezde
,mz`hg lkl mdiryt lk z`e l`xyi ipaהשעיר ראש  על  אותם ונתן 

המדברה. עתי איש  ביד  `lושילח mzepeer lk z` eilr xiryd `ype
dxfb ux`,הנשיא יהודה רבי  לדעת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא ."

בברייתא: שנינו `xne:שכן  iax" עשה בין שבתורה, עבירות כל על

עול מפורק חוץ מכפר , הכיפורים יום תשובה, עשה לא בין תשובה,
יום  תשובה, עשה שאם בבשר, ברית ומפר  בתורה פנים ומגלה

מכפר". הכיפורים יום אין לאו, ואם מכפר ; ההלכה הכיפורים ברם,
הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם),),),),היא אלא ((((לפילפילפילפי החמּורות, על  מכפר המשתלח שעיר שאין

לו  מכפר השעיר אין תשובה, עשה לא אם אבל תשובה, עשה כן  אם
הקלות על בבבב).).).).אלא א א א א ,,,, תשובהתשובהתשובהתשובה הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((עייןעייןעייןעיין
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הכהנים  מתכפרים במה ללמדנו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
שעשו או  בהן, התרו ולא במזיד אותן שעשו  והחמורות, הקלות עבירותיהם על 
שיבואר  כפי  תנאים, בזה ונחלקו  וקדשיו ; מקדש  טומאת על  וכן  בשוגג, אותן

במשנה.

çeLî ïäk ãçàå ,íéðäk ãçàå ,íéìàøNé ãçà בין – ÆÈÄÀÀÅÄÀÆÈÙÂÄÀÆÈÙÅÈÇ
הכהן ישר היינו  המשחה, בשמן המשוח כהן  ובין כהנים ובין  אלים

וווו),),),),הגדול בבבב,,,, מכותמכותמכותמכות משנה משנה משנה משנה  כמבואר((((עייןעייןעייןעיין עבירותיהם, על מתכפרים כולם
המשתלח. בשעיר  çeLîלעיל , ïäëìe íéðäkì íéìàøNé ïéa äîÇÅÄÀÀÅÄÇÙÂÄÀÙÅÈÇ

לכהנים, ישראלים בין אין  כלומר, –ìò øtëî øtä ícL àlàÆÈÆÇÇÈÀÇÅÇ
åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò íéðäkä במשניות בארנו  כבר  – ÇÙÂÄÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

הכיפורים: ביום לחטאת שעירים שלושה שמביאים שעיר`.הקודמות,
בה  שיש וקדשיו מקדש  טומאת שגגת על תולה והוא בפנים, שנעשה

הוא  וכן ב; במשנה כמבואר  בסוף, ידיעה בה ואין בתחילה ידיעה
הקודמת. במשנה כמבואר וקדשיו, מקדש  טומאת זדון על  a.מכפר 

בה  שאין  וקדשיו, מקדש  טומאת על  מכפר  והוא בחוץ, שנעשה שעיר 
ג). (משנה בסוף ידיעה בה יש אבל  בתחילה המשתלח,b.ידיעה שעיר

על נוסף הקודמת. במשנה כמבואר עבירות, שאר על מכפר והוא
שכתוב כמו  לחטאת, פר  הגדול הכהן  מקריב הללו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא השעירים

וווו):):):): ביתו",טז טז טז טז ,,,, ובעד  בעדו וכפר  לו, אשר  החטאת פר  את אהרן  "והקריב
הכהנים  הם שווים העבירות בשאר  שאמנם להשמיענו, קמא תנא ובא –

שתנא  בגמרא, ומבואר עליהן ; מכפר המשתלח שהשעיר לישראלים,
מקדש את "וכפר  הכתוב מן הלומד הוא, יהודה רבי  משנתנו של  קמא

יכפר , המזבח ואת מועד  אוהל  ואת mrהקודש lk lre mipdkd lre
xtki ldwd",(,(,(,(לגלגלגלג טז טז טז טז ,,,, שמתכפרין ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אחת, לכפרה כולן שהושוו 

עבירות בשאר המשתלח בבבב););););בשעיר  יגיגיגיג,,,, מקדש((((שבועות שבועות שבועות שבועות  בטומאת אבל

ישראלים שעל  מישראלים, הם שונים השעירים,וקדשיו  מכפרים
פר מכפר הכהנים על  ואילו  לעיל, שבארנו  כמו  והחיצון , הפנימי 

טובטובטובטוב").").").").החטאת יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ícL((((עייןעייןעייןעיין íLk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅÆÇ
ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòOäמקדש בטומאת – ÇÈÄÇÇÂÆÄÀÄÀÇÅÇÄÀÈÅ
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‡íézL äàîhä úBòéãé,òaøà ïäL:òãéå àîèð,äàîhä epnî äîìòðå,Lãwä úà øeëæå;epnî íìòð §¦©ª§¨§©¦¤¥©§©¦§¨§¨©§¤§§¨¦¤©ª§¨§¨¤©Ÿ¤¤§©¦¤

Lãwä,úà øeëæåäàîhä;äæå äæ epnî eîìòð,òãé àGå Lãwä úà ìëàå,òãé ìëàMîe–äìBòa äæ éøä ©Ÿ¤§¨¤©ª§¨¤¤§¦¤¤¨¤§¨©¤©Ÿ¤§¨©¦¤¨©¨©£¥¤§¤
ãøBéå.òãéå àîèð,äîìòðåäàîhä epnî,Lc÷nä úà øeëæå;Lc÷nä epnî íìòð,äàîhä úà øeëæå;eîìòð §¥¦§¨§¨©§¤§§¨¦¤©ª§¨§¨¤©¦§¨¤§©¦¤©¦§¨§¨¤©ª§¨¤¤§

äæå äæ epnî,òãé àGå Lc÷nì ñðëðå,òãé àöiMîe–ãøBéå äìBòa äæ éøä. ¦¤¤¨¤§¦§©©¦§¨§¨©¦¤¨¨¨©£¥¤§¤§¥
·äøæòä úôñBúì ñðëpä ãçàå äøæòì ñðëpä ãçà;øéòä ìò ïéôéñBî ïéàLúBøæòä ìòå,àéáðå Cìîa àlà ¤¨©¦§¨©£¨¨§¤¨©¦§¨§¤¤¨£¨¨¤¥¦¦©¨¦§©¨£¨¤¨§¤¤§¨¦

ìò øôëî éåãéå íåù àìá øôä íã êë ,çìúùîä øéòùá àìà éîéðôä øéòùá éåãéå ïéàù ,éåãéå íåù àìá åúøôë ìàøùé ìò øôëîù éîéðôä øéòùä íãá
øéòùá äøôë íäì ïéàå ,úåøéáò øàùá íéðäëä ìò øôëì çìúùîä øéòù ìù éåãéå íå÷îá øô ìù åéåãéå äéì øúééà .åéùã÷å ùã÷î úàîåè ìò íéðäëä

:çìúùîä
a`̀̀̀rcie `nhp .d`nehd zerici:ïë éøçà åà äàîåè úòùá .àîèðù.d`neh epnn dnlrp,ùã÷îì ñðëðå .úçà éøä ,ùãå÷ ìëà íìòä åúåà é"òå

,åðîî äîìòð ë"çàå àîèðù äìçúá òãé ë"à àìà äéìò áééç åðéàù éôìå .äàîåè åðîî äîìòúðù òîùî ,àîè àåäå åðîî íìòðå áéúëã .íéúù éøä
:úåòéãé äì éø÷ éëä íåùîycewd epnn mlrp:éáéúë àìã úåøçà íéúù éøä .äàîåèì øåëæå ,ùã÷îì ñðëð åà ùãå÷ ìëàå ,ùã÷îä åàdf epnn mlrp

.dfe:ãøåéå äìåò ïáø÷ áééç ,ùãå÷ì àìå äàîåèì àì øåëæ åðéà ùã÷î úñéðë åà ùãå÷ úìéëà úòùáã â"òàã ïì òîùî÷ àä àìà ,úåòéãéä ïéðîî åðéà
aaaa.dxfrl qpkpd cg`:äðåùàø.ztqezl qpkpd cg`e:ïë éøçà äéìò åôéñåäù'eke oitiqen oi`y:äðåùàøë äùåã÷ àéä êëéôì ..jlna `l`øîàã
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לעיל , כמבואר iecie,וקדשיו, mey `laהפנימי בשעיר  וידוי אין  שהרי

המשתלח, בשעיר  íéðäkäאלא ìò øtëî øtä íc Ck בטומאת – ÈÇÇÈÀÇÅÇÇÙÂÄ
הכהנים  על  הפר ? שעל  הוידוי מכפר מה ועל וידוי. בלא וקדשיו  מקדש

סובר : שמעון  רבי שכן עבירות, øéòNבשאר ìL BéeceL íLkÀÅÆÄÆÈÄ
ìàøNé ìò øtëî çlzLnä במשנה כמבואר עבירות, בשאר – ÇÄÀÇÅÇÀÇÅÇÄÀÈÅ

íéðäkäהקודמת, ìò øtëî øt ìL Béecå Ck,עבירות בשאר – ÈÄÆÇÀÇÅÇÇÙÂÄ
רבי של טעמו  מבואר  בגמרא המשתלח. בשעיר  מתכפרים ואינם

שכתוב ז ז ז ז ):):):):שמעון, טז טז טז טז ,,,, הכתוב ((((ויקראויקראויקראויקרא מקיש השעירים", שני את "ולקח
אינו  בפנים הנעשה שעיר  מה בפנים, הנעשה לשעיר  המשתלח שעיר 

בו  כתוב שהרי  וקדשיו , מקדש טומאת על  הכהנים, על ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מכפר

טוטוטוטו):):):): החטאתטז טז טז טז ,,,, שעיר  את mrl"ושחט xy` המשתלח שעיר  אף ,"

שלא  סובר , יהודה רבי  ברם, עבירות. בשאר  הכהנים על  מכפר  אינו
לפי ובדמים. ובקומה במראה שווים שיהיו כדי אלא הכתוב הקישם

בבבב),),),),הגמרא לולולולו,,,, פעמיים ((((יומא יומא יומא יומא  בו כתוב שכן הפר, על  וידויים שני  היו
יא יא יא יא ):):):): ז ז ז ז ;;;; טז טז טז טז ,,,, דברים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בכפרת ודרשו: ביתו", ובעד  בעדו  "וכפר 

בסוגייתנו  מבואר  מכאן מדבר. אאאא),),),),הכתוב ידידידיד,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות שלדעת ((((גמראגמראגמראגמרא
שהכהנים  הן , כפרות שלוש הדם, ומתן  הוידויים שני שמעון  רבי

בשעירים: מתכפרים שישראל עבירות שלוש  כנגד  בפר  `.מתכפרים
ואין  בתחילה ידיעה בה שיש  על  לתלות בפנים, הנעשה שעיר  כנגד 

בסוף; ידיעה בה a.בה שאין  על  לכפר  בחוץ, הנעשה שעיר  כנגד 

בסוף; ידיעה בה ויש  בתחילה לכפרb.ידיעה המשתלח, שעיר כנגד
על לכפר ראשון  וידוי  בא יהודה, רבי לדעת אבל  עבירות. שאר על 

הכהנים, ואחיו ביתו  על לכפר  – השני  והוידוי עצמו, הגדול  הכהן 
יבוא  מוטב – נוהגת הדין מידת היא כך ישמעאל: רבי דבי "כדתנא

(לפיכך החייב" על ויכפר  חייב יבוא ואל  החייב, על ויכפר  זכאי 
בוידוי, זכאי  שנעשה ולאחר  ביתו, ועל עליו ראשון  וידוי  מתוודה

– היא. אחת כפרה הוידויים שני  ולעולם אחיו, ועל  עליו מתוודה
).רש רש רש רש """"יייי
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על וכן וקדשיו, מקדש  טומאת שגגת על מכפר מה הקודם בפרק שלמדנו לאחר 
הטומאה". "ידיעות של הדינים פרטי  לבאר  פרקנו בא וקדשיו, מקדש  טומאת זדון

òaøà ïäL ,íézL äàîhä úBòéãéלעיל ובארנו ששנינו  כמו – ÀÄÇËÀÈÀÇÄÆÅÇÀÇ
אאאא),),),), משנה משנה משנה משנה  אאאא òãéåכיצד?((((פרקפרקפרקפרק àîèðשנטמא יום יום יום יום – """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין ÄÀÈÀÈÇ

äàîhäטובטובטובטוב"),"),"),"), epnî äîìòðå,שנטמא כך אחר ושכח –øeëæå ÀÆÀÀÈÄÆÇËÀÈÀÈ
Lãwä úà;הוא קודש  אוכל שהוא שהמאכל  ידע אבל –zg` ixd ÆÇÙÆ

.d`nehd zericiaLãwä epnî íìòðשהמאכל ידע שלא או  – ÆÀÇÄÆÇÙÆ

קודש , äàîhäהוא úà øeëæå שהוא שאכל , בשעה זכר , אבל – ÀÈÆÇËÀÈ
miizy.טמא; ixdäæå äæ epnî eîìòð, והקודש הטומאה –ìëàå ÆÆÀÄÆÆÈÆÀÈÇ

òãé àGå Lãwä úà,קודש ושהמאכל  טמא שהוא –ìëàMîe ÆÇÙÆÀÈÇÄÆÈÇ
òãé קודש שאכל  לו נודע שאכל ולאחר äæבטומאה,– éøäכל – ÈÇÂÅÆ

חייב שנימנו, מאלו ãøBéåאחד  äìBòa– כמו ויורד, עולה קרבן ÀÆÀÅ
וידיעה  בתחילה ידיעה כאן  יש  שהרי הקודם, בפרק ב במשנה שבארנו 

מוסיפה משנתנו בינתים. והעלם dfe",בסוף df epnn enlrp", להשמיענו

ידיעות  ממנין  זה אין  ברם, ויורד. עולה קרבן חייב זה בכגון  שאף
äàîhäהטומאה. epnî äîìòðå ,òãéå àîèð,לעיל כמבואר  – ÄÀÈÀÈÇÀÆÀÀÈÄÆÇËÀÈ

Lc÷nä úà øeëæå,בטומאה לתוכו כשנכנס מקדש , שזהו ידע אבל – ÀÈÆÇÄÀÈ
.d`nehd zericia yely ixdLc÷nä epnî íìòð שזהו ידע לא – ÆÀÇÄÆÇÄÀÈ

לתוכו, ונכנס äàîhäמקדש, úà øeëæå;טמא שהוא זכר אבל  – ÀÈÆÇËÀÈ
.rax` ixdäæå äæ epnî eîìòð,והמקדש הטומאה –ñðëðå ÆÆÀÄÆÆÈÆÀÄÀÇ

òãé àGå Lc÷nì, מקדש ושזה טמא שהוא –òãé àöiMîe– ÇÄÀÈÀÈÇÄÆÈÈÈÇ
בטומאה, למקדש שנכנס לו  נודע המקדש מבית שיצא éøäÂÅלאחר

ãøBéå äìBòa äæכפי ויורד , עולה קרבן  חייב מאלו אחד  כל  – ÆÀÆÀÅ
– לעיל . d`nehd,שבארנו  zerici rax` z` dzpn epzpyn ששתים

בתורה: מפורשות וזכ ּור`.מהן הטומאה ממנו  ונעלמה וידע "נטמא
הקודש". המקדש ",a.את את וזכ ּור  הטומאה ממנו  ונעלמה וידע "נטמא

כתוב ב ב ב ב ):):):):שכן  הההה,,,, שנעלמה ((((ויקראויקראויקראויקרא ומשמע טמא", והוא ממנו "ונעלם

פעם  שכתוב ממה אותן דרשו שחכמים שתים, ועוד  טומאתו. ממנו 
גגגג):):):):שנייה שםשםשםשם,,,, והן:((((שםשםשםשם ידע", והוא ממנו ממנו b."ונעלם "נעלם

הטומאה". את וזכ ּור  את c.הקודש  וזכּור המקדש ממנו "נעלם
הטומאה".

:azek m"anxd,כריתות בשאר כן שאין  מה וקדשיו, מקדש טומאת בשגגת יש שינוי 
ידיעה  לו  היתה שלא פי  על  אף שחטא, בסוף לו  ונודע ששגג, כיון  הכריתות שכל 
עולה  קרבן מביא אינו וקדשיו, מקדש בטומאת אבל  חטאת; חייב זה הרי  בתחילה,
וידיעה  בתחילה, למקדש או לקודש  וידיעה לטומאה ידיעה לו שתהיה עד ויורד ,

בינתיים והעלם בסוף, למקדש או לקודש  וידיעה epzpyna).לטומאה x`eank)ומניין
ד, (ויקרא נאמר שגגות בשאר  שהרי  הוא? כך וקדשיו  מקדש שגגת שדין 
אליו הודע או  ואשם, תעשינה, לא אשר  ה' ממצוות אחת "בעשותה כז-כח):
ובטומאת  בתחילה. ידע שלא פי  על  אף בסוף, שידע כיון – חטא" אשר  חטאתו 
מאחר – ואשם" ידע והוא ממנו  "ונעלם ג): ה, (ויקרא נאמר וקדשיו  מקדש

בתחילה, ידיעה שם שהיתה מכלל  ממנו", "ונעלם "והוא שנאמר : ונאמר:
והעלם  בסוף, וידיעה בתחילה ידיעה צריך שהוא למדת, הא – ואשם" ידע

`)בינתיים ,`i zebby 'ld).
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שלא  או  טמא, שהוא זכר ולא למקדש  שנכנס הטמא בענין למדנו  הקודמת במשנה

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøeîçäå úBlwä,úBââMäå úBðBãfä,òãBä àGå òãBä,äNòú àGå äNò,ïéc úéa úBúéîe úBúøk–øéòN ©©§©£©§§©§¨©§©£¥§©£¤¨¥¦¥¦¨¦

øtëî çlzLnä. ©¦§©¥©§©¥
ÊíéìàøNé ãçà,íéðäk ãçàå,çeLî ïäk ãçàå.çeLî ïäëìe íéðäkì íéìàøNé ïéa äî?øtëî øtä ícL àlà ¤¨¦§§¥¦§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©©¥¦§§¥¦©Ÿ£¦§Ÿ¥¨©¤¨¤©©¨§©¥

åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò íéðäkä ìò.ïBòîL éaøøîBà:íéðôa äNòpä øéòOä ícL íLkìàøNé ìò øtëî, ©©Ÿ£¦©ª§©¦§¨§¨¨¨©¦¦§¥§¥¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥
ìò øtëî øtä íc Ckíéðäkä;ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN ìL BéeceL íLk,øtëî øt ìL Béecå Ck ¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¨¦¤©§©¥

íéðäkä ìò. ©©Ÿ£¦
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ואכל  שנטמא אדם מתכפר  במה למדנו , הקודמות נכנס bbeyaבמשניות או קדשים,
bbeyaשאכל הטמא מתכפר במה ללמד , מוסיפה משנתנו  עליו . כשטומאתו למקדש,

למקדש נכנס או  מלקות,cifna.קדשים בעונש  מתכפר  הריהו  בו , כשהתרו  ואמנם
בו. התרו  כשלא מדובר  במשנתנו  אבל 

åéLã÷å Lc÷î úàîè ïBãæ ìòåבמזיד ונכנס טמא, שהיה מי – ÀÇÀËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ
לעיל, שבארנו  כמו בו, התרו  ולא קדשים, במזיד אכל או למקדש ,

íéðôa äNòpä øéòN נזרק שדמו  הכיפורים, יום של  שעיר – ÈÄÇÇÂÆÄÀÄ
ב, במשנה בארנו  שכבר  כמו  הגדול , הכהן  ידי על  הקדשים בקודש 

íéøetkä íBéåשניהם עצמו, –ïéøtëî תולים שהם כשם עליו , – ÀÇÄÄÀÇÀÄ
בה  ואין  בתחילה ידיעה בה שיש וקדשיו, מקדש  טומאת שגגת על 

בסוף ב ב ב ב ).).).).ידיעה הפנים ((((משנה משנה משנה משנה  בשעיר  שנאמר הטעם, מבואר  בגמרא
טז טז טז טז ):):):): טז טז טז טז ,,,, ישראל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני  מטומאות הקודש  על  lkl"וכפר  mdirytne

mz`hg.השגגות אלו חטאות המרדים, אלו  פשעים ,"øàL ìòåÀÇÀÈ
äøBzaL úBøáò:שבתורה עבירות שאר  על  שעבר  מי –úBlwä ÂÅÆÇÈÇÇ

úBøeîçäå;חמורות עבירות על ובין קלות, עבירות על  בין – ÀÇÂ
úBââMäå úBðBãfä שעשאן בין בו, התרו ולא במזיד  שעשאן בין – ÇÀÀÇÀÈ

òãBäבשוגג, àGå òãBä,בשוגג שעשאן "אותן מבואר : בגמרא – ÇÀÇ
לו  שנודע כגון  כלומר  ספיקן", לו נודע לא בין  ספיקן, לו נודע בין 

להביא  הוא וחייב ואכלו, חלב ספק לידו  שבא הכיפורים, יום לפני 
שלא  כגון  או  הכיפורים, יום עד  הביא שלא אלא תלוי , אשם קרבן 

משנתנו  מתפרשת כך  – חלב; ספק שאכל הכיפורים יום לפני  לו  נודע
ששנינו  לפי דדדד):):):):בגמרא, וווו,,,, ואשמות((((כריתותכריתותכריתותכריתות חטאות oi`ce"חייבי

הכיפורים", יום לאחר  להביא חייבין הכיפורים, יום עליהן שעבר
לפרש  שאין  ומכאן עליהם, מכפר  הכיפורים יום שנודע "rced",שאין 

הן ואילו  – שגגתו. במשנתנו?zelwdלו לעיל  àGåשנזכרו  äNòÂÅÀ
äNòú או תפלין , הניח שלא כגון עשה, מצוות על שעבר  מי – ÇÂÆ

ואילו טריפה; בשר  שאכל כגון  תעשה, לא מצוות על  הן שעבר 
zexengd?לעיל כרת,úBúøkשנזכרו עליה שחייבים עבירה שעבר  – ÈÅ

חלב, שאכל ïécכגון úéa úBúéîe עליה שחייבים עבירה שעבר – ÄÅÄ
הללו , העבירות כל על – בשבת, מלאכה שעשה כגון  דין , בית מיתת

øtëî çlzLnä øéòNבו שנאמר  כא כא כא כא ----כבכבכבכב):):):):– טז טז טז טז ,,,, "וסמך((((ויקראויקראויקראויקרא ÈÄÇÄÀÇÅÇÀÇÅ
החי השעיר  ראש  על  ידיו שתי  את zepeerאהרן  lk z` eilr dcezde
,mz`hg lkl mdiryt lk z`e l`xyi ipaהשעיר ראש  על  אותם ונתן 

המדברה. עתי איש  ביד  `lושילח mzepeer lk z` eilr xiryd `ype
dxfb ux`,הנשיא יהודה רבי  לדעת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא ."

בברייתא: שנינו `xne:שכן  iax" עשה בין שבתורה, עבירות כל על

עול מפורק חוץ מכפר , הכיפורים יום תשובה, עשה לא בין תשובה,
יום  תשובה, עשה שאם בבשר, ברית ומפר  בתורה פנים ומגלה

מכפר". הכיפורים יום אין לאו, ואם מכפר ; ההלכה הכיפורים ברם,
הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם),),),),היא אלא ((((לפילפילפילפי החמּורות, על  מכפר המשתלח שעיר שאין

לו  מכפר השעיר אין תשובה, עשה לא אם אבל תשובה, עשה כן  אם
הקלות על בבבב).).).).אלא א א א א ,,,, תשובהתשובהתשובהתשובה הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((עייןעייןעייןעיין
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הכהנים  מתכפרים במה ללמדנו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
שעשו או  בהן, התרו ולא במזיד אותן שעשו  והחמורות, הקלות עבירותיהם על 
שיבואר  כפי  תנאים, בזה ונחלקו  וקדשיו ; מקדש  טומאת על  וכן  בשוגג, אותן

במשנה.

çeLî ïäk ãçàå ,íéðäk ãçàå ,íéìàøNé ãçà בין – ÆÈÄÀÀÅÄÀÆÈÙÂÄÀÆÈÙÅÈÇ
הכהן ישר היינו  המשחה, בשמן המשוח כהן  ובין כהנים ובין  אלים

וווו),),),),הגדול בבבב,,,, מכותמכותמכותמכות משנה משנה משנה משנה  כמבואר((((עייןעייןעייןעיין עבירותיהם, על מתכפרים כולם
המשתלח. בשעיר  çeLîלעיל , ïäëìe íéðäkì íéìàøNé ïéa äîÇÅÄÀÀÅÄÇÙÂÄÀÙÅÈÇ

לכהנים, ישראלים בין אין  כלומר, –ìò øtëî øtä ícL àlàÆÈÆÇÇÈÀÇÅÇ
åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò íéðäkä במשניות בארנו  כבר  – ÇÙÂÄÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

הכיפורים: ביום לחטאת שעירים שלושה שמביאים שעיר`.הקודמות,
בה  שיש וקדשיו מקדש  טומאת שגגת על תולה והוא בפנים, שנעשה

הוא  וכן ב; במשנה כמבואר  בסוף, ידיעה בה ואין בתחילה ידיעה
הקודמת. במשנה כמבואר וקדשיו, מקדש  טומאת זדון על  a.מכפר 

בה  שאין  וקדשיו, מקדש  טומאת על  מכפר  והוא בחוץ, שנעשה שעיר 
ג). (משנה בסוף ידיעה בה יש אבל  בתחילה המשתלח,b.ידיעה שעיר

על נוסף הקודמת. במשנה כמבואר עבירות, שאר על מכפר והוא
שכתוב כמו  לחטאת, פר  הגדול הכהן  מקריב הללו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא השעירים

וווו):):):): ביתו",טז טז טז טז ,,,, ובעד  בעדו וכפר  לו, אשר  החטאת פר  את אהרן  "והקריב
הכהנים  הם שווים העבירות בשאר  שאמנם להשמיענו, קמא תנא ובא –

שתנא  בגמרא, ומבואר עליהן ; מכפר המשתלח שהשעיר לישראלים,
מקדש את "וכפר  הכתוב מן הלומד הוא, יהודה רבי  משנתנו של  קמא

יכפר , המזבח ואת מועד  אוהל  ואת mrהקודש lk lre mipdkd lre
xtki ldwd",(,(,(,(לגלגלגלג טז טז טז טז ,,,, שמתכפרין ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אחת, לכפרה כולן שהושוו 

עבירות בשאר המשתלח בבבב););););בשעיר  יגיגיגיג,,,, מקדש((((שבועות שבועות שבועות שבועות  בטומאת אבל

ישראלים שעל  מישראלים, הם שונים השעירים,וקדשיו  מכפרים
פר מכפר הכהנים על  ואילו  לעיל, שבארנו  כמו  והחיצון , הפנימי 

טובטובטובטוב").").").").החטאת יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ícL((((עייןעייןעייןעיין íLk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅÆÇ
ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòOäמקדש בטומאת – ÇÈÄÇÇÂÆÄÀÄÀÇÅÇÄÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡íézL äàîhä úBòéãé,òaøà ïäL:òãéå àîèð,äàîhä epnî äîìòðå,Lãwä úà øeëæå;epnî íìòð §¦©ª§¨§©¦¤¥©§©¦§¨§¨©§¤§§¨¦¤©ª§¨§¨¤©Ÿ¤¤§©¦¤

Lãwä,úà øeëæåäàîhä;äæå äæ epnî eîìòð,òãé àGå Lãwä úà ìëàå,òãé ìëàMîe–äìBòa äæ éøä ©Ÿ¤§¨¤©ª§¨¤¤§¦¤¤¨¤§¨©¤©Ÿ¤§¨©¦¤¨©¨©£¥¤§¤
ãøBéå.òãéå àîèð,äîìòðåäàîhä epnî,Lc÷nä úà øeëæå;Lc÷nä epnî íìòð,äàîhä úà øeëæå;eîìòð §¥¦§¨§¨©§¤§§¨¦¤©ª§¨§¨¤©¦§¨¤§©¦¤©¦§¨§¨¤©ª§¨¤¤§

äæå äæ epnî,òãé àGå Lc÷nì ñðëðå,òãé àöiMîe–ãøBéå äìBòa äæ éøä. ¦¤¤¨¤§¦§©©¦§¨§¨©¦¤¨¨¨©£¥¤§¤§¥
·äøæòä úôñBúì ñðëpä ãçàå äøæòì ñðëpä ãçà;øéòä ìò ïéôéñBî ïéàLúBøæòä ìòå,àéáðå Cìîa àlà ¤¨©¦§¨©£¨¨§¤¨©¦§¨§¤¤¨£¨¨¤¥¦¦©¨¦§©¨£¨¤¨§¤¤§¨¦

ìò øôëî éåãéå íåù àìá øôä íã êë ,çìúùîä øéòùá àìà éîéðôä øéòùá éåãéå ïéàù ,éåãéå íåù àìá åúøôë ìàøùé ìò øôëîù éîéðôä øéòùä íãá
øéòùá äøôë íäì ïéàå ,úåøéáò øàùá íéðäëä ìò øôëì çìúùîä øéòù ìù éåãéå íå÷îá øô ìù åéåãéå äéì øúééà .åéùã÷å ùã÷î úàîåè ìò íéðäëä

:çìúùîä
a`̀̀̀rcie `nhp .d`nehd zerici:ïë éøçà åà äàîåè úòùá .àîèðù.d`neh epnn dnlrp,ùã÷îì ñðëðå .úçà éøä ,ùãå÷ ìëà íìòä åúåà é"òå

,åðîî äîìòð ë"çàå àîèðù äìçúá òãé ë"à àìà äéìò áééç åðéàù éôìå .äàîåè åðîî äîìòúðù òîùî ,àîè àåäå åðîî íìòðå áéúëã .íéúù éøä
:úåòéãé äì éø÷ éëä íåùîycewd epnn mlrp:éáéúë àìã úåøçà íéúù éøä .äàîåèì øåëæå ,ùã÷îì ñðëð åà ùãå÷ ìëàå ,ùã÷îä åàdf epnn mlrp

.dfe:ãøåéå äìåò ïáø÷ áééç ,ùãå÷ì àìå äàîåèì àì øåëæ åðéà ùã÷î úñéðë åà ùãå÷ úìéëà úòùáã â"òàã ïì òîùî÷ àä àìà ,úåòéãéä ïéðîî åðéà
aaaa.dxfrl qpkpd cg`:äðåùàø.ztqezl qpkpd cg`e:ïë éøçà äéìò åôéñåäù'eke oitiqen oi`y:äðåùàøë äùåã÷ àéä êëéôì ..jlna `l`øîàã

`xephxa yexit

לעיל , כמבואר iecie,וקדשיו, mey `laהפנימי בשעיר  וידוי אין  שהרי

המשתלח, בשעיר  íéðäkäאלא ìò øtëî øtä íc Ck בטומאת – ÈÇÇÈÀÇÅÇÇÙÂÄ
הכהנים  על  הפר ? שעל  הוידוי מכפר מה ועל וידוי. בלא וקדשיו  מקדש

סובר : שמעון  רבי שכן עבירות, øéòNבשאר ìL BéeceL íLkÀÅÆÄÆÈÄ
ìàøNé ìò øtëî çlzLnä במשנה כמבואר עבירות, בשאר – ÇÄÀÇÅÇÀÇÅÇÄÀÈÅ

íéðäkäהקודמת, ìò øtëî øt ìL Béecå Ck,עבירות בשאר – ÈÄÆÇÀÇÅÇÇÙÂÄ
רבי של טעמו  מבואר  בגמרא המשתלח. בשעיר  מתכפרים ואינם

שכתוב ז ז ז ז ):):):):שמעון, טז טז טז טז ,,,, הכתוב ((((ויקראויקראויקראויקרא מקיש השעירים", שני את "ולקח
אינו  בפנים הנעשה שעיר  מה בפנים, הנעשה לשעיר  המשתלח שעיר 

בו  כתוב שהרי  וקדשיו , מקדש טומאת על  הכהנים, על ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מכפר

טוטוטוטו):):):): החטאתטז טז טז טז ,,,, שעיר  את mrl"ושחט xy` המשתלח שעיר  אף ,"

שלא  סובר , יהודה רבי  ברם, עבירות. בשאר  הכהנים על  מכפר  אינו
לפי ובדמים. ובקומה במראה שווים שיהיו כדי אלא הכתוב הקישם

בבבב),),),),הגמרא לולולולו,,,, פעמיים ((((יומא יומא יומא יומא  בו כתוב שכן הפר, על  וידויים שני  היו
יא יא יא יא ):):):): ז ז ז ז ;;;; טז טז טז טז ,,,, דברים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בכפרת ודרשו: ביתו", ובעד  בעדו  "וכפר 

בסוגייתנו  מבואר  מכאן מדבר. אאאא),),),),הכתוב ידידידיד,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות שלדעת ((((גמראגמראגמראגמרא
שהכהנים  הן , כפרות שלוש הדם, ומתן  הוידויים שני שמעון  רבי

בשעירים: מתכפרים שישראל עבירות שלוש  כנגד  בפר  `.מתכפרים
ואין  בתחילה ידיעה בה שיש  על  לתלות בפנים, הנעשה שעיר  כנגד 

בסוף; ידיעה בה a.בה שאין  על  לכפר  בחוץ, הנעשה שעיר  כנגד 

בסוף; ידיעה בה ויש  בתחילה לכפרb.ידיעה המשתלח, שעיר כנגד
על לכפר ראשון  וידוי  בא יהודה, רבי לדעת אבל  עבירות. שאר על 

הכהנים, ואחיו ביתו  על לכפר  – השני  והוידוי עצמו, הגדול  הכהן 
יבוא  מוטב – נוהגת הדין מידת היא כך ישמעאל: רבי דבי "כדתנא

(לפיכך החייב" על ויכפר  חייב יבוא ואל  החייב, על ויכפר  זכאי 
בוידוי, זכאי  שנעשה ולאחר  ביתו, ועל עליו ראשון  וידוי  מתוודה

– היא. אחת כפרה הוידויים שני  ולעולם אחיו, ועל  עליו מתוודה
).רש רש רש רש """"יייי
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על וכן וקדשיו, מקדש  טומאת שגגת על מכפר מה הקודם בפרק שלמדנו לאחר 
הטומאה". "ידיעות של הדינים פרטי  לבאר  פרקנו בא וקדשיו, מקדש  טומאת זדון

òaøà ïäL ,íézL äàîhä úBòéãéלעיל ובארנו ששנינו  כמו – ÀÄÇËÀÈÀÇÄÆÅÇÀÇ
אאאא),),),), משנה משנה משנה משנה  אאאא òãéåכיצד?((((פרקפרקפרקפרק àîèðשנטמא יום יום יום יום – """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין ÄÀÈÀÈÇ

äàîhäטובטובטובטוב"),"),"),"), epnî äîìòðå,שנטמא כך אחר ושכח –øeëæå ÀÆÀÀÈÄÆÇËÀÈÀÈ
Lãwä úà;הוא קודש  אוכל שהוא שהמאכל  ידע אבל –zg` ixd ÆÇÙÆ

.d`nehd zericiaLãwä epnî íìòðשהמאכל ידע שלא או  – ÆÀÇÄÆÇÙÆ

קודש , äàîhäהוא úà øeëæå שהוא שאכל , בשעה זכר , אבל – ÀÈÆÇËÀÈ
miizy.טמא; ixdäæå äæ epnî eîìòð, והקודש הטומאה –ìëàå ÆÆÀÄÆÆÈÆÀÈÇ

òãé àGå Lãwä úà,קודש ושהמאכל  טמא שהוא –ìëàMîe ÆÇÙÆÀÈÇÄÆÈÇ
òãé קודש שאכל  לו נודע שאכל ולאחר äæבטומאה,– éøäכל – ÈÇÂÅÆ

חייב שנימנו, מאלו ãøBéåאחד  äìBòa– כמו ויורד, עולה קרבן ÀÆÀÅ
וידיעה  בתחילה ידיעה כאן  יש  שהרי הקודם, בפרק ב במשנה שבארנו 

מוסיפה משנתנו בינתים. והעלם dfe",בסוף df epnn enlrp", להשמיענו

ידיעות  ממנין  זה אין  ברם, ויורד. עולה קרבן חייב זה בכגון  שאף
äàîhäהטומאה. epnî äîìòðå ,òãéå àîèð,לעיל כמבואר  – ÄÀÈÀÈÇÀÆÀÀÈÄÆÇËÀÈ

Lc÷nä úà øeëæå,בטומאה לתוכו כשנכנס מקדש , שזהו ידע אבל – ÀÈÆÇÄÀÈ
.d`nehd zericia yely ixdLc÷nä epnî íìòð שזהו ידע לא – ÆÀÇÄÆÇÄÀÈ

לתוכו, ונכנס äàîhäמקדש, úà øeëæå;טמא שהוא זכר אבל  – ÀÈÆÇËÀÈ
.rax` ixdäæå äæ epnî eîìòð,והמקדש הטומאה –ñðëðå ÆÆÀÄÆÆÈÆÀÄÀÇ

òãé àGå Lc÷nì, מקדש ושזה טמא שהוא –òãé àöiMîe– ÇÄÀÈÀÈÇÄÆÈÈÈÇ
בטומאה, למקדש שנכנס לו  נודע המקדש מבית שיצא éøäÂÅלאחר

ãøBéå äìBòa äæכפי ויורד , עולה קרבן  חייב מאלו אחד  כל  – ÆÀÆÀÅ
– לעיל . d`nehd,שבארנו  zerici rax` z` dzpn epzpyn ששתים

בתורה: מפורשות וזכ ּור`.מהן הטומאה ממנו  ונעלמה וידע "נטמא
הקודש". המקדש ",a.את את וזכ ּור  הטומאה ממנו  ונעלמה וידע "נטמא

כתוב ב ב ב ב ):):):):שכן  הההה,,,, שנעלמה ((((ויקראויקראויקראויקרא ומשמע טמא", והוא ממנו "ונעלם

פעם  שכתוב ממה אותן דרשו שחכמים שתים, ועוד  טומאתו. ממנו 
גגגג):):):):שנייה שםשםשםשם,,,, והן:((((שםשםשםשם ידע", והוא ממנו ממנו b."ונעלם "נעלם

הטומאה". את וזכ ּור  את c.הקודש  וזכּור המקדש ממנו "נעלם
הטומאה".

:azek m"anxd,כריתות בשאר כן שאין  מה וקדשיו, מקדש טומאת בשגגת יש שינוי 
ידיעה  לו  היתה שלא פי  על  אף שחטא, בסוף לו  ונודע ששגג, כיון  הכריתות שכל 
עולה  קרבן מביא אינו וקדשיו, מקדש בטומאת אבל  חטאת; חייב זה הרי  בתחילה,
וידיעה  בתחילה, למקדש או לקודש  וידיעה לטומאה ידיעה לו שתהיה עד ויורד ,

בינתיים והעלם בסוף, למקדש או לקודש  וידיעה epzpyna).לטומאה x`eank)ומניין
ד, (ויקרא נאמר שגגות בשאר  שהרי  הוא? כך וקדשיו  מקדש שגגת שדין 
אליו הודע או  ואשם, תעשינה, לא אשר  ה' ממצוות אחת "בעשותה כז-כח):
ובטומאת  בתחילה. ידע שלא פי  על  אף בסוף, שידע כיון – חטא" אשר  חטאתו 
מאחר – ואשם" ידע והוא ממנו  "ונעלם ג): ה, (ויקרא נאמר וקדשיו  מקדש

בתחילה, ידיעה שם שהיתה מכלל  ממנו", "ונעלם "והוא שנאמר : ונאמר:
והעלם  בסוף, וידיעה בתחילה ידיעה צריך שהוא למדת, הא – ואשם" ידע

`)בינתיים ,`i zebby 'ld).
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שלא  או  טמא, שהוא זכר ולא למקדש  שנכנס הטמא בענין למדנו  הקודמת במשנה
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íénúå íéøeàå,ãçàå íéòáL ìL ïéøãäðñáe,øéLáe úBãBú ézLáe.íäéøçà úBãBú ézLe ïéëläî ïéc úéáe,ìëå §¦§ª¦§©§¤§¦¤¦§¦§¤¨¦§¥§¦¥¦§©§¦§¥©£¥¤§¨
íäéøçà ìàøNé;úôøNð äðBöéçäå úìëàð úéîéðtä.elà ìëa äNòð àHL ìëå,ì ñðëpäíL–äéìò ïéáiç ïéà. ¦§¨¥©£¥¤©§¦¦¤¡¤¤§©¦¨¦§¤¤§¨¤©£¨§¨¥©¦§¨§¨¥©¨¦¨¤¨

‚äàîhä epnî äîìòðå äøæòa àîèð,Lc÷nä úà øeëæå;Lc÷nä epnî íìòð,äàîhì øeëæå;äæ epnî íìòð ¦§¨¨£¨¨§¤§§¨¦¤©ª§¨§¨¤©¦§¨¤§©¦¤©¦§¨§¨©ª§¨¤§©¦¤¤
äæå,äàåçzLä éãëa ääML Bà äåçzLäå,äkøàa Bì àa–áiç,äøöwa–øeèt.Lc÷naL äNò úåöî àéä Bæ, ¨¤§¦§©£¨¤¨¨¦§¥¦§©£¨¨¨¨£ª¨©¨©§¨¨¨¦¦§©£¥¤©¦§¨

àø÷( ç"ë úåîù)êìî àåä äùî éîéáå .úåøåãì ùøãîì àåä àøéúé àø÷ ,åùòú ïëå åéìë ìë úéðáú úàå ïëùîä úéðáú úà êúåà äàøî éðà øùà ìëë
:ïë úåøåãì óà ,íéð÷æ íéòáùå íéîåúå íéøåà íù åéäå ìåãâ ïäë åéçàå àéáðå.zecez izyaeóåñ ãò áéáñ ó÷éäá ïúåà íéàùåð åéäå .äãåú éîçì éðùá

äéîçðîå .úôøùð äðåöéçäå úìëàð úéîéðôä ïðúã åðééäå .úôøùð àéáð éô ìòå úìëàð àéáð éô ìòå ,äéðùä íéôøåùå úçàä íéìëåà íùå ,íéùã÷îù ìåáâä
äéá áéúëã ,øîâ äéìëç ïá( á"é äéîçð):úåìåãâ úåãåú éúù äãéîòàå.xiyaeéðúéìã éë 'ä êîîåøà íéøîåà åéäù øéùä('ì íéìäú)àìù ô"òà éðù úéáå .

àîìòá øëæì äéìëç ïá äéîçðã äãåáòå .àáì ãéúòì äùã÷å äúòùì äùã÷ äðåùàøá úéáä äîìù ùãé÷ù äùåã÷ä ,íéîåúå íéøåà àìå êìî àì íù äéä
:äåä
bbbb.dxfra `nhpäéåçúùä øåòéùå .äàåçúùä éãë ääùã àåäå ,õåç éôìë äåçúùä åà .ääù àìù ô"òà ,íéðô éôìë äæ íìòäá äåçúùäå àîèðù òãéå

íéîéä éøáãá ÷åñô àåäå .åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì úåãåäì ååçúùéå äôöøä ìò äöøà íéôà åòøëéå ,áåùéá äæ ÷åñô íãà àø÷éù éãë àéä('æ 'á):e`
.dkex`a el `ay:áééç ,äìçú ääù àì åìéôàå ,úàöì åðîî äøö÷ ùéù äëåøà êøã åì àöéù.xeht dxvwaeåì àöéå ,ääù àìå äåçúùä àìã àëéä
:øåèô ,äøö÷ êøã.ycwnay dyr zevn `id ef:àîè ìë äðçîä ïî åçìùéå ïàë ùéãdilr oiaiig oi`yåòèå åââù íàù .øáã íìòä øô ,ïéã úéá

`xephxa yexit

של תחומו  ללמדנו  באה והיא ענין, באותו ממשיכה משנתנו מקדש . שזה ידע

לתוכו. שנכנס הטמא של דינו לגבי המקדש 

äøæòì ñðëpä ãçà בית שבחצר לעזרה הטמא שנכנס בין – ÆÈÇÄÀÈÇÂÈÈ
ישראל , לעזרת היינו  äøæòäהמקדש, úôñBúì ñðëpä ãçàå– ÀÆÈÇÄÀÈÀÆÆÈÂÈÈ

המלך בימי  כגון  כן , אחרי  העזרה על שהוסיפו למקום שנכנס ובין

א א א א ),),),),יהושפט צבצבצבצב,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים קרבן.((((עייןעייןעייןעיין חייב הריהו –ïéôéñBî ïéàLÆÅÄÄ
øéòä ìò,תחומיה להרחבת ירושלים, –úBøæòä ìòå שבבית – ÇÈÄÀÇÈÂÈ

ìLהמקדש , ïéøãäðñáe ,íénúå íéøeàå àéáðå Cìîa àlàÆÈÀÆÆÀÈÄÀÄÀËÄÀÇÀÆÀÄÆ
ãçàå íéòáLלכך יסכימו  שכולם אלו, כל  של  פיהם על כלומר  – ÄÀÄÀÆÈ

,(ai ,h dheq dpynl epxe`a oiir mineze mixe` oipra) במשכן כתוב שכן 
ט ט ט ט ):):):): כה כה כה כה ,,,, ואת ((((שמותשמותשמותשמות המשכן  תבנית את אותך מראה אני  אשר "ככל

בימי והרי  לדורות, תעשו  כן  ודרשו: תעשו", וכן  כליו , כל  תבנית
בו שכתוב גדול, כהן  אחיו  ואהרן ונביא, מלך הוא היה ((((שמות שמות שמות שמות משה

ל ל ל ל ):):):): עלכח כח כח כח ,,,, והיו התומים ואת האורים את המשפט חושן  אל  "ונתת
זקנים שבעים והיו  אהרן", אאאא).).).).לב טוטוטוטו,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  ורש ורש ורש ורש """"יייי מפרשים ((((גמראגמראגמראגמרא ויש

שבארנו  כמו  ואחד, שבעים של  סנהדרין  במקום הוא עצמו שמשה
מלך נזכרו לא ההיא במשנה ברם, א. משנה א פרק סנהדרין במסכת

ועל העיר על מוסיפין  "אין  שם: שנינו שכן ותומים, ואורים ונביא
שבעים של  ביתֿדין פי  על אלא שהמשנה העזרות, משום ואחד",

סנהדרין בענייני אלא עוסקת אינה היא ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).ההיא ההלכה אך
פי על אלא העזרות על או  ירושלים על מוסיפים שאין  כמשנתנו,

הגדולה, סנהדרין  פי ועל ותומים ובאורים נביא פי ועל ézLáeÄÀÅהמלך 
úBãBú כמו תודה, קרבן  של  חמץ חלות בשתי מבואר : בגמרא –

ונחמיה עזרא בימי  ירושלים חומת בחנוכת לא לא לא לא ):):):):שכתוב יב יב יב יב ,,,, ((((נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה 

zelecb"ואעמידה zecez izy:ופירשו לחומה", מעל לימין  ותהלוכות
התודה קרבן  עם הבאות המצה מחלות גדולות ז ז ז ז ,,,,שהן ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ((((עייןעייןעייןעיין

המתקדש,יא יא יא יא ----יגיגיגיג),),),), למקום מסביב אותן  שהלוויים øéLáeונושאים – ÀÄ
המזמור את ושרים ובצלצלים, ובנבלים בכינורות התודות את מלווים

בגמרא כמפורש  מזמורים, ועוד  דליתני ", כי ה' ((((שבועות שבועות שבועות שבועות "ארוממך 

בבבב),),),), íäéøçàטוטוטוטו,,,, úBãBú ézLe ïéëläî ïéc úéáe בגמרא – ÅÄÀÇÀÄÀÅÇÂÅÆ
אחריהם", דין ובית מהלכות, תודות ושתי מהלכין, דין "בית מבואר:

שכתוב כמו התודות, אחרי מהלכין  הדין  שבית לבלבלבלב):):):):כלומר יב יב יב יב ,,,, ((((נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה

יהודה", שרי  וחצי הושעיה אחריהם íäéøçà"וילך  ìàøNé ìëåÀÈÄÀÈÅÇÂÅÆ
המתקדש ; המקום את שמקיפים עד  הולכים וכך  הדין, בית אחרי –

úìëàð úéîéðtä שנישאה התודה, חלת את אוכלים הסיבוב בגמר – ÇÀÄÄÆÁÆÆ
פנים, úôøNðבצד äðBöéçäå בגמרא שורפים. השנייה החלה את – ÀÇÄÈÄÀÆÆ

נשרפת וזו  נאכלת שזו היא, נביאים שמצוות טז טז טז טז ,,,,אמרו, ט ט ט ט ););););((((שבועותשבועותשבועותשבועות

אמוראים שנחלקו  בבבב),),),),אלא טוטוטוטו,,,, החלות?((((בגמראבגמראבגמראבגמרא את נושאים היו כיצד 

זו כנגד  זו אומר : dfאחד  lv` df oze` mi`yep mipdk ipy)רש רש רש רש """"יייי ––––,(
ואחד החדשה; לחומה קרוב שנישאה החלה היא "הפנימית" ולדעתו 

שנישאה  השנייה החלה היא "הפנימית" ולדעתו זו, אחר זו אומר:
הדין . בית xnba`,לפני exn` ok כשהוסיפו אלא תודות שתי הביאו שלא

אלא  מתקדשת העזרה "אין  העזרה, על  כשהוסיפו אבל  ירושלים, על 
הוא, והטעם מנחה", עלmilyexikבשיירי  מתקדשת ירושלים מה –

על מתקדשת העזרה אף נפסל , ממנה יוצא ואם בה, הנאכל  דבר ידי 

נפסל ממנה יוצא ואם בה, הנאכל  דבר א א א א ).).).).ידי טו טו טו טו ,,,, וכיון ((((שבועות שבועות שבועות שבועות  –
לפיכך במשנה, שנימנו  אלו  בכל אלא העזרה על מוסיפים שאין

עצמה. העזרה כקדושת העזרה תוספת של  äNòðקדושתה àHL ìëåÀÈÆÇÂÈ
elà ìëa,אלו כל  בלא אותה שהוסיפו תוספת כל –íLì ñðëpä ÀÈÅÇÄÀÈÀÈ

טמא, כשהוא –äéìò ïéáiç ïéà כרת או  בשוגג, כשנכנס קרבן – ÅÇÈÄÈÆÈ
בית  ברם, המקדש . בית קדושת זו בתוספת שאין  לפי במזיד, כשנכנס

נתקדש ותומים, אורים ולא מלך לא שם היה שלא פי על  אף שני ,
את  המלך שלמה שקידש ראשונה, שקדושה הראשון , הבית בקדושת

שעשו  מה וכל לבוא, לעתיד וקידשה לשעתה קידשה הראשון, הבית
לזכר אלא היה לא לעיל , שהזכרנו כפי ובשיר , בתודות ונחמיה עזרא

א א א א ).).).).בלבד טז טז טז טז ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין
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במי דינים פרטי  ללמדנו באה והיא הטומאה", "ידיעות בהלכות ממשיכה משנתנו
בעזרה. שנטמא

äøæòa àîèð,העזרה בתוך ונטמא טהור, כשהוא לעזרה שנכנס – ÄÀÈÈÂÈÈ
äàîhä epnî äîìòðå,שנטמא שכח כך ואחר  –úà øeëæå ÀÆÀÀÈÄÆÇËÀÈÀÈÆ

Lc÷nä; המקדש בית הוא בו  שעומד  שהמקום הוא, זכור  אבל  – ÇÄÀÈ
Lc÷näאו  epnî íìòð, המקדש בבית שהוא ששכח –øeëæå ÆÀÇÄÆÇÄÀÈÀÈ

äàîhìאו שנטמא; הוא זוכר אבל  –äæå äæ epnî íìòð– ÇËÀÈÆÀÇÄÆÆÈÆ
המקדש, בבית ושהוא נטמא שהוא פנים,äåçzLäåששכח כלפי – ÀÄÀÇÂÈ

שהה  שלא אף המקדש , ממנו  נעלם או הטומאה ממנו  שנעלמה לאחר

השתחוואה, שיעור  äàåçzLäכדי  éãëa ääML Bà שלא – ÆÈÈÄÀÅÄÀÇÂÈÈ
אם  וכן  השתחוואה, שיעור  כדי  בעזרה ששהה אלא כלל  השתחוה

השתחוואה  ושיעור – השתחוואה; בכדי  ושהה חוץ כלפי השתחוה
בינוני בקצב אדם שיקרא כדי  zekix`a)הוא `le zexidna `l) את

ikהפסוק: aeh ik 'dl zecede eegzyie dtvxd lr dvx` mit` erxkie"
"ecqg mlerl;(;(;(;(גגגג ז ז ז ז ,,,, ב ב ב ב  הימיםהימיםהימיםהימים שהוא((((דברידברידברידברי äkøàaאו Bì àaשיכול – ÈÈÂËÈ

לא  ואפילו ארוכה, בדרך  ויצא קצרה, בדרך  העזרה מן  לצאת היה
אלו  בכל – שיצא, קודם תחילה כדין áiçשהה ויורד , עולה קרבן  – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt zereay zkqn

ïéáiç ïéàLäéìò. ¤¥©¨¦¨¤¨
„äcpaL äNò úåöî àéä Bæéàå,äéìò ïéáiçL?äøBähä íò LnLî äéä,Bì äøîàå:éúàîèð,ãiî Løôe– §¥¦¦§©£¥¤©¦¨¤©¨¦¨¤¨¨¨§©¥¦©§¨§¨§¨¦§¥¦¥©¦¨

áiç,Búàéák Bì äàðä BúàéöiL éðtî. ©¨¦§¥¤§¦¨£¨¨§¦¨
‰øæòéìà éaøøîBà:äõøL"..."epnî íìòðå(á ,ä àø÷éå)–áiç õøL íìòä ìò,íìòä ìò áiç BðéàåLc÷î. ©¦¡¦¤¤¥©¤¤§¤§©¦¤©¤§¥¤¤©¨§¥©¨©¤§¥¦§¨

àáé÷ò éaøøîBà:"àîè àeäå epnî íìòðå"(íù)–áiç äàîè íìòä ìò,Lc÷î íìòä ìò áiç Bðéàå. ©¦£¦¨¥§¤§©¦¤§¨¥©¤§¥ª§¨©¨§¥©¨©¤§¥¦§¨
ìàòîLé éaøøîBà:íìòðå"..."íìòðåíéîòô ézL(â¯á ,íù íù),Lc÷î íìòä ìòå äàîè íìòä ìò áiçì. ©¦¦§¨¥¥§¤§©§¤§©§¥§¨¦§©¥©¤§¥ª§¨§©¤§¥¦§¨

øåáö ìù øáã íìòä øô åæ äàøåä úââù ìò ïéàéáî ïéà ,äëåøàá àöéù åì åøåäå ,åæ äàøåäá:
cccc.dcpay dyr zevn `ed efi`eíìòä øô äéìò íéáééç åæ äàøåäá ã"á åââù íà äñéðë éãéì øúéäá àáùî äàîåèä åì òøéàù ,ùã÷îáù åæì äîåãù

:øáã.dxedhd mr ynyn didùåøôéå øáàä úåîéù ãò äùéã àìá ãåîòé àìà .áééç ,øáàä éùå÷á ãéî ùøéôå ,åéùëò éúàîèð åì äøîàå øúéäá ñðëðù
:äãðáù äùòä åäæå .éùå÷ àìá

dddd.mlrpe uxyd xne` xfril` 'xàø÷ øîàã('ä àø÷éå)ìëá òâú øùà ùôð åà áéúë ìéòì àäã ,àåä äøéúé àø÷å ,åðîî íìòðå àîè õøù úìáðá åà
äéäúù ãò ùãå÷ ìëà íà ïáø÷ áééç åðéà äìéáðá íà õøùá íà òãåé åðéàå éàãå àîèðù òãé íàù êãîìì àìà ,àåä àîè øáã ììëá õøùå ,àîè øáã
,äìáðá åà õøùá íà àîèðù äàîåèä äéì àøéøáúà àìã â"òà àîèðù éàãå òãéã ïåéëã ,øáñ ò"øå .àîèð äìéáðá åà àîèð õøùá íà äìçúá äòéãé åì

:ìàòîùé éáøë äëìäå .áééçî ìàòîùé 'øå .ùã÷î íìòä ìò éøèô åäééååøúå .áééç

`xephxa yexit

אבל  למקדש. שנכנס בעזרה öwaäøטמא שהה ולא השתחוה שלא – ÇÀÈÈ
בדרך העזרה מן מיד  יצא אלא שנטמא, לאחר השתחוואה בכדי 

עבירה.øeètהקצרה, כל  עבר  שלא קרבן, מלהביא –úåöî àéä Bæ ÈÄÄÀÇ
Lc÷naL äNòבדרך משם שיצא בעזרה, שנטמא למי  לומר  – ÂÅÆÇÄÀÈ

שנאמר בבבב):):):):הקצרה, ה ה ה ה ,,,, dpgnd((((במדברבמדברבמדברבמדבר on eglyie" זב וכל  צרוע כל

,"ytpl `nh lkeäéìò ïéáiç ïéàL עליה חייבין  דין  בית שאין – ÆÅÇÈÄÈÆÈ
והתירו  בהוראה דין בית שגגו  אם שכן  ציבור; של  דבר  העלם פר 

העם  ורוב חטאת, שגגתו  ועל  כרת זדונו  על שחייבים דבר  בטעות
אומרת  שטעו, דין לבית נודע כך  ואחר  זו , הוראתם פי על  ועשה הלך

יביביביב):):):):התורה דדדד,,,, הקהל ((((ויקראויקראויקראויקרא זה xt"והקריבו קרבן  לחטאת"; בקר  בן
שאם  להשמיע, משנתנו  ובאה – ציבור", של דבר  העלם "פר נקרא

על חייבים אינם בארוכה, לצאת לטמא שמותר והורו  דין, בית טעו
הוריות  במסכת שנינו  וכך ציבור . של  דבר  העלם פר זו  הוראה שגגת

דדדד):):):): משנה משנה משנה משנה  ב ב ב ב  חייבין((((פרק פרק פרק פרק  xeaiv)"אין ly xac mlrd xt)ועל עשה על

לא  "ועל  במשנתנו; שלמדנו  כפי עשה" "על – שבמקדש" תעשה לא
שנאמר משום המקדש , לבית להיכנס לו  שאסור  בטמא כגון תעשה"

גגגג):):):): הההה,,,, ביולדת((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נאמר וכן מחניהם"; את יטמאו  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא "ולא

ד ד ד ד ):):):): האיסור.יביביביב,,,, להתיר  בטעות דין  בית והורו תבוא", לא המקדש  "ואל

דבר, העלם על אלא פר  מביאים דין בית שאין לפי הוא, הטעם
שגגתה  אין מקדש  טומאת אבל קבועה, חטאת שגגתו על  חייב שהיחיד

ויורד. עולה קרבן  אלא קבועה חטאת
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"אבל שנינו: הקודמת, המשנה בסוף שהבאנו ד), ב, (הוריות המשנה בהמשך

שבנדה"; תעשה לא ועל עשה על  ציבור ) של דבר העלם פר  דין (בית חייבין

הוריות, שבמסכת המשנה של הרישא בפירוש  הקודמת במשנה שעסקנו  ולאחר

ההיא. המשנה של  הסיפא את גם לפרש  משנתנו מוסיפה

äcpaL äNò úåöî àéä Bæéàå שבטומאת עשה למצוות שדומה – ÀÅÄÄÀÇÂÅÆÇÄÈ
äéìòמקדש , ïéáiçL אם ציבור , של  דבר  העלם פר  דין בית – ÆÇÈÄÈÆÈ

בהוראתם? äøBähäטעו  íò LnLî äéä,הטהורה אשתו עם – ÈÈÀÇÅÄÇÀÈ
נידה, היתה éúàîèðשלא :Bì äøîàå,נידה נעשיתי  –Løôe ÀÈÀÈÄÀÅÄÅÇ

ãiî,ממנה –áiç וקרבן מזיד, הוא אם נידה, בועל  כשאר כרת, – ÄÈÇÈ
שוגג, הוא אם BúàéöiLחטאת éðtî,ממנה פרישתו –Bì äàðä ÄÀÅÆÀÄÈÂÈÈ

Búàéák מצוות זוהי ממנה. יפרוש ואז האבר שימות עד  ימתין אלא – ÀÄÈ
שנאמר  שבנידה, כד כד כד כד ):):):):עשה טוטוטוטו,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עליו ", נדתה "ותהי

עליו תהא נידתה בשעת שמותר((((גמראגמראגמראגמרא););););אפילו  והורו  דין  בית טעו ואם

ציבור. של דבר העלם פר  להביא הם חייבים מיד, לפרוש לו 
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ב): ה, (ויקרא בתורה כתוב הטומאה ידיעות xacבענין  lka rbz xy` ytp e`"
`nhטמאה בהמה בנבלת או  טמאה חיה בנבלת mlrpeאו ,`nh uxy zlapa e`

,"`nh `ede epnnמקדש טומאת בדיני תנאים שנחלקו להשמיע, משנתנו  ובאה
שיבואר . כפי הזה, הכתוב מדרש פי  על  וקדשיו ,

"epnî íìòðå ...õøL"ä :øîBà øæòéìà éaø: שנאמר כיון – ÇÄÁÄÆÆÅÇÆÆÀÆÀÇÄÆ
בנבלת epnnטמאuxy"או mlrpe: ללמדנו הכתוב בא הרי  ,"ìòÇ

áiç õøL íìòä נעלמה כך  ואחר בשרץ, שנטמא תחילה ידע אם – ÆÀÅÆÆÇÈ
עולה  קרבן חייב הריהו בטומאה, למקדש  ונכנס זו, טומאתו ממנו 

Lc÷îויורד, íìòä ìò áiç Bðéàå ונעלם שנטמא ידע אם אבל – ÀÅÇÈÇÆÀÅÄÀÈ
קרבן. חייב אינו מקדש , epnîממנו  íìòðå" :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÆÀÇÄÆ

"àîè àeäå:ללמדנו בא זה כתוב –áiç äàîè íìòä ìò– ÀÈÅÇÆÀÅËÀÈÇÈ
כשהוא  למקדש ונכנס טומאתו, ממנו ונעלמה שנטמא, בתחילה ידע אם

קרבן, חייב הריהו Lc÷îטמא, íìòä ìò áiç Bðéàå אם אבל – ÀÅÇÈÇÆÀÅÄÀÈ
שרבי מבואר , בגמרא חייב. אינו מקדש , ממנו ונעלם שנטמא ידע
שאינו  סובר, אליעזר  רבי כדלקמן: ביניהם נחלקו  עקיבא ורבי אליעזר

או  בשרץ, שנטמא בתחילה ידע כן אם אלא טומאה, העלם על חייב
ידע  ולא שנטמא, אלא ידע לא בתחילה אם אבל בנבילה. שנטמא

שאם  סובר , עקיבא ורבי  פטור . זה הרי  בנבילה, או  בשרץ נטמא, במה
נטמא, במה לו ברור היה שלא פי  על אף שנטמא, בתחילה ידע רק

נכנס  אם טומאה, העלם על קרבן  חייב זה הרי  בנבילה, או בשרץ
קודש. אכל או diwfgלמקדש  zrc `id jk;(;(;(;(בבבב יח יח יח יח ,,,, לדעת ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  אבל 

יוחנן אאאא),),),),ר ' יט יט יט יט ,,,, נחל((((שםשםשםשם ב"משמעות לא אלא עקיבא ורבי אליעזר רבי קו
במה. ידע שלא פי  על  אף שנטמא, ידע אם די ולשניהם דורשים",

מקום diwfg)מכל zrcl s`) העלם על  חייב שאינו  מודים שניהם

לעיל . שבארנו כמו  øîBà:מקדש, ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅ
íéîòô ézL "íìòðå...íìòðå" בפרשת "ונעלם" כתוב פעמיים – ÀÆÀÇÀÆÀÇÀÅÀÈÄ

הטומאה בבבב----ג ג ג ג ):):):):ידיעות ה ה ה ה ,,,, כתוב:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ב ede`בפסוק epnn mlrpe"
,"my`e `nh:כתוב ג בפסוק כך my`e",ואחר  rci `ede epnn mlrpe"

הכתוב שבא Lc÷îמכאן íìòä ìòå äàîè íìòä ìò áiçìÀÇÅÇÆÀÅËÀÈÀÇÆÀÅÄÀÈ
שנעלם  אלא שנטמא, זכר אם ובין טומאתו, ממנו  נעלמה אם שבין  –

כמו  קרבן , חייב זה הרי טמא, כשהוא לתוכו ונכנס מקדש , ממנו 
א. במשנה l`rnyi.ששנינו iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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íénúå íéøeàå,ãçàå íéòáL ìL ïéøãäðñáe,øéLáe úBãBú ézLáe.íäéøçà úBãBú ézLe ïéëläî ïéc úéáe,ìëå §¦§ª¦§©§¤§¦¤¦§¦§¤¨¦§¥§¦¥¦§©§¦§¥©£¥¤§¨
íäéøçà ìàøNé;úôøNð äðBöéçäå úìëàð úéîéðtä.elà ìëa äNòð àHL ìëå,ì ñðëpäíL–äéìò ïéáiç ïéà. ¦§¨¥©£¥¤©§¦¦¤¡¤¤§©¦¨¦§¤¤§¨¤©£¨§¨¥©¦§¨§¨¥©¨¦¨¤¨

‚äàîhä epnî äîìòðå äøæòa àîèð,Lc÷nä úà øeëæå;Lc÷nä epnî íìòð,äàîhì øeëæå;äæ epnî íìòð ¦§¨¨£¨¨§¤§§¨¦¤©ª§¨§¨¤©¦§¨¤§©¦¤©¦§¨§¨©ª§¨¤§©¦¤¤
äæå,äàåçzLä éãëa ääML Bà äåçzLäå,äkøàa Bì àa–áiç,äøöwa–øeèt.Lc÷naL äNò úåöî àéä Bæ, ¨¤§¦§©£¨¤¨¨¦§¥¦§©£¨¨¨¨£ª¨©¨©§¨¨¨¦¦§©£¥¤©¦§¨

àø÷( ç"ë úåîù)êìî àåä äùî éîéáå .úåøåãì ùøãîì àåä àøéúé àø÷ ,åùòú ïëå åéìë ìë úéðáú úàå ïëùîä úéðáú úà êúåà äàøî éðà øùà ìëë
:ïë úåøåãì óà ,íéð÷æ íéòáùå íéîåúå íéøåà íù åéäå ìåãâ ïäë åéçàå àéáðå.zecez izyaeóåñ ãò áéáñ ó÷éäá ïúåà íéàùåð åéäå .äãåú éîçì éðùá

äéîçðîå .úôøùð äðåöéçäå úìëàð úéîéðôä ïðúã åðééäå .úôøùð àéáð éô ìòå úìëàð àéáð éô ìòå ,äéðùä íéôøåùå úçàä íéìëåà íùå ,íéùã÷îù ìåáâä
äéá áéúëã ,øîâ äéìëç ïá( á"é äéîçð):úåìåãâ úåãåú éúù äãéîòàå.xiyaeéðúéìã éë 'ä êîîåøà íéøîåà åéäù øéùä('ì íéìäú)àìù ô"òà éðù úéáå .

àîìòá øëæì äéìëç ïá äéîçðã äãåáòå .àáì ãéúòì äùã÷å äúòùì äùã÷ äðåùàøá úéáä äîìù ùãé÷ù äùåã÷ä ,íéîåúå íéøåà àìå êìî àì íù äéä
:äåä
bbbb.dxfra `nhpäéåçúùä øåòéùå .äàåçúùä éãë ääùã àåäå ,õåç éôìë äåçúùä åà .ääù àìù ô"òà ,íéðô éôìë äæ íìòäá äåçúùäå àîèðù òãéå

íéîéä éøáãá ÷åñô àåäå .åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì úåãåäì ååçúùéå äôöøä ìò äöøà íéôà åòøëéå ,áåùéá äæ ÷åñô íãà àø÷éù éãë àéä('æ 'á):e`
.dkex`a el `ay:áééç ,äìçú ääù àì åìéôàå ,úàöì åðîî äøö÷ ùéù äëåøà êøã åì àöéù.xeht dxvwaeåì àöéå ,ääù àìå äåçúùä àìã àëéä
:øåèô ,äøö÷ êøã.ycwnay dyr zevn `id ef:àîè ìë äðçîä ïî åçìùéå ïàë ùéãdilr oiaiig oi`yåòèå åââù íàù .øáã íìòä øô ,ïéã úéá

`xephxa yexit

של תחומו  ללמדנו  באה והיא ענין, באותו ממשיכה משנתנו מקדש . שזה ידע

לתוכו. שנכנס הטמא של דינו לגבי המקדש 

äøæòì ñðëpä ãçà בית שבחצר לעזרה הטמא שנכנס בין – ÆÈÇÄÀÈÇÂÈÈ
ישראל , לעזרת היינו  äøæòäהמקדש, úôñBúì ñðëpä ãçàå– ÀÆÈÇÄÀÈÀÆÆÈÂÈÈ

המלך בימי  כגון  כן , אחרי  העזרה על שהוסיפו למקום שנכנס ובין

א א א א ),),),),יהושפט צבצבצבצב,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים קרבן.((((עייןעייןעייןעיין חייב הריהו –ïéôéñBî ïéàLÆÅÄÄ
øéòä ìò,תחומיה להרחבת ירושלים, –úBøæòä ìòå שבבית – ÇÈÄÀÇÈÂÈ

ìLהמקדש , ïéøãäðñáe ,íénúå íéøeàå àéáðå Cìîa àlàÆÈÀÆÆÀÈÄÀÄÀËÄÀÇÀÆÀÄÆ
ãçàå íéòáLלכך יסכימו  שכולם אלו, כל  של  פיהם על כלומר  – ÄÀÄÀÆÈ

,(ai ,h dheq dpynl epxe`a oiir mineze mixe` oipra) במשכן כתוב שכן 
ט ט ט ט ):):):): כה כה כה כה ,,,, ואת ((((שמותשמותשמותשמות המשכן  תבנית את אותך מראה אני  אשר "ככל

בימי והרי  לדורות, תעשו  כן  ודרשו: תעשו", וכן  כליו , כל  תבנית
בו שכתוב גדול, כהן  אחיו  ואהרן ונביא, מלך הוא היה ((((שמות שמות שמות שמות משה

ל ל ל ל ):):):): עלכח כח כח כח ,,,, והיו התומים ואת האורים את המשפט חושן  אל  "ונתת
זקנים שבעים והיו  אהרן", אאאא).).).).לב טוטוטוטו,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  ורש ורש ורש ורש """"יייי מפרשים ((((גמראגמראגמראגמרא ויש

שבארנו  כמו  ואחד, שבעים של  סנהדרין  במקום הוא עצמו שמשה
מלך נזכרו לא ההיא במשנה ברם, א. משנה א פרק סנהדרין במסכת

ועל העיר על מוסיפין  "אין  שם: שנינו שכן ותומים, ואורים ונביא
שבעים של  ביתֿדין פי  על אלא שהמשנה העזרות, משום ואחד",

סנהדרין בענייני אלא עוסקת אינה היא ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).ההיא ההלכה אך
פי על אלא העזרות על או  ירושלים על מוסיפים שאין  כמשנתנו,

הגדולה, סנהדרין  פי ועל ותומים ובאורים נביא פי ועל ézLáeÄÀÅהמלך 
úBãBú כמו תודה, קרבן  של  חמץ חלות בשתי מבואר : בגמרא –

ונחמיה עזרא בימי  ירושלים חומת בחנוכת לא לא לא לא ):):):):שכתוב יב יב יב יב ,,,, ((((נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה 

zelecb"ואעמידה zecez izy:ופירשו לחומה", מעל לימין  ותהלוכות
התודה קרבן  עם הבאות המצה מחלות גדולות ז ז ז ז ,,,,שהן ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ((((עייןעייןעייןעיין

המתקדש,יא יא יא יא ----יגיגיגיג),),),), למקום מסביב אותן  שהלוויים øéLáeונושאים – ÀÄ
המזמור את ושרים ובצלצלים, ובנבלים בכינורות התודות את מלווים

בגמרא כמפורש  מזמורים, ועוד  דליתני ", כי ה' ((((שבועות שבועות שבועות שבועות "ארוממך 

בבבב),),),), íäéøçàטוטוטוטו,,,, úBãBú ézLe ïéëläî ïéc úéáe בגמרא – ÅÄÀÇÀÄÀÅÇÂÅÆ
אחריהם", דין ובית מהלכות, תודות ושתי מהלכין, דין "בית מבואר:

שכתוב כמו התודות, אחרי מהלכין  הדין  שבית לבלבלבלב):):):):כלומר יב יב יב יב ,,,, ((((נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה

יהודה", שרי  וחצי הושעיה אחריהם íäéøçà"וילך  ìàøNé ìëåÀÈÄÀÈÅÇÂÅÆ
המתקדש ; המקום את שמקיפים עד  הולכים וכך  הדין, בית אחרי –

úìëàð úéîéðtä שנישאה התודה, חלת את אוכלים הסיבוב בגמר – ÇÀÄÄÆÁÆÆ
פנים, úôøNðבצד äðBöéçäå בגמרא שורפים. השנייה החלה את – ÀÇÄÈÄÀÆÆ

נשרפת וזו  נאכלת שזו היא, נביאים שמצוות טז טז טז טז ,,,,אמרו, ט ט ט ט ););););((((שבועותשבועותשבועותשבועות

אמוראים שנחלקו  בבבב),),),),אלא טוטוטוטו,,,, החלות?((((בגמראבגמראבגמראבגמרא את נושאים היו כיצד 

זו כנגד  זו אומר : dfאחד  lv` df oze` mi`yep mipdk ipy)רש רש רש רש """"יייי ––––,(
ואחד החדשה; לחומה קרוב שנישאה החלה היא "הפנימית" ולדעתו 

שנישאה  השנייה החלה היא "הפנימית" ולדעתו זו, אחר זו אומר:
הדין . בית xnba`,לפני exn` ok כשהוסיפו אלא תודות שתי הביאו שלא

אלא  מתקדשת העזרה "אין  העזרה, על  כשהוסיפו אבל  ירושלים, על 
הוא, והטעם מנחה", עלmilyexikבשיירי  מתקדשת ירושלים מה –

על מתקדשת העזרה אף נפסל , ממנה יוצא ואם בה, הנאכל  דבר ידי 

נפסל ממנה יוצא ואם בה, הנאכל  דבר א א א א ).).).).ידי טו טו טו טו ,,,, וכיון ((((שבועות שבועות שבועות שבועות  –
לפיכך במשנה, שנימנו  אלו  בכל אלא העזרה על מוסיפים שאין

עצמה. העזרה כקדושת העזרה תוספת של  äNòðקדושתה àHL ìëåÀÈÆÇÂÈ
elà ìëa,אלו כל  בלא אותה שהוסיפו תוספת כל –íLì ñðëpä ÀÈÅÇÄÀÈÀÈ

טמא, כשהוא –äéìò ïéáiç ïéà כרת או  בשוגג, כשנכנס קרבן – ÅÇÈÄÈÆÈ
בית  ברם, המקדש . בית קדושת זו בתוספת שאין  לפי במזיד, כשנכנס

נתקדש ותומים, אורים ולא מלך לא שם היה שלא פי על  אף שני ,
את  המלך שלמה שקידש ראשונה, שקדושה הראשון , הבית בקדושת

שעשו  מה וכל לבוא, לעתיד וקידשה לשעתה קידשה הראשון, הבית
לזכר אלא היה לא לעיל , שהזכרנו כפי ובשיר , בתודות ונחמיה עזרא

א א א א ).).).).בלבד טז טז טז טז ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

i y i l y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

במי דינים פרטי  ללמדנו באה והיא הטומאה", "ידיעות בהלכות ממשיכה משנתנו
בעזרה. שנטמא

äøæòa àîèð,העזרה בתוך ונטמא טהור, כשהוא לעזרה שנכנס – ÄÀÈÈÂÈÈ
äàîhä epnî äîìòðå,שנטמא שכח כך ואחר  –úà øeëæå ÀÆÀÀÈÄÆÇËÀÈÀÈÆ

Lc÷nä; המקדש בית הוא בו  שעומד  שהמקום הוא, זכור  אבל  – ÇÄÀÈ
Lc÷näאו  epnî íìòð, המקדש בבית שהוא ששכח –øeëæå ÆÀÇÄÆÇÄÀÈÀÈ

äàîhìאו שנטמא; הוא זוכר אבל  –äæå äæ epnî íìòð– ÇËÀÈÆÀÇÄÆÆÈÆ
המקדש, בבית ושהוא נטמא שהוא פנים,äåçzLäåששכח כלפי – ÀÄÀÇÂÈ

שהה  שלא אף המקדש , ממנו  נעלם או הטומאה ממנו  שנעלמה לאחר

השתחוואה, שיעור  äàåçzLäכדי  éãëa ääML Bà שלא – ÆÈÈÄÀÅÄÀÇÂÈÈ
אם  וכן  השתחוואה, שיעור  כדי  בעזרה ששהה אלא כלל  השתחוה

השתחוואה  ושיעור – השתחוואה; בכדי  ושהה חוץ כלפי השתחוה
בינוני בקצב אדם שיקרא כדי  zekix`a)הוא `le zexidna `l) את

ikהפסוק: aeh ik 'dl zecede eegzyie dtvxd lr dvx` mit` erxkie"
"ecqg mlerl;(;(;(;(גגגג ז ז ז ז ,,,, ב ב ב ב  הימיםהימיםהימיםהימים שהוא((((דברידברידברידברי äkøàaאו Bì àaשיכול – ÈÈÂËÈ

לא  ואפילו ארוכה, בדרך  ויצא קצרה, בדרך  העזרה מן  לצאת היה
אלו  בכל – שיצא, קודם תחילה כדין áiçשהה ויורד , עולה קרבן  – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéáiç ïéàLäéìò. ¤¥©¨¦¨¤¨
„äcpaL äNò úåöî àéä Bæéàå,äéìò ïéáiçL?äøBähä íò LnLî äéä,Bì äøîàå:éúàîèð,ãiî Løôe– §¥¦¦§©£¥¤©¦¨¤©¨¦¨¤¨¨¨§©¥¦©§¨§¨§¨¦§¥¦¥©¦¨

áiç,Búàéák Bì äàðä BúàéöiL éðtî. ©¨¦§¥¤§¦¨£¨¨§¦¨
‰øæòéìà éaøøîBà:äõøL"..."epnî íìòðå(á ,ä àø÷éå)–áiç õøL íìòä ìò,íìòä ìò áiç BðéàåLc÷î. ©¦¡¦¤¤¥©¤¤§¤§©¦¤©¤§¥¤¤©¨§¥©¨©¤§¥¦§¨

àáé÷ò éaøøîBà:"àîè àeäå epnî íìòðå"(íù)–áiç äàîè íìòä ìò,Lc÷î íìòä ìò áiç Bðéàå. ©¦£¦¨¥§¤§©¦¤§¨¥©¤§¥ª§¨©¨§¥©¨©¤§¥¦§¨
ìàòîLé éaøøîBà:íìòðå"..."íìòðåíéîòô ézL(â¯á ,íù íù),Lc÷î íìòä ìòå äàîè íìòä ìò áiçì. ©¦¦§¨¥¥§¤§©§¤§©§¥§¨¦§©¥©¤§¥ª§¨§©¤§¥¦§¨

øåáö ìù øáã íìòä øô åæ äàøåä úââù ìò ïéàéáî ïéà ,äëåøàá àöéù åì åøåäå ,åæ äàøåäá:
cccc.dcpay dyr zevn `ed efi`eíìòä øô äéìò íéáééç åæ äàøåäá ã"á åââù íà äñéðë éãéì øúéäá àáùî äàîåèä åì òøéàù ,ùã÷îáù åæì äîåãù

:øáã.dxedhd mr ynyn didùåøôéå øáàä úåîéù ãò äùéã àìá ãåîòé àìà .áééç ,øáàä éùå÷á ãéî ùøéôå ,åéùëò éúàîèð åì äøîàå øúéäá ñðëðù
:äãðáù äùòä åäæå .éùå÷ àìá

dddd.mlrpe uxyd xne` xfril` 'xàø÷ øîàã('ä àø÷éå)ìëá òâú øùà ùôð åà áéúë ìéòì àäã ,àåä äøéúé àø÷å ,åðîî íìòðå àîè õøù úìáðá åà
äéäúù ãò ùãå÷ ìëà íà ïáø÷ áééç åðéà äìéáðá íà õøùá íà òãåé åðéàå éàãå àîèðù òãé íàù êãîìì àìà ,àåä àîè øáã ììëá õøùå ,àîè øáã
,äìáðá åà õøùá íà àîèðù äàîåèä äéì àøéøáúà àìã â"òà àîèðù éàãå òãéã ïåéëã ,øáñ ò"øå .àîèð äìéáðá åà àîèð õøùá íà äìçúá äòéãé åì

:ìàòîùé éáøë äëìäå .áééçî ìàòîùé 'øå .ùã÷î íìòä ìò éøèô åäééååøúå .áééç
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אבל  למקדש. שנכנס בעזרה öwaäøטמא שהה ולא השתחוה שלא – ÇÀÈÈ
בדרך העזרה מן מיד  יצא אלא שנטמא, לאחר השתחוואה בכדי 

עבירה.øeètהקצרה, כל  עבר  שלא קרבן, מלהביא –úåöî àéä Bæ ÈÄÄÀÇ
Lc÷naL äNòבדרך משם שיצא בעזרה, שנטמא למי  לומר  – ÂÅÆÇÄÀÈ

שנאמר בבבב):):):):הקצרה, ה ה ה ה ,,,, dpgnd((((במדברבמדברבמדברבמדבר on eglyie" זב וכל  צרוע כל

,"ytpl `nh lkeäéìò ïéáiç ïéàL עליה חייבין  דין  בית שאין – ÆÅÇÈÄÈÆÈ
והתירו  בהוראה דין בית שגגו  אם שכן  ציבור; של  דבר  העלם פר 

העם  ורוב חטאת, שגגתו  ועל  כרת זדונו  על שחייבים דבר  בטעות
אומרת  שטעו, דין לבית נודע כך  ואחר  זו , הוראתם פי על  ועשה הלך

יביביביב):):):):התורה דדדד,,,, הקהל ((((ויקראויקראויקראויקרא זה xt"והקריבו קרבן  לחטאת"; בקר  בן
שאם  להשמיע, משנתנו  ובאה – ציבור", של דבר  העלם "פר נקרא

על חייבים אינם בארוכה, לצאת לטמא שמותר והורו  דין, בית טעו
הוריות  במסכת שנינו  וכך ציבור . של  דבר  העלם פר זו  הוראה שגגת

דדדד):):):): משנה משנה משנה משנה  ב ב ב ב  חייבין((((פרק פרק פרק פרק  xeaiv)"אין ly xac mlrd xt)ועל עשה על

לא  "ועל  במשנתנו; שלמדנו  כפי עשה" "על – שבמקדש" תעשה לא
שנאמר משום המקדש , לבית להיכנס לו  שאסור  בטמא כגון תעשה"

גגגג):):):): הההה,,,, ביולדת((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נאמר וכן מחניהם"; את יטמאו  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא "ולא

ד ד ד ד ):):):): האיסור.יביביביב,,,, להתיר  בטעות דין  בית והורו תבוא", לא המקדש  "ואל

דבר, העלם על אלא פר  מביאים דין בית שאין לפי הוא, הטעם
שגגתה  אין מקדש  טומאת אבל קבועה, חטאת שגגתו על  חייב שהיחיד

ויורד. עולה קרבן  אלא קבועה חטאת
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"אבל שנינו: הקודמת, המשנה בסוף שהבאנו ד), ב, (הוריות המשנה בהמשך

שבנדה"; תעשה לא ועל עשה על  ציבור ) של דבר העלם פר  דין (בית חייבין

הוריות, שבמסכת המשנה של הרישא בפירוש  הקודמת במשנה שעסקנו  ולאחר

ההיא. המשנה של  הסיפא את גם לפרש  משנתנו מוסיפה

äcpaL äNò úåöî àéä Bæéàå שבטומאת עשה למצוות שדומה – ÀÅÄÄÀÇÂÅÆÇÄÈ
äéìòמקדש , ïéáiçL אם ציבור , של  דבר  העלם פר  דין בית – ÆÇÈÄÈÆÈ

בהוראתם? äøBähäטעו  íò LnLî äéä,הטהורה אשתו עם – ÈÈÀÇÅÄÇÀÈ
נידה, היתה éúàîèðשלא :Bì äøîàå,נידה נעשיתי  –Løôe ÀÈÀÈÄÀÅÄÅÇ

ãiî,ממנה –áiç וקרבן מזיד, הוא אם נידה, בועל  כשאר כרת, – ÄÈÇÈ
שוגג, הוא אם BúàéöiLחטאת éðtî,ממנה פרישתו –Bì äàðä ÄÀÅÆÀÄÈÂÈÈ

Búàéák מצוות זוהי ממנה. יפרוש ואז האבר שימות עד  ימתין אלא – ÀÄÈ
שנאמר  שבנידה, כד כד כד כד ):):):):עשה טוטוטוטו,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עליו ", נדתה "ותהי

עליו תהא נידתה בשעת שמותר((((גמראגמראגמראגמרא););););אפילו  והורו  דין  בית טעו ואם

ציבור. של דבר העלם פר  להביא הם חייבים מיד, לפרוש לו 

i r i a x m e i
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ב): ה, (ויקרא בתורה כתוב הטומאה ידיעות xacבענין  lka rbz xy` ytp e`"
`nhטמאה בהמה בנבלת או  טמאה חיה בנבלת mlrpeאו ,`nh uxy zlapa e`

,"`nh `ede epnnמקדש טומאת בדיני תנאים שנחלקו להשמיע, משנתנו  ובאה
שיבואר . כפי הזה, הכתוב מדרש פי  על  וקדשיו ,

"epnî íìòðå ...õøL"ä :øîBà øæòéìà éaø: שנאמר כיון – ÇÄÁÄÆÆÅÇÆÆÀÆÀÇÄÆ
בנבלת epnnטמאuxy"או mlrpe: ללמדנו הכתוב בא הרי  ,"ìòÇ

áiç õøL íìòä נעלמה כך  ואחר בשרץ, שנטמא תחילה ידע אם – ÆÀÅÆÆÇÈ
עולה  קרבן חייב הריהו בטומאה, למקדש  ונכנס זו, טומאתו ממנו 

Lc÷îויורד, íìòä ìò áiç Bðéàå ונעלם שנטמא ידע אם אבל – ÀÅÇÈÇÆÀÅÄÀÈ
קרבן. חייב אינו מקדש , epnîממנו  íìòðå" :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÆÀÇÄÆ

"àîè àeäå:ללמדנו בא זה כתוב –áiç äàîè íìòä ìò– ÀÈÅÇÆÀÅËÀÈÇÈ
כשהוא  למקדש ונכנס טומאתו, ממנו ונעלמה שנטמא, בתחילה ידע אם

קרבן, חייב הריהו Lc÷îטמא, íìòä ìò áiç Bðéàå אם אבל – ÀÅÇÈÇÆÀÅÄÀÈ
שרבי מבואר , בגמרא חייב. אינו מקדש , ממנו ונעלם שנטמא ידע
שאינו  סובר, אליעזר  רבי כדלקמן: ביניהם נחלקו  עקיבא ורבי אליעזר

או  בשרץ, שנטמא בתחילה ידע כן אם אלא טומאה, העלם על חייב
ידע  ולא שנטמא, אלא ידע לא בתחילה אם אבל בנבילה. שנטמא

שאם  סובר , עקיבא ורבי  פטור . זה הרי  בנבילה, או  בשרץ נטמא, במה
נטמא, במה לו ברור היה שלא פי  על אף שנטמא, בתחילה ידע רק

נכנס  אם טומאה, העלם על קרבן  חייב זה הרי  בנבילה, או בשרץ
קודש. אכל או diwfgלמקדש  zrc `id jk;(;(;(;(בבבב יח יח יח יח ,,,, לדעת ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  אבל 

יוחנן אאאא),),),),ר ' יט יט יט יט ,,,, נחל((((שםשםשםשם ב"משמעות לא אלא עקיבא ורבי אליעזר רבי קו
במה. ידע שלא פי  על  אף שנטמא, ידע אם די ולשניהם דורשים",

מקום diwfg)מכל zrcl s`) העלם על  חייב שאינו  מודים שניהם

לעיל . שבארנו כמו  øîBà:מקדש, ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅ
íéîòô ézL "íìòðå...íìòðå" בפרשת "ונעלם" כתוב פעמיים – ÀÆÀÇÀÆÀÇÀÅÀÈÄ

הטומאה בבבב----ג ג ג ג ):):):):ידיעות ה ה ה ה ,,,, כתוב:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ב ede`בפסוק epnn mlrpe"
,"my`e `nh:כתוב ג בפסוק כך my`e",ואחר  rci `ede epnn mlrpe"

הכתוב שבא Lc÷îמכאן íìòä ìòå äàîè íìòä ìò áiçìÀÇÅÇÆÀÅËÀÈÀÇÆÀÅÄÀÈ
שנעלם  אלא שנטמא, זכר אם ובין טומאתו, ממנו  נעלמה אם שבין  –

כמו  קרבן , חייב זה הרי טמא, כשהוא לתוכו ונכנס מקדש , ממנו 
א. במשנה l`rnyi.ששנינו iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íézL úBòeáL,òaøà ïäL:ìëàL äòeáL,ìëà àHLå;ézìëàL,ézìëà àHLå.ìëà àHL äòeáL,ìëàå §§©¦¤¥©§©§¨¤Ÿ©§¤Ÿ©¤¨©§¦§¤¨©§¦§¨¤Ÿ©§¨©

àeäL ìk–áiç;éøácò éaøàáé÷.Bì eøîààáé÷ò éaøì:àeäL ìk ìëBàa eðéöî ïëéä,áiç àeäL,áiç äfL? ¨¤©¨¦§¥©¦£¦¨¨§§©¦£¦¨¥¨¨¦§¥¨¤¤©¨¤¤©¨
ïäì øîààáé÷ò éaø:éëåïaø÷ àéáîe øaãîa eðéöî ïëéä,ïaø÷ àéáîe øaãî äfL?ìëà àHL äòeáL, ¨©¨¤©¦£¦¨§¦¥¨¨¦¦§©¥¥¦¨§¨¤¤§©¥¥¦¨§¨§¨¤Ÿ©

äúLå ìëàå–úçà àlà áiç Bðéà.äzLà àHLå ìëà àHL äòeáL,äúLå ìëàå–íézL áiç. §¨©§¨¨¥©¨¤¨©©§¨¤Ÿ©§¤¤§¤§¨©§¨¨©¨§©¦
·ìëà àHL äòeáL,ïéîqk úôe ïéøBòN úôe ïéhç út ìëàå–úçà àlà áiç Bðéà.út ìëà àHL äòeáL §¨¤Ÿ©§¨©©¦¦©§¦©ª§¦¥©¨¤¨©©§¨¤Ÿ©©

ïéîqk úôe ïéøBòN úôe ïéhç,ìëàå–úçàå úçà ìk ìò áiç. ¦¦©§¦©ª§¦§¨©©¨©¨©©§©©
‚äzLà àHL äòeáL,äaøä ïé÷Lî äúLå–úçà àlà áiç Bðéà.Láãe ïîLå ïéé äzLà àHL äòeáL, §¨¤¤§¤§¨¨©§¦©§¥¥©¨¤¨©©§¨¤¤§¤©¦§¤¤§©

b`̀̀̀.lke` `lye lke`y .mizy zereayáéúëã ,úåùøåôîä íéúùä íä('ä àø÷éå):áéèéäì ,ìëåà .òøäì ,ìëåà àì .àáäì òîùîã ,áéèéäì åà òøäì
.izlk` `lye izlk`y:íéîëç ùøãîî úåôñåðä íéúùä íä.oaxw `iane xacnåøåáã ìåèá äæ óà ,àåä åøåáã ìåèá íåùîã ïåéëå .åøåáã ìåèá ìéáùá

:àåäù ìëá åîöò øåñàì åúòã ,ìëåà àì øîåàäù .àåäzye lk`e lke` `ly dreay.däéì éåäã ,úçà àìà áééç åðéà äìéëà ììëá äééúùã â"òà
:ãçà íìòäá ìëåàå øæåçå ìëåàë.dzy` `lye lke` `ly,äìéëà ììëá äéúùã ,äéúùá äéì øñúà ìëåà àì øîà éëîã â"òàå .úåòåáù éúù åäì ååä

êäã äéúòã éìâ äúùà àì øîà øãäå ìëåà àì àùéøá øîàã ïåéë ,àëä éðàù ,äòåáù ìò äìç äòåáù ïéàã øîéîì ïì äåä äúùà àì åú øîàå øãä éëå
:àéä àúãéøâ äìéëà àùéøá øîàã äìéëà

aaaa.zg`e zg` lk lr aiigìù ïëå íéèç úô øîéîì äéì äåä ,àì åúå åììä íéðéî åéìò øåñàì éàã .÷ìçì äðéî òîù ,ïéîå ïéî ìë ìò úô úô øîà÷ãî
:ïéîñåë ìù ïëå íéøåòù

bbbb.yace onye oii dzy` `ly dreayàìù äòåáù øîåì åì äéä .ùáãå ïîùå ïéé éîò äúùå àá åì øîåàå åá áøñî åøáç äéäù ïåâë äì é÷åî àøîâá
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שכבר  כמו  המסכת, עיקר שהם שבועות, דיני נישנים המסכת סוף ועד בפרקנו החל 

ביטוי שבועת בדיני עוסק זה פרק א. בפרק ב משנה לבאור  בהקדמה הזכרנו 

בבאור  וכן א, פרק א למשנה בהקדמה בארנו  אלו שבועות ענייני שוא. ושבועת

ביטוי. שבועת של  הדינים פרטי  לבאר מתחילה משנתנו שם. א משנה

òaøà ïäL ,íézL úBòeáL,א משנה א פרק לעיל ששנינו – ÀÀÇÄÆÅÇÀÇ
ìëàLהאומר:כיצד? äòeáL,היום שאוכל  אני  נשבע כלומר – ÀÈÆÙÇ

ìëà àHLå א השבועות – שתי היום; אוכל שלא שבועה שאמר : ו ÀÆÙÇ
בתורה, הן מפורשות העתיד , על שהן  דדדד):):):):שנאמרהללו , ה ה ה ה ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

בשפתים לבטא תשבע כי נפש  aihidl"או  e` rxdl להרע ומשמע: ,"

להלן כמבואר הכתוב, מריבוי  דרשו וחכמים להבא. להיטיב ((((משנה משנה משנה משנה או 

כגון:ה ה ה ה ),),),), העבר, על  שהן ביטוי , שבועות שתי עוד  ézìëàLÆÈÇÀÄוהוסיפו
שאכלתי, שבועה האומר: –ézìëà àHLå שבועה שאמר : או – ÀÆÈÇÀÄ

נאמר שעליהן  ארבע", שהן שתים "שבועות אלו הרי  אכלתי ; שלא

הההה):):):): שם שם שם שם ,,,, עליה,((((שםשםשםשם חטא אשר והתודה מאלה לאחת יאשם כי  "והיה
ואם  ויורד; עולה קרבן להביא שחייב דהיינו  אשמֹו"... את והביא

מלקות. חייב במזיד , ìëàעשה àHL äòeáL: ואמר שנשבע מי  – ÀÈÆÙÇ
היום, אוכל  שלא àeäLשבועה ìk ìëàå,מכזית פחות אפילו – ÀÈÇÈÆ

áiç.שוגג הוא אם וקרבן מזיד, הוא אם מלקות –àáé÷ò éaø éøác ÇÈÄÀÅÇÄÂÄÈ
שבועתו. על עבר  שהוא כל  אכל  שאפילו הסובר, –Bì eøîà– ÈÀ

– àeäLחכמים ,àeäL ìk ìëBàa eðéöî ïëéä :àáé÷ò éaøìÀÇÄÂÄÈÅÈÈÄÀÅÈÆÆ
áiç äfL ,áiçעד חייב אדם אין  אכילה איסורי בכל  והלא – ÇÈÆÆÇÈ

כזית?! øaãîaשיאכל eðéöî ïëéä éëå :àáé÷ò éaø ïäì øîàÈÇÈÆÇÄÂÄÈÀÄÅÈÈÄÄÀÇÅ
ïaø÷ àéáîe דיבורו את שביטל משום קרבן חייב אדם שיהא – ÅÄÈÀÈ

דיבורו? בשעת חטא לא ואף מעשה, עשה שלא פי  על äfLÆÆאף
ïaø÷ àéáîe øaãî קרבן מביא יאכל , שלא הנשבע זה, והרי  – ÀÇÅÅÄÈÀÈ

דיבורו , ביטול  משום אלא חייב שאינו וכיון שבועתו! דברי  שביטל  על 
"לא  האומר שכל  דיבורו, ביטל  הרי  שהוא, כל אכל אפילו לפיכך

שהוא בכל  עצמו  לאסור  דעתו àHLהאומר :((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אוכל ", äòeáLÀÈÆ
äúLå ìëàå ,ìëà, אחד בהעלם –úçà àlà áiç Bðéà– ÙÇÀÈÇÀÈÈÅÇÈÆÈÇÇ

והרי היא, אכילה בכלל  ששתיה פי  על ואף בלבד , אחת שבועה משום

וחזר אכל כאילו  דינו  מקום מכל ישתה, שלא נשבע גם כאילו  זה
אמרו: בגמרא אחת. שבועה על  אלא עבר  ולא אחד , בהעלם ואכל 

חייב", – ושתה אוכל , שלא id`;"שבועה dlik` llka diizydyושני

בדבר: ונטעם `.טעמים בוא לחברו : אדם אומר שכן  סברא, משום
ושותים. ואוכלים ונכנסים משהו, שכתובa.(ונאכל ) ((((דברים דברים דברים דברים משום

"""" כג כג כג כג ):):):): דגנך zlk`eידידידיד,,,, מעשר אֿלהיך ... ה' וכן jyexizלפני  ויצהרך",

כו כו כו כו ):):):):כתוב שםשםשםשם,,,, ובצאן ((((שם שם שם שם  בבקר נפשך  תאוה אשר  בכל  הכסף "ונתת
...xkyae oiiae:האומר אבל  שם". àHLåואכלת ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÀÆ

äzLà,שתיה וגם אכילה גם בשבועתו  שפירט –äúLå ìëàå– ÆÀÆÀÈÇÀÈÈ
אחד , בהעלם íézLאפילו áiç שלא" שכשאמר  פי על ואף – ÇÈÀÇÄ

ואומר מוסיף וכשהוא לעיל, שבארנו  כמו בשתיה, כבר נאסר  אוכל "
ושנינו שבועה, בתוך  שבועה זו הרי אשתה", גגגג):):):):"ושלא בבבב,,,, ((((נדרים נדרים נדרים נדרים 

שלא  שבועה אוכל , שלא שבועה כיצד ? שבועה, בתוך  שבועה "אין
שהואיל הדבר , שונה כאן – אחת" אלא חייב אינו ואכל, – אוכל 

בדבריו  נתכוון שלא דעתו גילה הרי אשתה", "ושלא ואמר ופירט
שתי כאן יש ולכן  בלבד, לאכילה אלא אוכל", "שלא הראשונים,

אכל ואם השתיה, על  ואחת האכילה, על  אחת מיוחדות. שבועות
ושתי שוגג, הוא אם חטאות שתי  חייב אחד, בהעלם אפילו  ושתה

מזיד. הוא אם מלקות פעמים

i y i n g m e i
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בענין הקודמת במשנה שלמדנו  ולאחר ביטוי , שבועת בדיני  ממשיכה משנתנו
שיבואר . כפי שונים, מאכלים במיני ללמד  משנתנו  מוסיפה ושתיה, אכילה

úôeהאומר: ïéøBòN úôe ïéhç út ìëàå ,ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÀÈÇÇÄÄÇÀÄÇ
ïéîqk, אחד בהעלם –úçà àlà áiç Bðéà אם אחת חטאת – ËÀÄÅÇÈÆÈÇÇ

מיני כל  כלל בשבועתו שכן מזיד, הוא אם אחת ומלקות שוגג, הוא
אמר: אם אבל  úôeמאכלים. ïéhç út ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÇÄÄÇ
ïéîqk úôe ïéøBòN,שונים פת מיני שבועתו  בדברי  שפירט – ÀÄÇËÀÄ

ìëàå, אחד בהעלם אפילו  הללו , המינים מכל  –úçà ìk ìò áiç ÀÈÇÇÈÇÈÇÇ
úçàå,פת" ואמר ופירט שהואיל  מבואר , בגמרא ופת. פת כל  על – ÀÇÇ

חייב  ולכן  הן  חלוקות ששבועות דעתו  גילה ומין, מין  כל על פת"

ואחת. אחת כל על

ג ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו שונים. מאכלים מיני לגבי ביטוי  שבועת בענין למדנו הקודמת במשנה
שונים. משקאות לגבי ענין באותו  ללמד  מוסיפה

äaøäהאומר: ïé÷Lî äúLå ,äzLà àHL äòeáLמיני – ÀÈÆÆÀÆÀÈÈÇÀÄÇÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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äúLå–úçàå úçà ìk ìò áiç. §¨¨©¨©¨©©§©©
„ìëà àHL äòeáL;äìéëàì ïééeàø ïðéàL íéìëà ìëàå,ì ïééeàø ïðéàL ïé÷Lî äúLåäiúL–øeèt.äòeáL §¨¤Ÿ©§¨©Ÿ¨¦¤¥¨§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥¨§¦¦§¦¨¨§¨

ìëà àHL;úBôøèe úBìáð ìëàå,íéNîøe íéö÷L–áiç;ïBòîL éaøøèBt.øîà:íà éì úéðäð ézLà íðB÷ ¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦©¨©¦¦§¥¨©¨¦§¦¤¡¥¦¦
íBiä ézìëà;úBôøèe úBìáð ìëà àeäå,íéNîøe íéö÷L–äøeñà BzLà éøä. ¨©§¦©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦£¥¦§£¨

‰Bîöò ìL íéøác ãçà,íéøçà ìL íéøác ãçàå,Lnî ïäa LiL íéøác ãçàå,Lnî íäa ïéàL íéøác ãçàå. ¤¨§¨¦¤©§§¤¨§¨¦¤£¥¦§¤¨§¨¦¤¥¨¤©¨§¤¨§¨¦¤¥¨¤©¨
ãöék?øîà:éðBìt Léàì ïzàL äòeáL,àHLåïzà;ézúpL,ézúð àHLå;ïLéàL,àHLåïLéà;ézðLiL,àHLå ¥©¨©§¨¤¤¥§¦§¦§¤¤¥¤¨©¦§¤¨©¦¤¦©§¤¦©¤¨©§¦§¤

:÷ìçì äðéî òîù ,éì äîì ùáãå ïîùå ïéé ,òáúùà åá áøñîã éàîà ,òáúùà éëã ,àì åúå êîò äúùà
cccc.aiig zeliap lk`e:åäðéøñà àðîçøã åàì éà ïä äìéëàì ïééåàøã.xhet oerny 'xììåëá àî÷ àðúå ïåòîù 'øã àúâåìôå .íäéìò àåä ãîåòå òáùåîã

.úåôéøèà éîð àìééç úåèåçùà äòåáù àìééçã åâî øáñ ÷"ú .úåôéøèå úåèåçù ìëåà àìù äòåáù øîåàá ïåâë ,íéøåñàä íéøáã íò íéøúåîä íéøáã
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ììåë øåñéàá øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà øáñ ïåòîù 'øå .ììåë øåñéàá øåñéà ìò ìç øåñéàã.dxeq` ezy`.íéìëåà ìëà éøäù

:øåñéà øáã ìò äìç äòåáù ïéàù àìà ,åäðéð äìéëà éðá åàìã íåùî åàì àúééî÷á øåèôã àîòèã .ïåòîù 'øì åìéôàå
dddd.mixg` ly mixac cg`e:éðåìôì ïúàù ùøôîãë.ynn oda oi`y:íéì øåøö ÷åøæàù ïåâë äàðä íäá ïéàù òîùîå ,äðéù ïåâë ,òîùî éðååâ éøú

`xephxa yexit

אחד , בהעלם שונים, úçàמשקאות àlà áiç Bðéàעבר שלא – ÅÇÈÆÈÇÇ
אבל משקאות. מיני כל בשבועתו  שכלל  לפי אחת, שבועה על אלא

Láãeהאומר : ïîLå ïéé äzLà àHL äòeáL,מבואר בגמרא – ÀÈÆÆÀÆÇÄÀÆÆÀÇ
ונשבע  ודבש, ושמן יין עמו  וישתה שיבוא בו, מפציר חברו שהיה כגון
לומר אין זה ובכגון  ודבש ", ושמן  יין  אשתה שלא "שבועה ואמר:

משקאות  מיני  לעצמו  להתיר כדי  בשבועתו, אלו  משקאות מיני שפירט
ודבש, ושמן יין עמו לשתות אלא הזמינו  לא וחברו  שהואיל אחרים,
בשבועתו  לפרט צריך  היה ולא אשתה", שלא "שבועה לומר היה יכול

משקה  כל על שנשבע דעתו, גילה שפירט וכיון  ומשקה, משקה כל
עבר  אם הלכך  עצמו ; בפני ודבש,äúLåומשקה ושמן יין –áiç ÀÈÈÇÈ

úçàå úçà ìk ìò עליהן וחייב שבועות, שלוש על שעבר – ÇÈÇÇÀÇÇ
מזיד. הוא אם מלקות פעמים ושלוש  שוגג, הוא אם קרבנות שלושה

i y y m e i
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לאכילה, ראויים שאינם דברים ואכל  יאכל , שלא שנשבע במי ללמד באה משנתנו
באכילה. התורה מן  האסורים דברים שאכל או

ïééeàøהאומר : ïðéàL íéìëà ìëàå ;ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÀÈÇÙÈÄÆÅÈÀÄ
äìéëàì, להלן שנבאר  כמו  –äúLå– שתה או –ïðéàL ïé÷Lî ÇÂÄÈÀÈÈÇÀÄÆÅÈ

øeèt ,äiúLì ïééeàø שלא שהנשבע לפי  שבועתו , על עבר  שלא – ÀÄÄÀÄÈÈ
הראויים  ולמשקים לאכילה, הראויים למאכלים אלא מתכוון  אינו יאכל ,

אמר :לשתיה  .íéö÷L ,úBôøèe úBìáð ìëàå ;ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÀÈÇÀÅÀÅÀÈÄ
íéNîøe,התורה מן  באכילה האסורים דברים –áiçפי על  שאף – ÀÈÄÇÈ

שבועתו , עליהם חלה מקום מכל  לאכלם, שלא סיני  מהר  ועומד  שמושבע

ביטוי . שבועת משום אף חייב אותם, øèBtוכשאכל  ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅ
ועומד מושבע שאדם דברים, על חלה שבועה אין  שמעון: רבי  שסובר 
אינו  האסורים, דברים כשאכל ולכן  לאכלם, שלא סיני  מהר עליהם

הגמרא מסקנת לפי ביטוי. שבועת משום עליהם א א א א ....חייב כד כד כד כד ,,,, ((((שבועות שבועות שבועות שבועות 

כדרבא כדרבא כדרבא כדרבא ")")")") """"אלא אלא אלא אלא  המתחילהמתחילהמתחילהמתחיל דבורדבורדבורדבור רשרשרשרש""""יייי ברישא עייןעייןעייןעיין שבין משנתנו, מתפרשת

דהיינו  אוכל ", שלא "שבועה סתם: שאמר  במי  מדובר  בסיפא ובין
ששבועה  קמא, תנא וסובר  יאכל , שלא דברים אילו בשבועתו  פירש  שלא

כוללת  ברם, עפר. כגון  לאכילה, ראויים שאינם דברים כוללת אינה זו 
ראויים  עצמם שמצד לפי באכילה, התורה מן  האסורים דברים אף היא

כיון  אבל איסור , על  חל  איסור  שאין  היא, הלכה ואמנם לאכילה. הם
מתוך הרי  האסורים, דברים וגם המותרים דברים גם כוללת ששבועתו 

האסורים, דברים על אף חלה המותרים, דברים על  שבועתו שחלה
שמעון  ורבי  איסור. על חל איסור קמא, תנא לדעת כולל , באיסור שכן

שבועתו  אין ולכן איסור , על חל  איסור  אין  כולל באיסור  שאף סובר,
האסורים. דברים על i"yx,חלה yexit itl dpynd z` epx`a אבל±

בגמרא  שאמרו כפי אלא כרש "י , מפרשים אינם ואחרים והרמב"ם הר "ן

הסוגייה בבבב):):):):בתחילת כגכגכגכג,,,, כלומר((((שבועותשבועותשבועותשבועות במפרש ", וסיפא בסתם "רישא
אין  אבל אוכל ", שלא "שבועה סתם: באומר אמנם מדובר  שברישא

אלו  שאף באכילה, התורה מן  האסורים דברים אף כוללת זו  שבועה
וטרפות, נבלות אכל אם ולכן לאכילה, ראויים שאינם אוכלים הם

מדובר בסיפא ברם, שבועתו. משום עליהם חייב אינו ורמשים, שקצים
שאמר כגון דהיינו  האסורים", דברים עם המותרים דברים "בכולל 

אוכל  שלא "שבועה איסורבמפורש : זה ובכגון  ושחוטות", נבלות

על איסור  בו חל  אם שמעון, ורבי  קמא תנא שנחלקו  הוא, כולל
כמו לאו , אם לעיל.איסור , nw`.שבארנו `pzk dkldeíðB÷ :øîàÈÇÈ
éì úéðäð ézLàהוא נדר של ביטוי בבבב),),),),– א א א א ,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  משנהמשנהמשנהמשנה ((((עייןעייןעייןעיין ÄÀÄÆÁÅÄ

משלי  ליהנות בנדר  אסורה אשתי  תהא mixacaכלומר: o`k xaecne)
,(dl careyn epi`y,úBôøèe úBìáð ìëà àeäå ;íBiä ézìëà íàÄÈÇÀÄÇÀÈÇÀÅÀÅ
íéNîøe íéö÷Lשמותרים שגגות מנדרי  זה ואין  משנה משנה משנה משנה – ((((עייןעייןעייןעיין ÀÈÄÀÈÄ

ב ב ב ב ),),),), ג ג ג ג ,,,, את נדרים נדרים נדרים נדרים  שאכל השבועה בשעת שידע בכגון כאן מדובר  שכן
הללו טובטובטובטוב"),"),"),"),הדברים יום יום יום יום  äøeñà("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  BzLà éøä ליהנות – ÂÅÄÀÂÈ

דעתו , גילה הרי  שנדר , קודם אותם ואכל  שהואיל  שנדר; כפי  משלו,
לעיל שפוטר שמעון  רבי ואפילו לאכילה; הראויים כדברים שמחשיבם

ביטוי בשבועת פטר  שלא אסורה, שאשתו בזה מודה ביטוי , בשבועת
ראויים  שאינם משום ולא איסור , על  חל  איסור שאין  משום אלא

קיים. נדרו שאכלם, וכיון לאכילה,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

להשמיענו המשנה באה כן  ביטוי. שבועת נוהגת דברים באלו לפרט באה זו משנה
לשעבר . ביטוי שבועת על  קרבן  חייבים אם עקיבא, ורבי ישמעאל רבי  מחלוקת

Bîöò ìL íéøác ãçà הנוגעים בדברים בין  נוהגת ביטוי שבועת – ÆÈÀÈÄÆÇÀ
במשניות  שלמדנו  כמו  יאכל, שלא או  שיאכל כגון עצמו , לנשבע

íéøçàהקודמות, ìL íéøác ãçàå הנוגעים בדברים ובין  – ÀÆÈÀÈÄÆÂÅÄ
להלן, כמבואר ãçàåלאחרים, ,Lnî ïäa LiL íéøác ãçàåÀÆÈÀÈÄÆÅÈÆÇÈÀÆÈ

Lnî íäa ïéàL íéøácבהם שיש  דברים לגבי  בין ובין – ממש , ÀÈÄÆÅÈÆÇÈ
והולכת. מפרשת שהמשנה כמו ממש , בהם שאין דברים ãöékÅÇלגבי 

ממש ? בהם שאין  ובדברים אחרים של בדברים ביטוי  שבועת נוהגת –
éðBìt Léàì ïzàL äòeáL :øîà,מתנה –ïzà àHLå או – ÈÇÀÈÆÆÅÀÄÀÄÀÆÆÅ
פלוני; לאיש  אתן שלא שבועה ézúðשאמר : àHLå ,ézúpL או – ÆÈÇÄÀÆÈÇÄ

שבועה  או: פלוני , לאיש  שנתתי שבועה ואמר : שעבר, על שנשבע

ביטוי  שבועת זוהי נתתי ; `mixg.שלא ly mixacaàHLå ,ïLéàLÆÄÇÀÆ
ïLéà הנשבע וכן  אישן ; שלא שבועה או : שאישן, שבועה אמר: – ÄÇ

שעבר : ézðLéעל  àHLå ,ézðLiL ביטוי שבועת זוהי –xaca ÆÈÇÀÄÀÆÈÇÀÄ
.ynn ea oi`y:הנשבע àHLåוכן ,íiì øBøö ÷øæàL שלא או – ÆÆÀÙÀÇÈÀÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íézL úBòeáL,òaøà ïäL:ìëàL äòeáL,ìëà àHLå;ézìëàL,ézìëà àHLå.ìëà àHL äòeáL,ìëàå §§©¦¤¥©§©§¨¤Ÿ©§¤Ÿ©¤¨©§¦§¤¨©§¦§¨¤Ÿ©§¨©

àeäL ìk–áiç;éøácò éaøàáé÷.Bì eøîààáé÷ò éaøì:àeäL ìk ìëBàa eðéöî ïëéä,áiç àeäL,áiç äfL? ¨¤©¨¦§¥©¦£¦¨¨§§©¦£¦¨¥¨¨¦§¥¨¤¤©¨¤¤©¨
ïäì øîààáé÷ò éaø:éëåïaø÷ àéáîe øaãîa eðéöî ïëéä,ïaø÷ àéáîe øaãî äfL?ìëà àHL äòeáL, ¨©¨¤©¦£¦¨§¦¥¨¨¦¦§©¥¥¦¨§¨¤¤§©¥¥¦¨§¨§¨¤Ÿ©

äúLå ìëàå–úçà àlà áiç Bðéà.äzLà àHLå ìëà àHL äòeáL,äúLå ìëàå–íézL áiç. §¨©§¨¨¥©¨¤¨©©§¨¤Ÿ©§¤¤§¤§¨©§¨¨©¨§©¦
·ìëà àHL äòeáL,ïéîqk úôe ïéøBòN úôe ïéhç út ìëàå–úçà àlà áiç Bðéà.út ìëà àHL äòeáL §¨¤Ÿ©§¨©©¦¦©§¦©ª§¦¥©¨¤¨©©§¨¤Ÿ©©

ïéîqk úôe ïéøBòN úôe ïéhç,ìëàå–úçàå úçà ìk ìò áiç. ¦¦©§¦©ª§¦§¨©©¨©¨©©§©©
‚äzLà àHL äòeáL,äaøä ïé÷Lî äúLå–úçà àlà áiç Bðéà.Láãe ïîLå ïéé äzLà àHL äòeáL, §¨¤¤§¤§¨¨©§¦©§¥¥©¨¤¨©©§¨¤¤§¤©¦§¤¤§©

b`̀̀̀.lke` `lye lke`y .mizy zereayáéúëã ,úåùøåôîä íéúùä íä('ä àø÷éå):áéèéäì ,ìëåà .òøäì ,ìëåà àì .àáäì òîùîã ,áéèéäì åà òøäì
.izlk` `lye izlk`y:íéîëç ùøãîî úåôñåðä íéúùä íä.oaxw `iane xacnåøåáã ìåèá äæ óà ,àåä åøåáã ìåèá íåùîã ïåéëå .åøåáã ìåèá ìéáùá

:àåäù ìëá åîöò øåñàì åúòã ,ìëåà àì øîåàäù .àåäzye lk`e lke` `ly dreay.däéì éåäã ,úçà àìà áééç åðéà äìéëà ììëá äééúùã â"òà
:ãçà íìòäá ìëåàå øæåçå ìëåàë.dzy` `lye lke` `ly,äìéëà ììëá äéúùã ,äéúùá äéì øñúà ìëåà àì øîà éëîã â"òàå .úåòåáù éúù åäì ååä

êäã äéúòã éìâ äúùà àì øîà øãäå ìëåà àì àùéøá øîàã ïåéë ,àëä éðàù ,äòåáù ìò äìç äòåáù ïéàã øîéîì ïì äåä äúùà àì åú øîàå øãä éëå
:àéä àúãéøâ äìéëà àùéøá øîàã äìéëà

aaaa.zg`e zg` lk lr aiigìù ïëå íéèç úô øîéîì äéì äåä ,àì åúå åììä íéðéî åéìò øåñàì éàã .÷ìçì äðéî òîù ,ïéîå ïéî ìë ìò úô úô øîà÷ãî
:ïéîñåë ìù ïëå íéøåòù

bbbb.yace onye oii dzy` `ly dreayàìù äòåáù øîåì åì äéä .ùáãå ïîùå ïéé éîò äúùå àá åì øîåàå åá áøñî åøáç äéäù ïåâë äì é÷åî àøîâá

`xephxa yexit
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שכבר  כמו  המסכת, עיקר שהם שבועות, דיני נישנים המסכת סוף ועד בפרקנו החל 

ביטוי שבועת בדיני עוסק זה פרק א. בפרק ב משנה לבאור  בהקדמה הזכרנו 

בבאור  וכן א, פרק א למשנה בהקדמה בארנו  אלו שבועות ענייני שוא. ושבועת

ביטוי. שבועת של  הדינים פרטי  לבאר מתחילה משנתנו שם. א משנה

òaøà ïäL ,íézL úBòeáL,א משנה א פרק לעיל ששנינו – ÀÀÇÄÆÅÇÀÇ
ìëàLהאומר:כיצד? äòeáL,היום שאוכל  אני  נשבע כלומר – ÀÈÆÙÇ

ìëà àHLå א השבועות – שתי היום; אוכל שלא שבועה שאמר : ו ÀÆÙÇ
בתורה, הן מפורשות העתיד , על שהן  דדדד):):):):שנאמרהללו , ה ה ה ה ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

בשפתים לבטא תשבע כי נפש  aihidl"או  e` rxdl להרע ומשמע: ,"

להלן כמבואר הכתוב, מריבוי  דרשו וחכמים להבא. להיטיב ((((משנה משנה משנה משנה או 

כגון:ה ה ה ה ),),),), העבר, על  שהן ביטוי , שבועות שתי עוד  ézìëàLÆÈÇÀÄוהוסיפו
שאכלתי, שבועה האומר: –ézìëà àHLå שבועה שאמר : או – ÀÆÈÇÀÄ

נאמר שעליהן  ארבע", שהן שתים "שבועות אלו הרי  אכלתי ; שלא

הההה):):):): שם שם שם שם ,,,, עליה,((((שםשםשםשם חטא אשר והתודה מאלה לאחת יאשם כי  "והיה
ואם  ויורד; עולה קרבן להביא שחייב דהיינו  אשמֹו"... את והביא

מלקות. חייב במזיד , ìëàעשה àHL äòeáL: ואמר שנשבע מי  – ÀÈÆÙÇ
היום, אוכל  שלא àeäLשבועה ìk ìëàå,מכזית פחות אפילו – ÀÈÇÈÆ

áiç.שוגג הוא אם וקרבן מזיד, הוא אם מלקות –àáé÷ò éaø éøác ÇÈÄÀÅÇÄÂÄÈ
שבועתו. על עבר  שהוא כל  אכל  שאפילו הסובר, –Bì eøîà– ÈÀ

– àeäLחכמים ,àeäL ìk ìëBàa eðéöî ïëéä :àáé÷ò éaøìÀÇÄÂÄÈÅÈÈÄÀÅÈÆÆ
áiç äfL ,áiçעד חייב אדם אין  אכילה איסורי בכל  והלא – ÇÈÆÆÇÈ

כזית?! øaãîaשיאכל eðéöî ïëéä éëå :àáé÷ò éaø ïäì øîàÈÇÈÆÇÄÂÄÈÀÄÅÈÈÄÄÀÇÅ
ïaø÷ àéáîe דיבורו את שביטל משום קרבן חייב אדם שיהא – ÅÄÈÀÈ

דיבורו? בשעת חטא לא ואף מעשה, עשה שלא פי  על äfLÆÆאף
ïaø÷ àéáîe øaãî קרבן מביא יאכל , שלא הנשבע זה, והרי  – ÀÇÅÅÄÈÀÈ

דיבורו , ביטול  משום אלא חייב שאינו וכיון שבועתו! דברי  שביטל  על 
"לא  האומר שכל  דיבורו, ביטל  הרי  שהוא, כל אכל אפילו לפיכך

שהוא בכל  עצמו  לאסור  דעתו àHLהאומר :((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אוכל ", äòeáLÀÈÆ
äúLå ìëàå ,ìëà, אחד בהעלם –úçà àlà áiç Bðéà– ÙÇÀÈÇÀÈÈÅÇÈÆÈÇÇ

והרי היא, אכילה בכלל  ששתיה פי  על ואף בלבד , אחת שבועה משום

וחזר אכל כאילו  דינו  מקום מכל ישתה, שלא נשבע גם כאילו  זה
אמרו: בגמרא אחת. שבועה על  אלא עבר  ולא אחד , בהעלם ואכל 

חייב", – ושתה אוכל , שלא id`;"שבועה dlik` llka diizydyושני

בדבר: ונטעם `.טעמים בוא לחברו : אדם אומר שכן  סברא, משום
ושותים. ואוכלים ונכנסים משהו, שכתובa.(ונאכל ) ((((דברים דברים דברים דברים משום

"""" כג כג כג כג ):):):): דגנך zlk`eידידידיד,,,, מעשר אֿלהיך ... ה' וכן jyexizלפני  ויצהרך",

כו כו כו כו ):):):):כתוב שםשםשםשם,,,, ובצאן ((((שם שם שם שם  בבקר נפשך  תאוה אשר  בכל  הכסף "ונתת
...xkyae oiiae:האומר אבל  שם". àHLåואכלת ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÀÆ

äzLà,שתיה וגם אכילה גם בשבועתו  שפירט –äúLå ìëàå– ÆÀÆÀÈÇÀÈÈ
אחד , בהעלם íézLאפילו áiç שלא" שכשאמר  פי על ואף – ÇÈÀÇÄ

ואומר מוסיף וכשהוא לעיל, שבארנו  כמו בשתיה, כבר נאסר  אוכל "
ושנינו שבועה, בתוך  שבועה זו הרי אשתה", גגגג):):):):"ושלא בבבב,,,, ((((נדרים נדרים נדרים נדרים 

שלא  שבועה אוכל , שלא שבועה כיצד ? שבועה, בתוך  שבועה "אין
שהואיל הדבר , שונה כאן – אחת" אלא חייב אינו ואכל, – אוכל 

בדבריו  נתכוון שלא דעתו גילה הרי אשתה", "ושלא ואמר ופירט
שתי כאן יש ולכן  בלבד, לאכילה אלא אוכל", "שלא הראשונים,

אכל ואם השתיה, על  ואחת האכילה, על  אחת מיוחדות. שבועות
ושתי שוגג, הוא אם חטאות שתי  חייב אחד, בהעלם אפילו  ושתה

מזיד. הוא אם מלקות פעמים

i y i n g m e i
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בענין הקודמת במשנה שלמדנו  ולאחר ביטוי , שבועת בדיני  ממשיכה משנתנו
שיבואר . כפי שונים, מאכלים במיני ללמד  משנתנו  מוסיפה ושתיה, אכילה

úôeהאומר: ïéøBòN úôe ïéhç út ìëàå ,ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÀÈÇÇÄÄÇÀÄÇ
ïéîqk, אחד בהעלם –úçà àlà áiç Bðéà אם אחת חטאת – ËÀÄÅÇÈÆÈÇÇ

מיני כל  כלל בשבועתו שכן מזיד, הוא אם אחת ומלקות שוגג, הוא
אמר: אם אבל  úôeמאכלים. ïéhç út ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÇÄÄÇ
ïéîqk úôe ïéøBòN,שונים פת מיני שבועתו  בדברי  שפירט – ÀÄÇËÀÄ

ìëàå, אחד בהעלם אפילו  הללו , המינים מכל  –úçà ìk ìò áiç ÀÈÇÇÈÇÈÇÇ
úçàå,פת" ואמר ופירט שהואיל  מבואר , בגמרא ופת. פת כל  על – ÀÇÇ

חייב  ולכן  הן  חלוקות ששבועות דעתו  גילה ומין, מין  כל על פת"

ואחת. אחת כל על

ג ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו שונים. מאכלים מיני לגבי ביטוי  שבועת בענין למדנו הקודמת במשנה
שונים. משקאות לגבי ענין באותו  ללמד  מוסיפה

äaøäהאומר: ïé÷Lî äúLå ,äzLà àHL äòeáLמיני – ÀÈÆÆÀÆÀÈÈÇÀÄÇÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyily wxt zereay zkqn

äúLå–úçàå úçà ìk ìò áiç. §¨¨©¨©¨©©§©©
„ìëà àHL äòeáL;äìéëàì ïééeàø ïðéàL íéìëà ìëàå,ì ïééeàø ïðéàL ïé÷Lî äúLåäiúL–øeèt.äòeáL §¨¤Ÿ©§¨©Ÿ¨¦¤¥¨§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥¨§¦¦§¦¨¨§¨

ìëà àHL;úBôøèe úBìáð ìëàå,íéNîøe íéö÷L–áiç;ïBòîL éaøøèBt.øîà:íà éì úéðäð ézLà íðB÷ ¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦©¨©¦¦§¥¨©¨¦§¦¤¡¥¦¦
íBiä ézìëà;úBôøèe úBìáð ìëà àeäå,íéNîøe íéö÷L–äøeñà BzLà éøä. ¨©§¦©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦£¥¦§£¨

‰Bîöò ìL íéøác ãçà,íéøçà ìL íéøác ãçàå,Lnî ïäa LiL íéøác ãçàå,Lnî íäa ïéàL íéøác ãçàå. ¤¨§¨¦¤©§§¤¨§¨¦¤£¥¦§¤¨§¨¦¤¥¨¤©¨§¤¨§¨¦¤¥¨¤©¨
ãöék?øîà:éðBìt Léàì ïzàL äòeáL,àHLåïzà;ézúpL,ézúð àHLå;ïLéàL,àHLåïLéà;ézðLiL,àHLå ¥©¨©§¨¤¤¥§¦§¦§¤¤¥¤¨©¦§¤¨©¦¤¦©§¤¦©¤¨©§¦§¤

:÷ìçì äðéî òîù ,éì äîì ùáãå ïîùå ïéé ,òáúùà åá áøñîã éàîà ,òáúùà éëã ,àì åúå êîò äúùà
cccc.aiig zeliap lk`e:åäðéøñà àðîçøã åàì éà ïä äìéëàì ïééåàøã.xhet oerny 'xììåëá àî÷ àðúå ïåòîù 'øã àúâåìôå .íäéìò àåä ãîåòå òáùåîã

.úåôéøèà éîð àìééç úåèåçùà äòåáù àìééçã åâî øáñ ÷"ú .úåôéøèå úåèåçù ìëåà àìù äòåáù øîåàá ïåâë ,íéøåñàä íéøáã íò íéøúåîä íéøáã
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ììåë øåñéàá øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà øáñ ïåòîù 'øå .ììåë øåñéàá øåñéà ìò ìç øåñéàã.dxeq` ezy`.íéìëåà ìëà éøäù

:øåñéà øáã ìò äìç äòåáù ïéàù àìà ,åäðéð äìéëà éðá åàìã íåùî åàì àúééî÷á øåèôã àîòèã .ïåòîù 'øì åìéôàå
dddd.mixg` ly mixac cg`e:éðåìôì ïúàù ùøôîãë.ynn oda oi`y:íéì øåøö ÷åøæàù ïåâë äàðä íäá ïéàù òîùîå ,äðéù ïåâë ,òîùî éðååâ éøú

`xephxa yexit

אחד , בהעלם שונים, úçàמשקאות àlà áiç Bðéàעבר שלא – ÅÇÈÆÈÇÇ
אבל משקאות. מיני כל בשבועתו  שכלל  לפי אחת, שבועה על אלא

Láãeהאומר : ïîLå ïéé äzLà àHL äòeáL,מבואר בגמרא – ÀÈÆÆÀÆÇÄÀÆÆÀÇ
ונשבע  ודבש, ושמן יין עמו  וישתה שיבוא בו, מפציר חברו שהיה כגון
לומר אין זה ובכגון  ודבש ", ושמן  יין  אשתה שלא "שבועה ואמר:

משקאות  מיני  לעצמו  להתיר כדי  בשבועתו, אלו  משקאות מיני שפירט
ודבש, ושמן יין עמו לשתות אלא הזמינו  לא וחברו  שהואיל אחרים,
בשבועתו  לפרט צריך  היה ולא אשתה", שלא "שבועה לומר היה יכול

משקה  כל על שנשבע דעתו, גילה שפירט וכיון  ומשקה, משקה כל
עבר  אם הלכך  עצמו ; בפני ודבש,äúLåומשקה ושמן יין –áiç ÀÈÈÇÈ

úçàå úçà ìk ìò עליהן וחייב שבועות, שלוש על שעבר – ÇÈÇÇÀÇÇ
מזיד. הוא אם מלקות פעמים ושלוש  שוגג, הוא אם קרבנות שלושה

i y y m e i
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לאכילה, ראויים שאינם דברים ואכל  יאכל , שלא שנשבע במי ללמד באה משנתנו
באכילה. התורה מן  האסורים דברים שאכל או

ïééeàøהאומר : ïðéàL íéìëà ìëàå ;ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÀÈÇÙÈÄÆÅÈÀÄ
äìéëàì, להלן שנבאר  כמו  –äúLå– שתה או –ïðéàL ïé÷Lî ÇÂÄÈÀÈÈÇÀÄÆÅÈ

øeèt ,äiúLì ïééeàø שלא שהנשבע לפי  שבועתו , על עבר  שלא – ÀÄÄÀÄÈÈ
הראויים  ולמשקים לאכילה, הראויים למאכלים אלא מתכוון  אינו יאכל ,

אמר :לשתיה  .íéö÷L ,úBôøèe úBìáð ìëàå ;ìëà àHL äòeáLÀÈÆÙÇÀÈÇÀÅÀÅÀÈÄ
íéNîøe,התורה מן  באכילה האסורים דברים –áiçפי על  שאף – ÀÈÄÇÈ

שבועתו , עליהם חלה מקום מכל  לאכלם, שלא סיני  מהר  ועומד  שמושבע

ביטוי . שבועת משום אף חייב אותם, øèBtוכשאכל  ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅ
ועומד מושבע שאדם דברים, על חלה שבועה אין  שמעון: רבי  שסובר 
אינו  האסורים, דברים כשאכל ולכן  לאכלם, שלא סיני  מהר עליהם

הגמרא מסקנת לפי ביטוי. שבועת משום עליהם א א א א ....חייב כד כד כד כד ,,,, ((((שבועות שבועות שבועות שבועות 

כדרבא כדרבא כדרבא כדרבא ")")")") """"אלא אלא אלא אלא  המתחילהמתחילהמתחילהמתחיל דבורדבורדבורדבור רשרשרשרש""""יייי ברישא עייןעייןעייןעיין שבין משנתנו, מתפרשת

דהיינו  אוכל ", שלא "שבועה סתם: שאמר  במי  מדובר  בסיפא ובין
ששבועה  קמא, תנא וסובר  יאכל , שלא דברים אילו בשבועתו  פירש  שלא

כוללת  ברם, עפר. כגון  לאכילה, ראויים שאינם דברים כוללת אינה זו 
ראויים  עצמם שמצד לפי באכילה, התורה מן  האסורים דברים אף היא

כיון  אבל איסור , על  חל  איסור  שאין  היא, הלכה ואמנם לאכילה. הם
מתוך הרי  האסורים, דברים וגם המותרים דברים גם כוללת ששבועתו 

האסורים, דברים על אף חלה המותרים, דברים על  שבועתו שחלה
שמעון  ורבי  איסור. על חל איסור קמא, תנא לדעת כולל , באיסור שכן

שבועתו  אין ולכן איסור , על חל  איסור  אין  כולל באיסור  שאף סובר,
האסורים. דברים על i"yx,חלה yexit itl dpynd z` epx`a אבל±

בגמרא  שאמרו כפי אלא כרש "י , מפרשים אינם ואחרים והרמב"ם הר "ן

הסוגייה בבבב):):):):בתחילת כגכגכגכג,,,, כלומר((((שבועותשבועותשבועותשבועות במפרש ", וסיפא בסתם "רישא
אין  אבל אוכל ", שלא "שבועה סתם: באומר אמנם מדובר  שברישא

אלו  שאף באכילה, התורה מן  האסורים דברים אף כוללת זו  שבועה
וטרפות, נבלות אכל אם ולכן לאכילה, ראויים שאינם אוכלים הם

מדובר בסיפא ברם, שבועתו. משום עליהם חייב אינו ורמשים, שקצים
שאמר כגון דהיינו  האסורים", דברים עם המותרים דברים "בכולל 

אוכל  שלא "שבועה איסורבמפורש : זה ובכגון  ושחוטות", נבלות

על איסור  בו חל  אם שמעון, ורבי  קמא תנא שנחלקו  הוא, כולל
כמו לאו , אם לעיל.איסור , nw`.שבארנו `pzk dkldeíðB÷ :øîàÈÇÈ
éì úéðäð ézLàהוא נדר של ביטוי בבבב),),),),– א א א א ,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  משנהמשנהמשנהמשנה ((((עייןעייןעייןעיין ÄÀÄÆÁÅÄ

משלי  ליהנות בנדר  אסורה אשתי  תהא mixacaכלומר: o`k xaecne)
,(dl careyn epi`y,úBôøèe úBìáð ìëà àeäå ;íBiä ézìëà íàÄÈÇÀÄÇÀÈÇÀÅÀÅ
íéNîøe íéö÷Lשמותרים שגגות מנדרי  זה ואין  משנה משנה משנה משנה – ((((עייןעייןעייןעיין ÀÈÄÀÈÄ

ב ב ב ב ),),),), ג ג ג ג ,,,, את נדרים נדרים נדרים נדרים  שאכל השבועה בשעת שידע בכגון כאן מדובר  שכן
הללו טובטובטובטוב"),"),"),"),הדברים יום יום יום יום  äøeñà("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  BzLà éøä ליהנות – ÂÅÄÀÂÈ

דעתו , גילה הרי  שנדר , קודם אותם ואכל  שהואיל  שנדר; כפי  משלו,
לעיל שפוטר שמעון  רבי ואפילו לאכילה; הראויים כדברים שמחשיבם

ביטוי בשבועת פטר  שלא אסורה, שאשתו בזה מודה ביטוי , בשבועת
ראויים  שאינם משום ולא איסור , על  חל  איסור שאין  משום אלא

קיים. נדרו שאכלם, וכיון לאכילה,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

להשמיענו המשנה באה כן  ביטוי. שבועת נוהגת דברים באלו לפרט באה זו משנה
לשעבר . ביטוי שבועת על  קרבן  חייבים אם עקיבא, ורבי ישמעאל רבי  מחלוקת

Bîöò ìL íéøác ãçà הנוגעים בדברים בין  נוהגת ביטוי שבועת – ÆÈÀÈÄÆÇÀ
במשניות  שלמדנו  כמו  יאכל, שלא או  שיאכל כגון עצמו , לנשבע

íéøçàהקודמות, ìL íéøác ãçàå הנוגעים בדברים ובין  – ÀÆÈÀÈÄÆÂÅÄ
להלן, כמבואר ãçàåלאחרים, ,Lnî ïäa LiL íéøác ãçàåÀÆÈÀÈÄÆÅÈÆÇÈÀÆÈ

Lnî íäa ïéàL íéøácבהם שיש  דברים לגבי  בין ובין – ממש , ÀÈÄÆÅÈÆÇÈ
והולכת. מפרשת שהמשנה כמו ממש , בהם שאין דברים ãöékÅÇלגבי 

ממש ? בהם שאין  ובדברים אחרים של בדברים ביטוי  שבועת נוהגת –
éðBìt Léàì ïzàL äòeáL :øîà,מתנה –ïzà àHLå או – ÈÇÀÈÆÆÅÀÄÀÄÀÆÆÅ
פלוני; לאיש  אתן שלא שבועה ézúðשאמר : àHLå ,ézúpL או – ÆÈÇÄÀÆÈÇÄ

שבועה  או: פלוני , לאיש  שנתתי שבועה ואמר : שעבר, על שנשבע

ביטוי  שבועת זוהי נתתי ; `mixg.שלא ly mixacaàHLå ,ïLéàLÆÄÇÀÆ
ïLéà הנשבע וכן  אישן ; שלא שבועה או : שאישן, שבועה אמר: – ÄÇ

שעבר : ézðLéעל  àHLå ,ézðLiL ביטוי שבועת זוהי –xaca ÆÈÇÀÄÀÆÈÇÀÄ
.ynn ea oi`y:הנשבע àHLåוכן ,íiì øBøö ÷øæàL שלא או – ÆÆÀÙÀÇÈÀÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ézðLé;íiì øBøö ÷øæàL,÷øæà àHLå;éz÷øfL,éz÷øæ àHLå.ìàòîLé éaøøîBà:ãéúòä ìò àlà áiç Bðéà ¨©§¦¤¤§Ÿ§©¨§¤¤§Ÿ¤¨©§¦§¤¨©§¦©¦¦§¨¥¥¥©¨¤¨©¤¨¦
àáì,øîàpL(ã ,ä àø÷éå):"áéèéäì Bà òøäì".Bì øîààáé÷ò éaø:ïk íà,äòøä ïäa LiL íéøác àlà éì ïéà ¨Ÿ¤¤¡©§¨©§¥¦¨©©¦£¦¨¦¥¥¦¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨

äáèäå;ïépî äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøác?Bì øîà:áeúkä éeaøî.Bì øîà:Cëì áeúkä äaø íà,äaø ©£¨¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨¦©¦¨©¥¦©¨¨©¦¦¨©¨§¨¦¨
Cëì áeúkä. ©¨§¨

Âäåönä úà ìháì òaLð,ìha àGå–øeèt;íi÷ì,íi÷ àGå–øeèt;áiç àäiL ïéca äéäL,éøáãkäãeäé éaø ¦§©§©¥¤©¦§¨§¦¥¨§©¥§¦¥¨¤¨¨©¦¤§¥©¨§¦§¥©¦§¨
àøéúa ïa.øîààøéúa ïa äãeäé éaø:äîéðéñ øäî äéìò òaLî BðéàL úeLøä íà,äéìò áiç àeä éøä– ¤§¥¨¨©©¦§¨¤§¥¨¨¦¨§¤¥ª§¨¨¤¨¥©¦©£¥©¨¨¤¨

éðéñ øäî äéìò òaLî àeäL äåöî,äéìò áiç àäiL ïéã Bðéà?Bì eøîà:àG,zøîà íàúeLøä úòeáLa,ïkL ¦§¨¤ª§¨¨¤¨¥©¦©¥¦¤§¥©¨¨¤¨¨§¦¨©§¨¦§©¨§¤¥
ïäk åàì da äNò,ïäk åàì da äNò àHL äåöî úòeáLa øîàz,ìha àGå ìháì òaLð íàL–øeèt. ¨¨¨¨§¥Ÿ©¦§©¦§¨¤¨¨¨¨§¥¤¦¦§©§©¥§¦¥¨

.aezkd ieaixnò"ø .éèøôå éììë ùéøã ìàòîùé éáøå ,éèåòîå ééåáø äøåúä ìëá ùéøã ò"øã ,ìàòîùé 'øå àáé÷ò 'øã àúâåìôå .íãàä àèáé øùà ìëì
øáòùì éìéî ìë äáéø ,äáéø éàî .ìëä äáéø ,äáéøå èòéîå äáéø ,äáéøå øæç àèáé øùà ìëì ,èòéî áéèéäì åà òøäì ,äáéø òáùú éë ùôð åà ùéøã
éà ììëå èøôå ììë .ììëå øæç àèáé øùà ìëì ,èøô áéèäì åà òøäì ,ììë òáùú éë ùôð åà ,ùéøã ìàòîùé 'øå .äåöî øáã èòéî ,èòéî éàîå .àáäìë

:ò"øë äëìäå .àáäì ìë óà ,àáäì ùøåôî èøôä äî ,èøôä ïéòë àìà ïã äúà
eeee,xeht 'eke devnd z` lhal rayp:àåù úòåáù íåùî àåä ä÷åì ìáà .éåèéá úòåáù íåùî.`xiza oa dcedi iax ixack aiig didiy oica didy

:'åëå úåùøä íà äî øîåà àøéúá ïá äãåäé 'ø äéäù ,éåèéá úòåáù íåùî áééç àåä àøéúá ïá äãåäé 'ø éøáãì åìéàù øîåìë.odk e`l da dyr `ly
:àøéúá ïá äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åàìå ïä åá ùéù øáã òîùîã ,áéèäì åà òøäì áéúë àø÷å

`xephxa yexit

–;÷øæà: שעבר על שנשבע éz÷øæאו àHLå ,éz÷øfL אף – ÆÀÙÆÈÇÀÄÀÆÈÇÀÄ
וכל תועלת כל לאדם שאין  ממש, בו שאין  בדבר  ביטוי  שבועת זו 

לים. צרור בזריקת àlàהפסד  áiç Bðéà :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÅÇÈÆÈ
àáì ãéúòä ìò בתחילת ששנינו מה על  חולק ישמעאל  רבי  – ÇÆÈÄÈÙ

חייב  אדם שאין  סובר, והוא ארבע", שהן שתים "שבועות מסכתנו:

העתיד, על נשבע כן אם אלא ביטוי שבועת "òøäìמשום :øîàpLÆÆÁÇÀÈÇ
"áéèéäì Bà.להבא ומשמעו: –ïk íà :àáé÷ò éaø Bì øîà ÀÅÄÈÇÇÄÂÄÈÄÅ

ח  לומד  אתה אם או – "להרע הכתוב ממשמעות ביטוי שבועת יוב

éìלהיטיב", ïéà, ביטוי שבועת משום לחייב –àlàלגביíéøác ÅÄÆÈÀÈÄ
äáèäå äòøä ïäa LiL,"להיטיב או  "להרע שכתוב: כמו  – ÆÅÈÆÂÈÈÇÂÈÈ

ïépî äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøác משום בהם שחייב – ÀÈÄÆÅÈÆÂÈÈÇÂÈÈÄÇÄ
ביטוי ? Bìשבועת øîà:עקיבא לרבי ישמעאל  רבי –áeúkä éeaøî ÈÇÅÄÇÈ

שנאמר  dreaya",((((שם שם שם שם ):):):):– mc`d `hai xy` lkl" לרבות זה כתוב ובא
שבועת  משום חיוב יש  בהם שאף והטבה, הרעה בהם שאין דברים

Bìביטוי . øîà:ישמעאל לרבי  עקיבא רבי  –áeúkä äaø íà ÈÇÄÄÈÇÈ
Cëì áeúkä äaø ,Cëì הרעה בהם שאין  דברים שנלמדים כשם – ÀÈÄÈÇÈÀÈ

על שבועות אף הכתוב מריבוי  נלמדות כך הכתוב, מריבוי והטבה
במידה  הכתוב את דורש  עקיבא שרבי מבואר, בגמרא בברייתא העבר .

להטיב" או "להרע ריבה, – תשבע" כי נפש  "או  ומיעוט": "ריבוי  של
ריבה  וריבה; חזר  – בשבועה" האדם יבטא אשר  "לכל  מיעט, –

הכל  ריבה – וריבה oiaeומיעט ,dahde drxd mda oi`y mixac oia)
.(xard lr zereayמיעט נשבע (aezkd)?ומה שאם מצוה, דבר  מיעט

כפי ביטוי , שבועת משום חייב אינו  מצוה, דבר  לקיים או  לבטל
במידה  הזה הכתוב את דורש  ישמעאל  ורבי  הבאה. במשנה שנלמד

הפרט  מה הפרט, כעין  אלא דן  אתה שאין וכלל", ופרט "כלל של
בא מפו  הכלל  והרי  להבא, כל  אף להיטיב", או  "להרע להבא, רש 

למעט  בא והפרט והטבה, הרעה בהם שאין דברים אפילו  לרבות
העבר על  אאאא).).).).שבועות כו כו כו כו ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  גמראגמראגמראגמרא aiwr`.((((עייןעייןעייןעיין iaxk dklde

y c e w z a y
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על חלה ביטוי שבועת שאין ללמד , באה שמשנתנו הקודמת, במשנה הזכרנו כבר 
מצוה. דבר

äåönä úà ìháì òaLð שלא כגון עשה, מצוות לקיים שלא – ÄÀÇÀÇÅÆÇÄÀÈ

טרפות, שיאכל כגון  תעשה", "לא על לעבור  או  תפילין ; àGåÀיניח
ìha,שנשבע כפי המצוה את –øeèt; ביטוי שבועת משום – ÄÅÈ

,mrhd x`ean m"anxdl zeipynd yexita להרע" התורה: שאמרה לפי

"על אלא ביטוי שבועת משום חייב אדם שאין ומכאן  להיטיב", או
להיטיב, במקום ירע או  להרע, במקום שייטיב בו  אפשר  שאי  דבר

"להיטיב" כשיישבע מצוה בדבר שאילו  כלומר רשות", דברי והם
לאכול שלא "להרע" וכשנשבע לנפשו ; מירע הוא איסור, דבר  ולאכול 

לנפשו מיטיב הוא בפסח, טובטובטובטוב").").").").חמץ יוםיוםיוםיום הוא ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  לוקה ברם,

שוא. שבועת המצוה,íi÷ìמשום את לקיים נשבע –íi÷ àGå– ÀÇÅÀÄÅ
עלøeètאותה, חלה ביטוי שבועת שאין  ביטוי , שבועת משום – È

לאדם  לו  מותר  שכן  חייב, אינו  שוא שבועת משום ואף מצוה; דבר
המצוה את לקיים כדי בשבועה, עצמו  את א א א א ).).).).לזרז  חחחח,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  ((((גמראגמראגמראגמרא

ולא  המצוה את לקיים שהנשבע זה, דין להשמיענו  המשנה ובאה
לפי  פטור, ïécaקיים, äéäL,וחומר בקל  ללמוד היה שאפשר  – ÆÈÈÇÄ

áiç àäiL,ביטוי שבועת משום –,àøéúa ïa äãeäé éaø éøáãk ÆÀÅÇÈÀÄÀÅÇÄÀÈÆÀÅÈ
úeLøäשכן  íà äî :àøéúa ïa äãeäé éaø øîà שבועת – ÈÇÇÄÀÈÆÀÅÈÈÄÈÀ

מצוה, ולא רשות שהוא דבר  לעשות שנשבע דהיינו BðéàLÆÅהרשות,
éðéñ øäî äéìò òaLî,ביטוי שבועת שנשבע וכיון לעשותה, – ËÀÈÈÆÈÅÇÄÇ

äéìò áiç àeä éøä,קיימה לא אם זו , שבועתו על  –äåöî– ÂÅÇÈÈÆÈÄÀÈ
מצוה, בדבר éðéñשבועה øäî äéìò òaLî àeäL,לקיימה – ÆËÀÈÈÆÈÅÇÄÇ

äéìò áiç àäiL ïéã Bðéàוחומר קל  והרי שבועתו ? משום – ÅÄÆÀÅÇÈÈÆÈ
Bìהוא! eøîà:בתירא בן יהודה לרבי  חכמים –àGקל זה אין – ÈÀ

úeLøäוחומר . úòeáLa zøîà íà,עליה שחייב –äNò ïkL ÄÈÇÀÈÄÀÇÈÀÆÅÈÈ
da,הכתוב –ïäk åàì ולא הדבר את לעשות נשבע אם שבין – ÈÈÀÅ

חייב  הריהו ועשאו , הדבר את לעשות שלא נשבע אם ובין עשאו ,
שבועתו, על שעבר  äåöîמשום úòeáLa øîàz נשבע שאם – ÙÇÄÀÇÄÀÈ

שבועתו ? משום חייב יהא קיים, ולא המצוה את äNòלקיים àHLÆÈÈ
daïäk åàì כדינו ה"לאו " של  דינו אין מצוה בשבועת שהרי – ÈÈÀÅ

ה"הן", ìháìשל òaLð íàL,המצוה את –ìha àGå,אותה – ÆÄÄÀÇÀÇÅÀÄÅ
øeèt מצוות את לקיים סיני  מהר  ועומד  שמושבע לפי  לדעתך , אף – È

על אף מצוה, של  ביטולה על חלה ביטוי שבועת שאין וכיון  התורה;

ומשמע: להיטיב", או  "להרע כתוב: שהרי חלה, אינה מצוה של קיומה
לעיל. שבארנו  כמו  ולאו, הן  בו שיש דבר 

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊBæ økk ìëà àHL äòeáL,äpìëà àHL äòeáL,äpìëà àHL äòeáL–dìëàå,úçà àlà áiç Bðéà.àéä Bæ §¨¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨§¨¤Ÿ§¤¨©£¨¨¥©¨¤¨©©¦
éeha úòeáL,úBkî dðBãæ ìò ïéáiçL,ãøBéå äìBò ïaø÷ dúââL ìòå.àåL úòeáL–úBkî dðBãæ ìò ïéáiç,ìòå §©¦¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥§©¨§©¨¦©§¨©§©
øeèt dúââL. ¦§¨¨¨

ffff.dplke` `ly dreay ef xkk lke` `ly dreayìò äìç äòåáù ïéàù ,úçà àìà áééç åðéàã àåä äðìëåà àìù øîà øãäå ìëåà àìù øîàã àîòè
øîà øãä éëå äìåë ìëàéù ãò áééç åðéà äðìëåà àìù øîà éëã ,íéúù áééç äìåë äìëàå ìëåà àìù øîà øãäå äðìëåà àìù äìçú øîà ìáà .äòåáù
:äðåùàø äòåáù íåùî áééçî äìåë ìëà øãä éëå ,úéæë äðéî ìéëà éë áééçîå ,àìééç äðåøçàä äòåáùä êëìä ,áééç úéæë äðîî ìëàù ïåéë ìëåà àìù

y dplke` `ly dreay.dplke` `ly dreaïðéòåîùàì úéùéìù äòåáù ïì àðú ,äòåáù ìò äìç äòåáù ïéàã ïðéòîù äéðù äðìëåà àìù äòåáùîã â"òà
äéúçú äéðù äúìò äðåùàøä ìò íëçì ìàùð íàù ,åìåçé íå÷î åàöîé íàå ,äìèáì åàöé àìå ïä úåòåáù àä ,àúééøúá úåòåáùà àëéìã àåä àáåéçã
,òøôîì äéðùä äìçå øãð àìù éîë éåäå åø÷éòî øãðä ø÷åò íëçäù éôì .úéùéìùä äìç íéúùä ìò ìàùð íà ïëå ,äéðù äòåáù íåùî øáãá øñàðå

:òøôîì úéùéìùä äìçå íðéà åìéàë éøä íéúùä ìò ìàùðùë ïëå ,äéìò ìàùðå ìéàåä äðéàù éîë äðåùàøä éøäù

`xephxa yexit
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פעמים. כמה שבועתו  על  וחזר ביטוי  שבועת שנשבע במי ללמדנו באה זו  משנה

Bæ,האומר : økk ìëà àHL äòeáL: ואמר àHLוחזר  äòeáL ÀÈÆÙÇÄÈÀÈÆ
äpìëà àHL äòeáL ,äpìëà הראשונה שבועתו  שאמר  שלאחר – ÙÀÆÈÀÈÆÙÀÆÈ

אוכלנה", "שלא בלשון ונשבע הוסיף זו ", כיכר אוכל "שלא בלשון 
הללו , הלשונות בין הבדל ויש – פעמיים; זו שבועתו על  וחזר 

חייב; כזית, ממנה שאכל כיון זו , כיכר  אוכל  שלא שבועה שהאומר :
לפיכך – כולה; את שיאכל עד  חייב אינו  אוכלנה, שלא האומר: ואילו 

אלו, שבועותיו על  עבר הכיכר ,dìëàåאם כל  את ואכל –Bðéà ÇÂÈÈÅ
úçà àlà áiç שלא תחילה ונשבע שהואיל  אחת, שבועה משום – ÇÈÆÈÇÇ

הכיכר, כל  יאכל שלא השנייה, שבועתו הרי  כזית, אפילו מהככר  יאכל 
שבועה על חלה שבועה ואין  הראשונה, שבועתו בתוך (xg`nyכלולה

rayp df ixd ,raype xfegyke ,eilr zxq`p ,dpey`x dreay dilr raypy
.xeht ,miiw `le ,devnd z` miiwl rayp :epipye ,devnd z` miiwl––––

א א א א  ד ד ד ד ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  ואחר).רשרשרשרש""""יייי אוכלנה, שלא שבועה תחילה: אמר אם ברם,
שתיים, חייב כולה, את ואכל  זו , כיכר אוכל  שלא שבועה אמר : כך

וכשגמר השנייה, שבועתו משום נתחייב כזית ממנה משאכל  שכן
הראשונה שבועתו  משום נתחייב כולה, בבבב).).).).לאכול כז כז כז כז ,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות ((((גמראגמראגמראגמרא

?ziyily dreay mb dpynd dhwp dnle באה שמשנתנו מבואר, בגמרא 

יצאו  לא אבל  הנוספות, השבועות על  חיוב אין  שאמנם להשמיענו,
הריהו  לו , והתירה הראשונה שבועתו  על לחכם נשאל  שאם לבטלה,

השבועות  שתי  על נשאל אם וכן השנייה, שבועתו משום בכיכר נאסר
מעיקרו , הנדר  עוקר החכם שכן  השלישית; השבועה חלה הראשונות,

זה  הרי  הראשונה, שבועתו  על  וכשנשאל ביטוי , לשבועת הדין והוא
וכן  למפרע; השנייה שבועתו וחלה זו, שבועה נשבע לא כאילו 

למפרע השלישית חלה השתיים, על  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כשנשאל רש רש רש רש """"יייי;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

dúââL ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáiçL ,éeha úòeáL àéä BæÄÀÇÄÆÇÈÄÇÀÈÇÀÇÄÀÈÈ
ãøBéå äìBò ïaø÷ חייב הריהו  במזיד , השבועה על  עבר שאם – ÈÀÈÆÀÅ

בפרק  כמבואר ויורד, עולה קרבן להביא חייב שוגג, היה ואם מלקות;

אדם  שאין  להשמיענו, כאן  באה שהמשנה מבואר, בגמרא ב. משנה א
ברישא  שמדובר כפי ואכל , יאכל, שלא שנשבע במי  אלא מלקות חייב
שאין  לפי  לוקה, אינו  אכל , ולא שיאכל  הנשבע אבל משנתנו . של

מעשה בו שאין לאו על  בבבב).).).).לוקים כא כא כא כא ,,,, àåL((((שבועות שבועות שבועות שבועות  úòeáLכפי – ÀÇÈÀ
הבאה, במשנה עניינה úBkîשיבואר dðBãæ ìò ïéáiç היה אם – ÇÈÄÇÀÈÇ

לוקה, הריהו øeètמזיד , dúââL ìòå.לגמרי פטור שוגג היה אם – ÀÇÄÀÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



קצג e dpyn iyily wxt zereay zkqn

ézðLé;íiì øBøö ÷øæàL,÷øæà àHLå;éz÷øfL,éz÷øæ àHLå.ìàòîLé éaøøîBà:ãéúòä ìò àlà áiç Bðéà ¨©§¦¤¤§Ÿ§©¨§¤¤§Ÿ¤¨©§¦§¤¨©§¦©¦¦§¨¥¥¥©¨¤¨©¤¨¦
àáì,øîàpL(ã ,ä àø÷éå):"áéèéäì Bà òøäì".Bì øîààáé÷ò éaø:ïk íà,äòøä ïäa LiL íéøác àlà éì ïéà ¨Ÿ¤¤¡©§¨©§¥¦¨©©¦£¦¨¦¥¥¦¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨

äáèäå;ïépî äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøác?Bì øîà:áeúkä éeaøî.Bì øîà:Cëì áeúkä äaø íà,äaø ©£¨¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨¦©¦¨©¥¦©¨¨©¦¦¨©¨§¨¦¨
Cëì áeúkä. ©¨§¨

Âäåönä úà ìháì òaLð,ìha àGå–øeèt;íi÷ì,íi÷ àGå–øeèt;áiç àäiL ïéca äéäL,éøáãkäãeäé éaø ¦§©§©¥¤©¦§¨§¦¥¨§©¥§¦¥¨¤¨¨©¦¤§¥©¨§¦§¥©¦§¨
àøéúa ïa.øîààøéúa ïa äãeäé éaø:äîéðéñ øäî äéìò òaLî BðéàL úeLøä íà,äéìò áiç àeä éøä– ¤§¥¨¨©©¦§¨¤§¥¨¨¦¨§¤¥ª§¨¨¤¨¥©¦©£¥©¨¨¤¨

éðéñ øäî äéìò òaLî àeäL äåöî,äéìò áiç àäiL ïéã Bðéà?Bì eøîà:àG,zøîà íàúeLøä úòeáLa,ïkL ¦§¨¤ª§¨¨¤¨¥©¦©¥¦¤§¥©¨¨¤¨¨§¦¨©§¨¦§©¨§¤¥
ïäk åàì da äNò,ïäk åàì da äNò àHL äåöî úòeáLa øîàz,ìha àGå ìháì òaLð íàL–øeèt. ¨¨¨¨§¥Ÿ©¦§©¦§¨¤¨¨¨¨§¥¤¦¦§©§©¥§¦¥¨

.aezkd ieaixnò"ø .éèøôå éììë ùéøã ìàòîùé éáøå ,éèåòîå ééåáø äøåúä ìëá ùéøã ò"øã ,ìàòîùé 'øå àáé÷ò 'øã àúâåìôå .íãàä àèáé øùà ìëì
øáòùì éìéî ìë äáéø ,äáéø éàî .ìëä äáéø ,äáéøå èòéîå äáéø ,äáéøå øæç àèáé øùà ìëì ,èòéî áéèéäì åà òøäì ,äáéø òáùú éë ùôð åà ùéøã
éà ììëå èøôå ììë .ììëå øæç àèáé øùà ìëì ,èøô áéèäì åà òøäì ,ììë òáùú éë ùôð åà ,ùéøã ìàòîùé 'øå .äåöî øáã èòéî ,èòéî éàîå .àáäìë

:ò"øë äëìäå .àáäì ìë óà ,àáäì ùøåôî èøôä äî ,èøôä ïéòë àìà ïã äúà
eeee,xeht 'eke devnd z` lhal rayp:àåù úòåáù íåùî àåä ä÷åì ìáà .éåèéá úòåáù íåùî.`xiza oa dcedi iax ixack aiig didiy oica didy

:'åëå úåùøä íà äî øîåà àøéúá ïá äãåäé 'ø äéäù ,éåèéá úòåáù íåùî áééç àåä àøéúá ïá äãåäé 'ø éøáãì åìéàù øîåìë.odk e`l da dyr `ly
:àøéúá ïá äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åàìå ïä åá ùéù øáã òîùîã ,áéèäì åà òøäì áéúë àø÷å

`xephxa yexit

–;÷øæà: שעבר על שנשבע éz÷øæאו àHLå ,éz÷øfL אף – ÆÀÙÆÈÇÀÄÀÆÈÇÀÄ
וכל תועלת כל לאדם שאין  ממש, בו שאין  בדבר  ביטוי  שבועת זו 

לים. צרור בזריקת àlàהפסד  áiç Bðéà :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÅÇÈÆÈ
àáì ãéúòä ìò בתחילת ששנינו מה על  חולק ישמעאל  רבי  – ÇÆÈÄÈÙ

חייב  אדם שאין  סובר, והוא ארבע", שהן שתים "שבועות מסכתנו:

העתיד, על נשבע כן אם אלא ביטוי שבועת "òøäìמשום :øîàpLÆÆÁÇÀÈÇ
"áéèéäì Bà.להבא ומשמעו: –ïk íà :àáé÷ò éaø Bì øîà ÀÅÄÈÇÇÄÂÄÈÄÅ

ח  לומד  אתה אם או – "להרע הכתוב ממשמעות ביטוי שבועת יוב

éìלהיטיב", ïéà, ביטוי שבועת משום לחייב –àlàלגביíéøác ÅÄÆÈÀÈÄ
äáèäå äòøä ïäa LiL,"להיטיב או  "להרע שכתוב: כמו  – ÆÅÈÆÂÈÈÇÂÈÈ

ïépî äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøác משום בהם שחייב – ÀÈÄÆÅÈÆÂÈÈÇÂÈÈÄÇÄ
ביטוי ? Bìשבועת øîà:עקיבא לרבי ישמעאל  רבי –áeúkä éeaøî ÈÇÅÄÇÈ

שנאמר  dreaya",((((שם שם שם שם ):):):):– mc`d `hai xy` lkl" לרבות זה כתוב ובא
שבועת  משום חיוב יש  בהם שאף והטבה, הרעה בהם שאין דברים

Bìביטוי . øîà:ישמעאל לרבי  עקיבא רבי  –áeúkä äaø íà ÈÇÄÄÈÇÈ
Cëì áeúkä äaø ,Cëì הרעה בהם שאין  דברים שנלמדים כשם – ÀÈÄÈÇÈÀÈ

על שבועות אף הכתוב מריבוי  נלמדות כך הכתוב, מריבוי והטבה
במידה  הכתוב את דורש  עקיבא שרבי מבואר, בגמרא בברייתא העבר .

להטיב" או "להרע ריבה, – תשבע" כי נפש  "או  ומיעוט": "ריבוי  של
ריבה  וריבה; חזר  – בשבועה" האדם יבטא אשר  "לכל  מיעט, –

הכל  ריבה – וריבה oiaeומיעט ,dahde drxd mda oi`y mixac oia)
.(xard lr zereayמיעט נשבע (aezkd)?ומה שאם מצוה, דבר  מיעט

כפי ביטוי , שבועת משום חייב אינו  מצוה, דבר  לקיים או  לבטל
במידה  הזה הכתוב את דורש  ישמעאל  ורבי  הבאה. במשנה שנלמד

הפרט  מה הפרט, כעין  אלא דן  אתה שאין וכלל", ופרט "כלל של
בא מפו  הכלל  והרי  להבא, כל  אף להיטיב", או  "להרע להבא, רש 

למעט  בא והפרט והטבה, הרעה בהם שאין דברים אפילו  לרבות
העבר על  אאאא).).).).שבועות כו כו כו כו ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  גמראגמראגמראגמרא aiwr`.((((עייןעייןעייןעיין iaxk dklde

y c e w z a y
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על חלה ביטוי שבועת שאין ללמד , באה שמשנתנו הקודמת, במשנה הזכרנו כבר 
מצוה. דבר

äåönä úà ìháì òaLð שלא כגון עשה, מצוות לקיים שלא – ÄÀÇÀÇÅÆÇÄÀÈ

טרפות, שיאכל כגון  תעשה", "לא על לעבור  או  תפילין ; àGåÀיניח
ìha,שנשבע כפי המצוה את –øeèt; ביטוי שבועת משום – ÄÅÈ

,mrhd x`ean m"anxdl zeipynd yexita להרע" התורה: שאמרה לפי

"על אלא ביטוי שבועת משום חייב אדם שאין ומכאן  להיטיב", או
להיטיב, במקום ירע או  להרע, במקום שייטיב בו  אפשר  שאי  דבר

"להיטיב" כשיישבע מצוה בדבר שאילו  כלומר רשות", דברי והם
לאכול שלא "להרע" וכשנשבע לנפשו ; מירע הוא איסור, דבר  ולאכול 

לנפשו מיטיב הוא בפסח, טובטובטובטוב").").").").חמץ יוםיוםיוםיום הוא ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  לוקה ברם,

שוא. שבועת המצוה,íi÷ìמשום את לקיים נשבע –íi÷ àGå– ÀÇÅÀÄÅ
עלøeètאותה, חלה ביטוי שבועת שאין  ביטוי , שבועת משום – È

לאדם  לו  מותר  שכן  חייב, אינו  שוא שבועת משום ואף מצוה; דבר
המצוה את לקיים כדי בשבועה, עצמו  את א א א א ).).).).לזרז  חחחח,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  ((((גמראגמראגמראגמרא

ולא  המצוה את לקיים שהנשבע זה, דין להשמיענו  המשנה ובאה
לפי  פטור, ïécaקיים, äéäL,וחומר בקל  ללמוד היה שאפשר  – ÆÈÈÇÄ

áiç àäiL,ביטוי שבועת משום –,àøéúa ïa äãeäé éaø éøáãk ÆÀÅÇÈÀÄÀÅÇÄÀÈÆÀÅÈ
úeLøäשכן  íà äî :àøéúa ïa äãeäé éaø øîà שבועת – ÈÇÇÄÀÈÆÀÅÈÈÄÈÀ

מצוה, ולא רשות שהוא דבר  לעשות שנשבע דהיינו BðéàLÆÅהרשות,
éðéñ øäî äéìò òaLî,ביטוי שבועת שנשבע וכיון לעשותה, – ËÀÈÈÆÈÅÇÄÇ

äéìò áiç àeä éøä,קיימה לא אם זו , שבועתו על  –äåöî– ÂÅÇÈÈÆÈÄÀÈ
מצוה, בדבר éðéñשבועה øäî äéìò òaLî àeäL,לקיימה – ÆËÀÈÈÆÈÅÇÄÇ

äéìò áiç àäiL ïéã Bðéàוחומר קל  והרי שבועתו ? משום – ÅÄÆÀÅÇÈÈÆÈ
Bìהוא! eøîà:בתירא בן יהודה לרבי  חכמים –àGקל זה אין – ÈÀ

úeLøäוחומר . úòeáLa zøîà íà,עליה שחייב –äNò ïkL ÄÈÇÀÈÄÀÇÈÀÆÅÈÈ
da,הכתוב –ïäk åàì ולא הדבר את לעשות נשבע אם שבין – ÈÈÀÅ

חייב  הריהו ועשאו , הדבר את לעשות שלא נשבע אם ובין עשאו ,
שבועתו, על שעבר  äåöîמשום úòeáLa øîàz נשבע שאם – ÙÇÄÀÇÄÀÈ

שבועתו ? משום חייב יהא קיים, ולא המצוה את äNòלקיים àHLÆÈÈ
daïäk åàì כדינו ה"לאו " של  דינו אין מצוה בשבועת שהרי – ÈÈÀÅ

ה"הן", ìháìשל òaLð íàL,המצוה את –ìha àGå,אותה – ÆÄÄÀÇÀÇÅÀÄÅ
øeèt מצוות את לקיים סיני  מהר  ועומד  שמושבע לפי  לדעתך , אף – È

על אף מצוה, של  ביטולה על חלה ביטוי שבועת שאין וכיון  התורה;

ומשמע: להיטיב", או  "להרע כתוב: שהרי חלה, אינה מצוה של קיומה
לעיל. שבארנו  כמו  ולאו, הן  בו שיש דבר 

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊBæ økk ìëà àHL äòeáL,äpìëà àHL äòeáL,äpìëà àHL äòeáL–dìëàå,úçà àlà áiç Bðéà.àéä Bæ §¨¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨§¨¤Ÿ§¤¨©£¨¨¥©¨¤¨©©¦
éeha úòeáL,úBkî dðBãæ ìò ïéáiçL,ãøBéå äìBò ïaø÷ dúââL ìòå.àåL úòeáL–úBkî dðBãæ ìò ïéáiç,ìòå §©¦¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥§©¨§©¨¦©§¨©§©
øeèt dúââL. ¦§¨¨¨

ffff.dplke` `ly dreay ef xkk lke` `ly dreayìò äìç äòåáù ïéàù ,úçà àìà áééç åðéàã àåä äðìëåà àìù øîà øãäå ìëåà àìù øîàã àîòè
øîà øãä éëå äìåë ìëàéù ãò áééç åðéà äðìëåà àìù øîà éëã ,íéúù áééç äìåë äìëàå ìëåà àìù øîà øãäå äðìëåà àìù äìçú øîà ìáà .äòåáù
:äðåùàø äòåáù íåùî áééçî äìåë ìëà øãä éëå ,úéæë äðéî ìéëà éë áééçîå ,àìééç äðåøçàä äòåáùä êëìä ,áééç úéæë äðîî ìëàù ïåéë ìëåà àìù

y dplke` `ly dreay.dplke` `ly dreaïðéòåîùàì úéùéìù äòåáù ïì àðú ,äòåáù ìò äìç äòåáù ïéàã ïðéòîù äéðù äðìëåà àìù äòåáùîã â"òà
äéúçú äéðù äúìò äðåùàøä ìò íëçì ìàùð íàù ,åìåçé íå÷î åàöîé íàå ,äìèáì åàöé àìå ïä úåòåáù àä ,àúééøúá úåòåáùà àëéìã àåä àáåéçã
,òøôîì äéðùä äìçå øãð àìù éîë éåäå åø÷éòî øãðä ø÷åò íëçäù éôì .úéùéìùä äìç íéúùä ìò ìàùð íà ïëå ,äéðù äòåáù íåùî øáãá øñàðå

:òøôîì úéùéìùä äìçå íðéà åìéàë éøä íéúùä ìò ìàùðùë ïëå ,äéìò ìàùðå ìéàåä äðéàù éîë äðåùàøä éøäù

`xephxa yexit

ז ה נ ש מ ר ו א ב

פעמים. כמה שבועתו  על  וחזר ביטוי  שבועת שנשבע במי ללמדנו באה זו  משנה

Bæ,האומר : økk ìëà àHL äòeáL: ואמר àHLוחזר  äòeáL ÀÈÆÙÇÄÈÀÈÆ
äpìëà àHL äòeáL ,äpìëà הראשונה שבועתו  שאמר  שלאחר – ÙÀÆÈÀÈÆÙÀÆÈ

אוכלנה", "שלא בלשון ונשבע הוסיף זו ", כיכר אוכל "שלא בלשון 
הללו , הלשונות בין הבדל ויש – פעמיים; זו שבועתו על  וחזר 

חייב; כזית, ממנה שאכל כיון זו , כיכר  אוכל  שלא שבועה שהאומר :
לפיכך – כולה; את שיאכל עד  חייב אינו  אוכלנה, שלא האומר: ואילו 

אלו, שבועותיו על  עבר הכיכר ,dìëàåאם כל  את ואכל –Bðéà ÇÂÈÈÅ
úçà àlà áiç שלא תחילה ונשבע שהואיל  אחת, שבועה משום – ÇÈÆÈÇÇ

הכיכר, כל  יאכל שלא השנייה, שבועתו הרי  כזית, אפילו מהככר  יאכל 
שבועה על חלה שבועה ואין  הראשונה, שבועתו בתוך (xg`nyכלולה

rayp df ixd ,raype xfegyke ,eilr zxq`p ,dpey`x dreay dilr raypy
.xeht ,miiw `le ,devnd z` miiwl rayp :epipye ,devnd z` miiwl––––

א א א א  ד ד ד ד ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  ואחר).רשרשרשרש""""יייי אוכלנה, שלא שבועה תחילה: אמר אם ברם,
שתיים, חייב כולה, את ואכל  זו , כיכר אוכל  שלא שבועה אמר : כך

וכשגמר השנייה, שבועתו משום נתחייב כזית ממנה משאכל  שכן
הראשונה שבועתו  משום נתחייב כולה, בבבב).).).).לאכול כז כז כז כז ,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות ((((גמראגמראגמראגמרא

?ziyily dreay mb dpynd dhwp dnle באה שמשנתנו מבואר, בגמרא 

יצאו  לא אבל  הנוספות, השבועות על  חיוב אין  שאמנם להשמיענו,
הריהו  לו , והתירה הראשונה שבועתו  על לחכם נשאל  שאם לבטלה,

השבועות  שתי  על נשאל אם וכן השנייה, שבועתו משום בכיכר נאסר
מעיקרו , הנדר  עוקר החכם שכן  השלישית; השבועה חלה הראשונות,

זה  הרי  הראשונה, שבועתו  על  וכשנשאל ביטוי , לשבועת הדין והוא
וכן  למפרע; השנייה שבועתו וחלה זו, שבועה נשבע לא כאילו 

למפרע השלישית חלה השתיים, על  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כשנשאל רש רש רש רש """"יייי;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

dúââL ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáiçL ,éeha úòeáL àéä BæÄÀÇÄÆÇÈÄÇÀÈÇÀÇÄÀÈÈ
ãøBéå äìBò ïaø÷ חייב הריהו  במזיד , השבועה על  עבר שאם – ÈÀÈÆÀÅ

בפרק  כמבואר ויורד, עולה קרבן להביא חייב שוגג, היה ואם מלקות;

אדם  שאין  להשמיענו, כאן  באה שהמשנה מבואר, בגמרא ב. משנה א
ברישא  שמדובר כפי ואכל , יאכל, שלא שנשבע במי  אלא מלקות חייב
שאין  לפי  לוקה, אינו  אכל , ולא שיאכל  הנשבע אבל משנתנו . של

מעשה בו שאין לאו על  בבבב).).).).לוקים כא כא כא כא ,,,, àåL((((שבועות שבועות שבועות שבועות  úòeáLכפי – ÀÇÈÀ
הבאה, במשנה עניינה úBkîשיבואר dðBãæ ìò ïéáiç היה אם – ÇÈÄÇÀÈÇ

לוקה, הריהו øeètמזיד , dúââL ìòå.לגמרי פטור שוגג היה אם – ÀÇÄÀÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אמור אשר קרא שם בנם הנולך להם... שי'. הנה יה"ר מהשי"ת שכשם 

שהכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

וכן את התפילין  כולן כשרות  בביתם שיהיו  יבדקו המזוזות  הנה  סגולה,  בענין  ומה שכותב 

שלו, ובודאי מניח או עכ"פ יניח מעתה תפילין דרבנו תם ובמילא יבדוק גם אותם, והוא וזוגתו שיחיו 

יפרישו בכל יום שני וחמישי בבקר איזה פרוטות לצדקה נוסף על מה שבודאי זוגתו תחי' מפרישה 

לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב. והרי צדקה סגולה היא שמגינה בפני כל וכמ"ש 

וילבש צדקה כשריון וידוע דרז"ל על זה שנתבארה גם כן באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' ג'. והשי"ת 

יזכהו לבשר טוב תכה"י.

בברכת מז"ט.



dlibnקצד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יד שאחריו:דף הפסוק את דורשת LBãwäהגמרא éðôì ïécä úcî äøîà̈§¨¦©©¦¦§¥©¨

elàî elà epzLp äî íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa מישראל העולם אומות - ¨¦¤¨©¦§©¥¥¥
ישנם  העולם אומות בין גם והלא הללו, מדות בהם יש אם לראשם לעטרה שזוכים

אלו  מדות להם שיש äøBza,.כאלו e÷ñò ìàøNé ,àeä Ceøa LBãwä dì øîà̈©¨©¨¨¦§¨¥¨§©¨
äøBza e÷ñò àì íìBòä úBneàdéì øîà הרשעים מדת. שגם מובן כן אם הדין, ¨¨Ÿ¨§©¨¨©¥

בתורה לעסוק ובמקום בתורה, עסקו שלא משום הוא לגיהנם שנידונים ©'íbבישראל
'eòz øëMáe eâL ïéia älà(ז כח ולפיכך(ישעיה העולם, äiìéìt'כאומות e÷t' ¥¤©©¦¨©¥¨¨¨§¦¦¨

לגיהנם  נשפטו הם -.

הגמרא: אומרת פליליה'. 'פקו של המשמעות את מבארת של ïéàהגמרא הפירוש ¥
øîàpL ,ípäéb àlà 'e÷t' בעלה נבל את יהרוג שלא מדוד כשביקשה אביגיל אצל ¨¤¨¥¦¨¤¤¡©

לא) כה א' ä÷eôì',(שמואל Eì úàæ äéäú àìå' מעשה לו יהיה שלא אותו הזהירה - §Ÿ¦§¤Ÿ§§¨
לגיהנם. עבורו שירד למכשול, øîàpLזה ,ïéðéic àlà 'äiìéìt' ïéàå המכה לגבי §¥§¦¦¨¤¨©¨¦¤¤¡©

ולדות דמי שמשלם ולדותיה ויצאו כב)אשה כא íéìéìôa',(שמות ïúðå' כמה - §¨©¦§¦¦
לגיהנם. נשפטו היינו פליליה' 'פקו כן ואם הדיינים. עליו שישיתו

המגילה: פסוקי את לבאר חוזרת מלכּות הגמרא אסּתר úéa'וּתלּבׁש øöça ãîòzå ְְְִֵֶַַַ©©£Ÿ©£©¥
,éåì éaø øîà ,'úéîéðtä Cìnä'ותעמוד 'ותבא נאמר שלא לבאר ממה יש , ©¤¤©§¦¦¨©©¦¥¦

הפסקה  מלשון הוא אותה,ש'ותעמוד' שליוותה הקודש רוח ונסתלקה שפסקה והכוונה ,

íéîìväש  úéáì äòébäL ïåék אחשורוש של עבודה־זרה לבית -,ä÷lzñð ¥¨¤¦¦¨§¥©§¨¦¦§©§¨
.äðéëL äpîéä שראתה éðzáæò'כך,כיון änì éìà éìà' äøîà(ב כב ,(תהלים ¥¤¨§¦¨¨§¨¥¦¥¦¨¨£©§¨¦
ïc äzà ànL אותיìò ב הצלמים לבית ãéæîkכניסתי ,ââBLועל אל , ביאתי ¤¨©¨¨©¥§¥¦ְַ

מ  אותיñðBà,אחשורוש דן ב kאתה באתי בלי ïBöø,אילו אליו באה שאני אף שהרי ¤§¨
אונס  מחמת זה לי, ànL.שקרא Bà ממני הסתלקה הקודש åéúàøwLרוח ìò ¤¨©¤§¨¦

øîàpLלאחשורוש  ,áìk(כא כב éúãéçé'(שם áìk ãiî éLôð áøçî äìévä', ¤¤¤¤¡©©¦¨¥¤¤©§¦¦©¤¤§¦¨¦
ezàø÷eמיד äøæç לאחשורושøîàpL ,äéøà(כב כב äéøà'.(שם étî éðòéLBä' ¨§¨§¨©©§¥¤¤¡©¦¥¦¦¦©§¥

ìL ,ïðçBé éaø øîà .'äkìnä øzñà úà Cìnä úBàøë éäéå'éëàìî äL ©§¦¦§©¤¤¤¤§¥©©§¨¨©©¦¨¨§Ÿ¨©§£¥
dì eðncæð úøMä[לאסתר-]døàeö úà déaâäL ãçà ,äòL dúBàa כדי ©¨¥¦§©§¨§¨¨¨¤¨¤¦§¦©¤©¨¨

èéáøMäליפותה, úà çúnL ãçàå ,äéìò ãñç ìL èeç CLnL ãçàå מהמלך §¤¨¤¨©¤¤¤¨¤¨§¤¨¤¨©¤©©§¦
בראשו  שתגע כדי אסתר, הגמרא:.עד השרביט.änëåמבארת את המלאך מתח äéäאמות úBnà ézL ,äéîøé éaø øîà §©¨¨©©¦¦§§¨§¥©¨¨

ìòäøNòהמלאךBãéîòäåהשרביט íézL.אמות,dì éøîàåשהעמידוäøNò LL ìò.אמותíéøNò ìò dì éøîàå §¤¡¦©§¥¤§¥§¨§¥¨©¥¤§¥§¨§¥¨©¤§¦
òaøàå.אמותàðz àúéðúîaשהעמידו שנו, בברייתא -íéML ìò.אמותdúîàa àöBî äzà ïëå[בידה-]úa ìL §©§©§©§¦¨¨¨©¦¦§¥©¨¥©£¨¨¤©
,äòøt אמות ששים ידה והתארכה מהיאור, משה את למשות ידה íéòLø.ששלחה épéLa àöBî äzà ïëå,הבשן מלך עוג - ©§Ÿ§¥©¨¥§¦¥§¨¦

ולא  בהר, וננעצו אמות ששים שיניו התארכו לשמטו, וכשביקש בצוארו, ההר ונכנס נמלים, ונקבוהו ישראל, על להשליך הר שעקר

התארכו, עוג של ששיניו לכך ואסמכתא להוציאו. יכול ח)áéúëcהיה ג zøaL'(תהלים íéòLø épL',Lé÷ì Léø øîàå , ¦§¦¦¥§¨¦¦©§¨§¨©¥¨¦
záaéøL àlà 'zøaL' éø÷z ìà הגדלת השרביט:.- התארך כמה נוספת øæòéìà,דעה éaø íeMî øîà ïøôBò øa äaø ©¦§¥¦©§¨¤¨¤¦©§¨©¨©§¨¨©¦©¦¡¦¤¤

,Baøî Baøå Baøî òîML ל הגיע השרביט אמות.íéúàîשאורך ¤¨©¥©§©¥©¨©¦
äkìnä øzñàì Cìnä dì øîàiå'ּו הּמלּכה אס ּתר ּל Nòúå'.מה úeëìnä éöç ãò CúLwa äî שיתן היתה, כוונתו ©Ÿ¤¨©¤¤§¤§¥©©§¨ְְֵֶַַַָָ©©¨¨¥©£¦©©§§¥¨

עד רק åלה .úeëìnä ìk àìå ,úeëìnä éöç ש לה, לרמוז רצה להàìעוד úeëìnìיתן õöBçL øác באמצע שנמצא - £¦©©§§Ÿ¨©©§§Ÿ¨¨¤¥©©§
המלכות  את וחוצה eäéð.העולם, éàîe זה ומהו, -.Lc÷nä úéa ïéða ©¦¦§©¥©¦§¨

i"yx

äìà íâÐoipecipd miryxd el`
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.`ed "xgydñðåà ìòÐlr s`]

il`n eil` d`a ip`y [itÐqpe`
.`edéùôð áøçî äìéöäÐeze`a
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Ð""dgwze dzn` z` glyze

.(a zeny)íéòùø éðéùáÐber
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(a ,cp) "d`exd"za xd xwry] :
l`xyi lr ekilydl iqxt yly

epzpeÎyecwd glye ,ey`x lr
qpkpe ,edeawpe milnp `edÎjexa

ehneyl ywia .ex`evaÐ
.[o`kle o`kl eipiy eaaxzypeìà
úááøù àìà úøáù éø÷úÐ

i`dl witp miryx ipiyne .opiqxb
"ryx oye" `xw aezkilc ,dyxc
m"n c"eie ,ipiyc c"ei `l`

.miyy ixd miryxcøáã àìå
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קצה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zexeka(iying meil)

miaixwn oi` ,men ea ltp m`e ,eaixwne ycwnd zial eilra
`idy dndae .oileg x`yk milrad ly `ed ixd `l` ,eze`
dpynd .men da ltp ok m` `l` zlk`p dpi` ,xyrn wtq

.envrn ltpy men lr xnel mc` ly zepn`pa zwqer
,øNòî éîeî ìò ïéðîàð ìkäminend eltpy cirdl epiid ©Ÿ¤¡¨¦©¥©£¥

.xyrn ly dndaa mnvrn

àøîâ
:`xnbd zl`ey .xekan xyrn oic dpey recn zx`an `xnbd

àîòè éàîmend ltpy xnel mipn`p mleky mrhd edn - ©©£¨
.envrn xyrna`edy ecygl epl oi` xyrna :`xnbd daiyn

oeik ,mend z` lihdàøwéòî àîeî déa éãL éòa éàcm`y - §¦¨¥¨¥¥¨¥¦¨¨
z` xyiry mcew ,dligzn men ea lihn did dvex did

zl`ey .zendadike :`xnbd÷éôð éä òãé éîmc` rcei m`d - ¦¨©¥¨¦
men da lihiy ,xyrnd didz `idy ,ixiyra `vz dnda efi`

.dligznàîéz éëålihdy dnda dze`y ,xnel dvxz m`e - §¦¥¨
men daäøNò Léøa déì ÷étî`vzy mexbl `ed leki - ©¦¥§¥£¨¨

ixdy ,okzi df oi` ,zixiyrøîà 'òøì áBè ïéa øwáé àì'Ÿ§©¥¥¨©¨©
àðîçødxezd dxn` -(bl fk `xwie),dnda xyrn zyxta ©£¨¨

zayiin .zixiyrd `vz dnda efi` xexai `ly ,`ed eyexite
:`xnbd,àlàmeyn `ed mrhdéòa éàcdvex did m`y - ¤¨§¦¨¥

,men ea letiy cr oizndl jixv didi `lyàîeî déa éãL̈¥¥¨
déøãò äéleëa,eze` xyiry mcew excr lka men lihn did - §¥¤§¥

`ly oeike ,men zlra didz zixiyr `vzy dnda lk jkay
zndaa men letiy cr oizndl el ztki` `l i`ce ,ok dyr

.men da lihdl ceyg epi` okle ,xyrnd

äðùî
jixv m`d reaw men `edy reciy men yiy ote`a dpc dpynd

:exizdl dgnenå ,Bðéò úéîñpL øBëaxeka,Bãé äòè÷pL §¤¦§¥¥§¤¦§§¨¨
åxeka,Bìâø äøaLpLreaw meny lkl reci elld mineny §¤¦§§¨©§

,`edéøäxekaìL ét ìò èçMé äæúñðkä éða äLmiyp` - £¥¤¦¨¥©¦§Ÿ¨§¥©§¤¤
.dxez ipa zvw mdy `l` ,minkg mpi`y,øîBà éñBé éaø©¦¥¥

ôàelém`íL Lély dphw oixcdpqìLe íéøNòäLmipiic £¦¤¨¤§¦§Ÿ¨
,xekad z` xizdl yiy mixaeqdét ìò àlà èçLð Bðéà¥¦§¨¤¨©¦

äçîeî.mnena zexeka xizdl `iypdn zeyx laiwy §¤

àøîâ
xeka mle` ,ux`l uega oia ux`a oia zbdep xeka zyecw
eze` miaixwn eid `l ,ycwnd zia onfa s` ,ux`l uega clepy

.enewna men ea letiy cr mipiznn `l` ,dligzkl
:ux`l uega xeka mixizn ji` dpc `xnbdéaøå éàìîN éaø©¦¦§©§©¦

eäééåøz äàéNð äãeäémdipy -éåì ïa òLBäé éaøc déîMî §¨§¦¨©§©§¦§¥§©¦§ª©¤¥¦
éøîà,iel oa ryedi iax mya exn` -dì éøîàåexn`y yie - ¨§¦§¨§¦¨

df oicyéaø íeMî ,eäééåøz ,éåì ïa òLBäé éaøå éàìîN éaø©¦¦§©§©¦§ª©¤¥¦©§©§¦©¦
,éøîà äàéNð äãeäéøBëa úøzämen ea ltpy,õøàì äöeça §¨§¦¨¨§¦©¨©§§¨¨¨¤

dyrpìL ét ìòúñðkä éða äL.ïé÷äáeî ïéîeîáe ,àáø øîà ©¦§Ÿ¨§¥©§¤¤¨©¨¨§¦§¨¦

mixizny exn`y `ed dfa ,md mireaw mineny lkl xexay
mpi`y minen la` ,zqpkd ipa dyly it lr ux`l uega xeka

.dgnen it lr `l` mixizn oi` ux`l uega s` ,miwdaen
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîdna `ax eprinyd dn - ©¨©§©¨

uega zqpkd ipa dyly mixizn miwdaen minen wxy xn`y
,ux`làðéðz,dpyna ok epipy ixd -Bðéò úéîñpL øBëa §¦¨§¤¦§¥¥

åxekaå Bãé äòè÷pLxekaìò èçMé äæ éøä ,Bìâø äøazLpL §¤¦§§¨¨§¤¦§©§¨©§£¥¤¦¨¥©
ìL ét,úñðkä éða äLmixizn zqpkd ipa dyly oi`y ixd ¦§Ÿ¨§¥©§¤¤

.wdaen men ea yiy xeka `l`xekaa zxacn dpynd i`cee
lirl ixdy ,dfd onfa(.dl)didy xekaa dyrn dpynd d`iad

eid `ly meyn ,men ea letiy cr epizndy iptn ,lcebn exry
onfa xekaa zexacn zeipynd lky mzqd one ,eaixwdl mileki
mdipyy ,ux`l uega xekal dey epic dfd onfa xekae ,dfd
lky mircei ep` dpyndn xak ok m`e ,daxwdl micner mpi`
mena wx eze` mixizn zqpkd ipa dyly axw epi`y xeka

.reaw
:`xnbd zvxznïéúéðúnî éàepiid `l ,dpyna xn`py dnn - ¦¦©§¦¦

c ,`ax ixac z` mircei,àðéîà äåäyõøàì äöeçaipa dyly £¨¨¦¨§¨¨¨¤
mixizn zqpkdéðz÷c éàäå ,ïé÷äáeî ïéàL ïéîeî eléôà- £¦¦¤¥§¨¦§©§¨¨¥

minen dpyna xn`py dne,ïé÷äáeî`l` df oi`EòéãBäìz` §¨¦§¦£
Bçk[eyecig-],éñBé éaøcoi` miwdaen minena elit`y xn`y Ÿ§©¦¥

dylyy mixaeq minkg la` ,dgnen it lr `l` hgyp xekad
,miwdaen mpi`y minen elit` mixizn zqpkd ipaòîLî à÷̈©§©

ïìoi` ux`l uega s` `l` ,ok xacd oi`y ,`ax eprinyn - ¨
.miwdaen minen `l` mixizn zqpkd ipa dyly

mewna `l` xeka mixizn zqpkd ipa oi`y zx`an `xnbd
:dgnen oi`y÷ôñ ,àaà øa äéîøé áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦§§¨©©¨¨¥

dinxi ax ok xn` m`÷ôñ ,áøc déîMîok xn` m`déîMî ¦§¥§©¨¥¦§¥
ìL ,ìàeîLcäLmignen mpi`yíB÷îa øBëaä úà ïéøézî ¦§¥§Ÿ¨©¦¦¤©§§¨

ïéàLmkgäçîeî,dnkga bltene.miwdaen minena ¤¥§¤
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîe`] ax eprinyd dn - ©¨©§©¨
,dfa [l`enyàðéðzxekay ,dpyna df oic epipy xak ixd - §¦¨

,wdaen men ea yiyìL ét ìò èçMé äæ éøä.úñðkä éða äL £¥¤¦¨¥©¦§Ÿ¨§¥©§¤¤
:`xnbd zvxznïéúéðúnî éàepiid `l ,dpyna xn`py dnn - ¦¦©§¦¦

c oeik ,[l`eny e`] ax ixac z` mircei,àðéîà äåädpyndy £¨¨¦¨
zxacníB÷îayiy,äçîeîdyly ,dgnen yiy mewna s`y §¨§¤

,xekad z` mixizn zqpkd ipaïì òîLî à÷ax eprinyn - ¨©§©¨
`l` ,ok xacd oi`y ,[l`eny e`]ïéà ,äçîeî ïéàL íB÷îa- §¨¤¥§¤¦

e ,dyly it lr miwdaen minen mixizn ok,äçîeî LiL íB÷îa§¨¤¥§¤
àì.dyly it lr miwdaen minen elit` mixizn Ÿ

:df xaca wqt `xnbd d`ianìL ,íøîò øa àéiç áø øîàäL ¨©©¦¨©©§¨§Ÿ¨
,mignen mpi`yøBëaä úà ïéøézîmiwdaen minenaíB÷îa ©¦¦¤©§§¨
.äçîeî ïéàL,mxnr xa `iig ax xn` sqep oicìLäLmpi`y ¤¥§¤§Ÿ¨

minkg,íëç ïéàL íB÷îa øãpä úà ïéøézîyiy mewna la` ©¦¦¤©¤¤§¨¤¥¨¨
.xcpd z` oixizn dyly oi` ,mkg

mxnr xa `iig ax xn`y oey`xd oicd :`xnbd zx`an
yìLäLminkg mpi`yøBëaä úà ïéøézîmiwdaen minena §Ÿ¨©¦¦¤©§

,äçîeî ïéàL íB÷îa§¨¤¥§¤

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

המשך ביאור למס' בכורות ליום נמישי עמ' ב

אדם לעמל יולד, שלכן צריך להיות עניין של מעשה, ועד למעשה שהוא מלשון מעשין על הצדקה, שהוא עניין של כפייה והכרח, שאז 
הרי זה נקרא בשם עמל.

ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zexeka(oey`x meil)

la`íéiçî íBMéð BðéàL øácmpi`y ,dndad iwlg x`y ± ¨¨¤¥¦¥©¦
,dxer oebk ,miign dzxikna mineypïðaø øeæb àìokle ,mdilr Ÿ¨©¨¨

dxya z` xeknl leki `ed lecb mc`l zkiiy dndad m` mb
,dxikna mixzend diwlg x`y xigna einc zrladaéîúéáe§©§¥

àúééøBàcà ïðaø äeî÷Bàmpi`y ,minezil zkiiyd dndaae ± §¨©¨¨©§©§¨
dcia` zayd meyn ,xyrnd xya lk z` lek`l mileki
exknl mdl exizde ,dxez oic lr xacd z` minkg ecinrd

.eciqti `ly ick ekxck
`ziixe`cny xaqy sqep `xen` ly eixac z` d`ian `xnbd

:dnda xyrn xya xeknl xzen÷çöé áø øa ìàeîL áø óàå§©©§¥©©¦§¨
àáøc àäì dì øáñdnda xyrn xeknl xzen `ziixe`cny ¨©¨§¨§¨¨

nbd d`iane .dhigy xg`lax ixaca ef `xaq epivn okid `x
,wgvi ax xa l`enyïépî ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàc§¨©©§¥©©¦§¨¦©¦

íéîBúé ìL äîäa øNòîìhgypy,Bkøãk BúBà íéøëBnL §©§©§¥¨¤§¦¤§¦§©§
øîàpLoiycwend ileqt iabl(eh ai mixac),ELôð úeà ìëa ÷ø' ¤¤¡©©§¨©©©§§

øNá zìëàå çaæz'Lidl` 'd zMxaMdkxady weqta yxetne , ¦§©§¨©§¨¨¨§¦§©¡Ÿ¤
,dhigy xg`l epiide ,zlk`e gafzyk wx `id dfa jl didiy

íéiçî äëøa Ba ïéàL øác eäæéà`edyk epnn zepdl xeq`y ± ¥¤¨¨¤¥§¨¨¥©¦
ig,äèéçL øçàì àlà,'xya' dyrpykøNòî äæ øîBà éåä ¤¨§©©§¦¨¡¥¥¤©§©

,äîäamzectl leki men mda ltepyk miycw x`y ixdy §¥¨
,mdiiga xak mdn d`pd el yiy `vnpe ,miiga mdyk mxknle
xg`l `l` d`pd epnn oi` ,exknl xeq`y dnda xyrn wxe
`id efy ,dxikn z`pd `id o`k zxaecnd d`pdde ,dhigy
xzeny xn`p ef d`pd lre ,miign dndaa el yiy d`pdd
leki dxezd ony o`kne ,dhigy xg` ezxikna epnn zepdl

.exkenl
ici lr xyad zxikn dxzed ote` dfi`a oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zwtzqn .enr xknpd xaca einc zrlad,eäì àéòaéà¦©§¨§
úBîöòa Bòéìáäì eäîxya xeknl lecb mc`l xzen m`d ± ©§©§¦©£¨

`l mdy ,eay zenvrd xigna einc zrlad ici lr xyrn
:df oecipa exed mipyy `xnbd d`ian .dxikna exq`pàéiç éaø©¦¦¨

Bòéìáî øîà ãç ,éaøa ïBòîL éaøådrlada exknl xzen ± §©¦¦§§©¦©¨©©§¦
,efBòéìáî ïéà øîà ãçådtiqene .ef drlada exknl xeq` ± §©¨©¥©§¦

:`xnbdéâéìt àìåewlgp `l iaxa oerny iaxe `iig iax ± §Ÿ§¦¦
`l` ,mdize`xedaàäoicd z` xn` ,riladl xq`y df ± ¨

äwãa,yeniyl miie`x mpi` dizenvry ,dwc dnda xyaa ± §©¨
cra `le xyad cra ozip melyzdy xkipe ,mixknp mpi`e

eli`e .zenvrdàäoicd z` xn` ,riladl xizdy df ±äqâa ¨§©¨
mdyke ,milk ziiyrl miie`x dizenvry ,dqb dnda xyaa ±

.mdinca xyad inc z` riladl ozip xyad mr mixknp
:sqep ote`a mi`xen`d ze`xed z` zx`an `xnbdúéòaéàå§¦¨¥

éãéàå éãéà ,àîéà,iaxa oerny iaxe `iig iax epiid ,dfe df ± ¥¨¦¦§¦¦
oicd z` exed mdipyadnda,éâéìt àìå ,äqâ`l`ék øî §©¨§Ÿ§¦¦©¦

déøúà ék øîe déøúàenewn bdpny oeik xizdl dxed df ± ©§¥©¦©§¥
mixknp md oky oeike ,dqb dnda zenvrn milk zeyrl did
dxed xg`d eli`e ,mxigna xyad inc z` riladl ozipe
`le zenvrn milk zeyrl `ly did enewn bdpny oeik ,xeq`l
melyzdy xkipe ,dqb dnda ly elit` zenvr df mewna exknp

.zenvrd cra `le xyad cra ozip
:dnda xyrn xeknl xeqi`d xewn z` x`al day `xnbd

øîBà àeä øBëaa ,àôeb(fi gi xacna)aUM xFka F` xFW xFkA K`' ¨©§¥©§§¤¤
fr xFka F`,['äcôú] (äãôé) àìmpi` milrad wxy rnyne §¥Ÿ¦§¤

ely `ed ixd ,odkd icil `ay xg` la` ,eze` zectl mileki
økîðåeli`e ,ig `edyk mixg`l exknl lekie ±øNònadnda §¦§¨©©£¥
øîàð(bl fk `xwie)'WcT didiàìå éç àì økîð Bðéàå ,'ìàbé àì ¤¡©¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥§¥¦§¨Ÿ©§Ÿ

,íeî ìòa àìå íz àìå èeçLea yiy cnln 'l`bi `l'y ixd ¨§Ÿ¨§Ÿ©©

:`xnbd zxxan .dxikn xeqi`,éléî éðä àðîokidne §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .dxikn xeqi` xn`p 'l`bi `l'ay zernynd
,ïðçBé éaø øîà éîéc áø øîà ïëå ,áø øîà àððéç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¥¨©©¦¦¨©©¦¨¨

,dey dxifba cnlp df oicøîàð(my)'øNòîa 'ìàbé àì,dnda ¤¡©Ÿ¦¨¥§©£¥
øîàðå(gk weqt my)xkOi `l'íéîøça 'ìàbé àìåmixgnd iabl ± §¤¡©Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥©£¨¦

mipdkl eyekxn,ïläì äîxeqi` mb xn`p minxg iabl ± ©§©¨
Bnò äøéëî,dle`b xeqi` mr cgi ±ïàk óàxyrn iabl - §¦¨¦©¨

xeqi` mb yi ,dnda.Bnò äøéëî§¦¨¦
:ef dey dxifb zyxc z` zxxan `xnbdøa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©

òLBäé áøc déøa àðeä áøì ÷çöé,éðtîaizy jixv ±`l' ze ¦§¨§©¨§¥§©§ª©¦§¦
,ef dey dxifb zyxcl df ixd eazkpy lke ,zeiept eidi 'l`bi

éðtî àì éàc,zeiept opi` m`y ±Cøôîì àkéàjextl yi - §¦Ÿ¦§¦¦¨§¦§©
,xyrn lr minxg on cenll dey dxifba myxcl oi`y xnele

ixdyíéîøçì äîxzei epic xengyìkä ìò íéìç ïkL- ©©£¨¦¤¥¨¦©©Ÿ
lg epi` dnda xyrn mle` ,miycw mixgd m` elit` lg mxgy

:`xnbd zxne` .oilegd lr `l`ééàìelld zeaiz zn`a ok` ± ¨¦
éðtî ééeðôàixdy ,dyxcl od zeiept ±'ìàbé àìå' øîàé àì ©§¥¦§¦ŸŸ©§Ÿ¦¨¥

øîâéå ,íéîøçamda oeictd xeqi` z` cnlpe ±øNònî,dnda ©£¨¦§¦§©¦©£¥
øNòî äîdndaíðéàå íéLBã÷ íéîøç óà ,ìàâð Bðéàå LBã÷ ©©£¥¨§¥¦§¨©£¨¦§¦§¥¨

ïéìàâð,' ok m`eàðîçø áúëc 'ìàbé àìåminxg lv`,éì änì ¦§¨¦§Ÿ¦¨¥§¨©©£¨¨¨¨¦
gxkdaééeðôàìmby cenlle ,dey dxifb yexcl ezeptdl ± §©§¥

.minxg enk dxikna xeq` dnda xyrn
:`xnbd dgecCøôéîì àkéà`l' zeaizy xnele ,jextl yi ± ¦¨§¦§©

ectl xeq`y epcnll zekxvp minxga 'l`bixyt` i`e ,mz
ik ,dnda xyrnn df oic cenlløNònl äîepicy dnda ©©©£¥

,xengåéøçàìe åéðôì LBã÷ ïkLxicdn iriyzd `vi m`y - ¤¥¨§¨¨§©£¨
z`e ,'iriyz' e`xw xicdn ixiyrd `viyke ,'ixiyr' el `xwe
cenll oi`e .miycewn mzyly 'ixiyr' `xw xyr cg` `veid
mixgdy dn `l` xqe` epi` ixdy ,mxga oeict xeq`l epnn
xyrnn minxg oeict xeqi` cenll xyt` i`y oeike .epevxa
zeiept mpi` minxga zexen`d 'l`bi `l' zeaizy `vnp ,dnda

.xyrnl minxgn dey dxifb cnll
àlàzeiept minxga 'l`bi `l' zeaizy jkl xg` mrh yi ± ¤¨

y ,dey dxifb yexcløîàé àìaezkdíéîøça 'ìàbé àì', ŸŸ©Ÿ¦¨¥©£¨¦
øîâéåmda oeictd xeqi` z` cnlpe ±LBã÷ øBëa äî ,øBëaî §¦§©¦§©§¨

ìàâð Bðéàå,,ïéìàâð ïðéàå ïéLBã÷ íéîøç óà' ok m`e'ìàbé àì §¥¦§¨©£¨¦§¦§¥¨¦§¨¦Ÿ¦¨¥
éì änì àðîçø áúëc,gxkdaééeðôàìyexcl ezeptdl ± §¨©©£¨¨¨¨¦§©§¥

enk dxikna xeq` dnda xyrn mby cenlle ,dey dxifb
.minxg

:`xnbd dgecCøôéîì àkéà`l' zeaizy xnele ,jextl yi ± ¦¨§¦§©
xyt` i`e ,mzectl xeq`y epcnll zekxvp minxga 'l`bi

ik ,xekan df oic cenlløBëaì äîxeng epicyBúMeã÷ ïkL ©©§¤¥§¨
íçøîoi`e ,xeka zyecw eilr dlg en` mgxn ez`va cin ± ¥¤¤

.mgxn ezyecw oi` ixdy ,minxga oeict xeq`l epnn cenll
`vnp ,xekan minxg oeict xeqi` cenll xyt` i`y oeike

zexen`d 'l`bi `l' zeaizydxifb cnll zeiept mpi` minxga
.xyrnl minxgn dey

àlà,dnda xyrna zexen`d 'l`bi `l' zeaizy xnel ozip ± ¤¨
y ,dey dxifb yexcl zeieptd zeaizd odøîàé àìaezkdàì' ŸŸ©Ÿ

øNòîa 'ìàbé,dndaøîâéåxeq`y dnda xyrn cnlie ± ¦¨¥§©£¥§¦§©
dey dxifba exknl,øBëaî 'äøáòä äøáòä'dxn`p mdipyay ©£¨¨©£¨¨¦§

xn`p xyrna ,dxard oeyl(al fk `xwie)o`ve xwA xUrn lke'§¨©§©¨¨¨Ÿ
xn`p xekaae ,'ycT didi ixiUrd haXd zgY xari xW` lMŸ£¤©£Ÿ©©©¨¤¨£¦¦¦§¤Ÿ

(ai bi zeny),cnlp jke ,'dl mgx xhR lk Yxarde'äîmyk ± §©£©§¨¨¤¤¤¤©
y,ìàâð Bðéàå LBã÷ øNòî óà ,ìàâð Bðéàå LBã÷ øBëam`e §¨§¥¦§¨©©£¥¨§¥¦§¨
okøNòîa àðîçø áúëc 'ìàbé àì'dnda,éì änìgxkda 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

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

המשך בעמוד רכה



קצז oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay
íééçî íåùéð åðéàùåliaya epi` dndad inc mey zeaiygy ,oicibde xerd oebk Ð

denwe` Ð dcia` zayd meyn ,inziae .lecbc elit` ixy drlada jkld .xerd
.ekxck exken dhigy xg`lc ,`ziixe`c`àáøã àäì äì øáñxg`l xyrnc Ð

.xeknl ixy `ziixe`c ,dhigyêùôð úåà ìëá ÷øileqtac ixtqa opinwen Ð
."zlk`e gafz" :aizke ,irzyin oiycwend

íééçî äëøá åá ïéàù øáã åäæéàoi`y Ð
ltp m` ,miycw x`y `dc .miign mdn oipdp
in lkl miign oxkenl lekie ,ocet Ðmen oda

.dvxiyäîäá øùòî äæ àìàdia aizkcÐ
xg`lc azke .miign xknp epi`c ,"l`bi `l"
dxikn Ð dkxa `edde ,dkxa `ki` dgiaf
xizd miign jl xq`y dkxac `inecc ,`id
ea die`x dzid dkxa dne ,dhigy xg`l jl
xknp dhigy xg`l ,`nl` .dxiknÐmiign
Ð hegy xknp epi` :ipzc `de ,`ziixe`cn
opinwen inzia jklid .`ed opaxc

.`ziixe`c`òéìáäì åäîxyrn xya incÐ
.zenvrd incmr ,lecb lydndaä÷ãoi`Ð

.oirilan oi`e ,melkl miie`x zenvrdäñâ
,ipivge ixbpc `zzwl zenvrd oiie`x Ð

.oirilaneøîã äéøúàámilk oiyer Ð
milk oiyer oi` xnc dixz`ae .zenvrn

.oirilan oi`e ,zenvrnéìéî éðä àðîÐ
xknp epi` xyrnc`l"ndxiknrnyn i`nc

"l`biíéîøçáxkni `l" :(fk `xwie) aizkÐ
.'ebe "miycw mxg lk l`bi `leéðôîÐ

oipten "l`bi `l" elld zeaiz ediy jixvy
.ef `yxclìëä ìò ïéìç ïëùmixgd m`yÐ

odkl ozepe .odilr mxg lg Ð miycwd z`
oikxra xn`ck ,oda el yiy d`pd zaeh itk
xn`z .(a,gk) "edcy yicwnd" wxta

oilegd lr`l`lg epi`yxyrnamxg ,cere
.ixiyr `l` epi` xyrne ,xcrd lk lr lg

êøôéîì àëéà"l`bi `l" jixhvi`c Ð
xyrnl dnc ,ixinb `l xyrnnc .minxgc
ixiyrl `xw m`y ,eixg`le eiptl ycw oky
xyr cg`le "ixiyr" iriyzle "iriyz"

.miycewn ozyly Ð "ixiyr"àëéàã
êøôéîìdn :minxg iab opikxtck ,xyrnaÐ

xyrna xn`z ,mgxn ezyecw oky xekal
mgxn ezyecw oi`y`l" jixhvi` ikdle

.xyrnc "l`biàåä àøéúé àø÷ úøáòäåÐ
"dxard" cnll ,dey dxifbl dptene
oiaiyn oi`e ,l`bi `ly xyrn lr "dxard"
.`ed dpten xyrnc "l`bi `l" jklid .dilr

`xizi `xw i`d `nrh i`neazknl ivnc
'dl mgx xht lk"`pixg` `xw aizkck ,"

'dl mgx xht lk" :(bi zeny)"zxarde" ,"
il dnl.`ed `xizi `xw :dpin rnyøåëá

íéîøçî äìåàâ äìåàâ óìéð éîð`lc Ð
Ð dle`b xekaa azk `lc ab lr s`c .xkni

.`id `ide ,(my) diict dia azkäìåàâ
éðôî øùòîãdil opipiic jkld ,oxn`ck Ð

`l xekac diict la` .minxgn dey dxifb
inp ixenb`le ,ditebl jixhvi`c ,iptn

.dxard dxarda xyrn`úéæç éàîåÐ
,xyrn` ixenb`le ditebl xekac diictc
dxifb xnbinle iiept`l xyrnc "l`bi `l"e

minxgn dey!dxikna xeq`cminxgn deydxifb xnbinle ,iiept`lÐxekace ."dxard" "dxard"a xeka` ixenb`le ,dcti`lc ,diteblÐxyrnc "l`bi `l" :`ni`óìéðå
øùòîî äøáòä øåëá!minxgn dle`b dil `pxnbc ,ol miw xak xyrn `dc .dxikna xeq` `diyÐàåä íéùã÷ íøç ìë.dxikna xeq` `edÐäéì äåä øùòî àøáúñî

ééåáøì.dia azk diictc xeka ihernle ,minxga enk dia azk dle`bc ,minxg oica Ðêéøö àì íéîøçã ìàâé àìepi`c ol `wtp `xaqn `l` .xekan xnbc meyn `le Ð
.diictaåäðéð ùã÷ä.gafn iycwl inc `le ,diicta epi`e Ðåäðéð ïéìåç.dvxiy in lkl odk oxkenl lekie Ðäéäé êì.epenn x`yk ,od odk zeyxaÐ
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àìã:xn`z m`e Ð l`bp epi`e yecw xyrn dn xyrnn xnbe minxga l`bi `l xn`i

meyn ,inp i` .opitli `xneglc :xnel yie !dctzc ycwdn opitli ded `nlic

.l`bi `l eda opinwene "xkni `l" aizk minxgacàåäipync ,inp `ax Ð xeka `le

wxta gkenck ,xeka `le "`ed" inp dil zi` ,jixv `l minxga "xkni `l"y jenqa

i`c ,ipdn `l ciar i` iab (a,d) dxenzc `nw

dxard dxard xeka opitli ded "`ed" e`l

dxenzc `nw wxta iwenc ,inp iia`e .xyrnn

yixc ded mewn lkn ,`di eziieda Ð "`ed"

ycw"l "`ed" dil jnqcn ,xeka `le Ð "`ed"

.`di ezyecwa Ð `ed :rnync ,"miycwàáø
aezk jk Ð jixv `l minxgc l`bi `l xn`

:wiicc meyn ,"xkni `l" :qxb i"yxe .mixtqa

.edpip ycwd Ð milra ia i` ?`kid edpzi`c

ziad wca iycw `de Ð xn`w "l`bi `l"a i`e

xn`w "edpip ycwd"c wxtn mz epiaxe .oil`bp

rnyn "miycw ycw"c ,ectp elit` epiid Ð

,edine .odk cil e`ea cr sebd zyecw dil

rnyn (a,d) dxenzc `nw wxtac :iaxl `iyw

eziieda Ð "`ed"n ,oeict liren oi`c opigkenc

`l :xn`c `axle .ipdn ciar i`c iia`l ,`di

ikid ,ok m`e .diteb "l`bi `l"n witp Ð ipdn

i`c meyn jixv `l "l`bi `l"c `kd wiic ded

dteb `ed ?ectp elit` edpip ycwd milra ia

zxg` `iyw cere !`axl dil `wtp "l`bi `l"n

oipr epi` m` :xn`wc `d ,i"yx dywdy

xyrn jixv i`n ,xyrnl oipr edpz minxgl

i`e .azk dteba `d ?minxgc "l`bi `l"l

dil ded ikd Ð diipwa "xkni `l" meyn

,azk dtebac ,dle`bl oipr epi` m`e :xninl

"l`bi `l" :xn`i ,inp i` .dxiknl oipr edpz

.iiept`l dpin rny ?il dnl minxgc

[a cenrl jiiy]àä`d l`bp dhigy xg`l

dnwel :dniz Ð dkxrde dcnrd ira

xn`ck .dixac lkl digk `id ixdc ,zqkxtna

?igc` in gqt incn :(`,l) oilegc ipy wxta

yie !'ek mipy aex e` mipy da hgy :`pz `d

oiprl s` digk daeyg dzid ef `nyc :xnel

wicv xkf `"liaiipn oerny iax axde .dxenz

dhigyd dxnbpc ,`kdc :yxtn did dkxal

lkde .digk zqkxtn `aiyg `l Ð dzkldk

oizrnya (`,er `nw `aa) "daexn"a izyxit

.oilke` z`neh d`nhn dxtc
wqt
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`oifgeקצח mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay
øùòîì ïéðò åäðú.dxiknl Ðäìåàâ ïëù äéì ïðéãù øùòîàã àøáúñî

åúåîëycwd milraa i`" xn`wc ,`cg :aiydl daxd il yie .izrny jk Ð
,gafn iycwk oictp ziad wca iycw ixdy ,diict xa ycwd ixde ."edpip
minxga azknl jixhvi` jigxk lrae ."ezia z` l`bi yicwnd m`e" :aizkck
oipr edpz" xn`wc ,cere !"l`bi `l"
"l`bi `l" `iadl epl dne ."xyrnl

xyrn`m`e ."l`bi `l" ea xn`p xak ixd
epi` m` :xnel cer el did ,xn`w dxiknl
,inp i` .dxiknl oipr edpz dle`bl oipr
dnl minxgc "l`bi `l" :xninl dil ded

il,dey dxifb oecle iiept`l dpin rny
dxikn xyrn s` Ð enr dxikn o`k dnc
jl irain ikdc il dnecn jklid !enr
`l minxgc "xkni `l" `ax xn` :qxbinl
dxifb `la ,xn` `ax :dyexit ikde .jixv
`l"c ,xknp epi`c xyrna ol `wtp dey

`l minxgc "xkniÐ edpip ycwd .jixv
exkenl milra cia zeyxd oi` ycwde
lk ,inp `kde .xqnp xafbl `l` ,mixg`l
oileg .oacfn `l milra cia edpzi`c dnk
Ð xyrnl oipr edpz .oixknpe Ð edpip

.xwir oke .xkni `lcäì àðéîà àðîÐ
dle`b i`c .miign `l` dil xq` `lcn
dhigy xg`l `d :wcinle ,`wec milraa

.einc z` qteze ,l`bp Ðäëøòäå äãîòä
éòá,llk oeict zxeza dizil i`ce `l` Ð

i`de .dyecwa einc z` qetzl yecw epi`e
ciarc meyne ,`ed xkni `l Ð "l`bi `l"
.`pngx dil xq`w legc `caer dia
,xeq` Ð dizyecw `xingc miign ,jklid
`dc ,dizyecw `yilw`c dhigy xg`l
.xeknl ixy Ð mixf zlik`l uega hgyp
,epeict dil qteze ,milraa rnyn dle`b
eilral edl dnl Ð epeict qtez oi` i`c

ezectl,xkni `l :dpin rny e`l `l`
.`xw dil xq`w legc oicaer meynéëäì

ìàâé àì áúëoeyla dxikn wit`cnc Ð
oacfin ipeacfi` `lc dpin rny ,"dle`b"
`zcixb dle`bae .wixtin iwext` `le `ed
:wcinl opivn `l ok m`c ,dnwe`l `kil

.l`bp dhigy xg`l `däðùîäðîé àì
lr l`xyi gxe` odk onif m` elit` Ð

.enr lk`i `l ,men lra xekadàøîâ
ïéúéðúîipn ,xeka zlik`a ieb ixyc Ðiax

lld ziac `ail` .xiznc ,`id `aiwr
.ieb elit` oixizn lld ziac ,`aiwr iax xn`wìàøùé ïéà íéðäë ÷åùå äæçá äî

àì."jz` jizepae jipae dz`e" :aizkc Ð
éðä
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÷ñôlld ziak `zkldc :wgvi epiax xne`e Ð `id `aiwr iax ipn oizipzn

iax` ibilte ixq`c ,`ziixac lld ziak `le ,iebl elit` exyc ,oizipznc

`zi`ck ,oizipznc mzqk `zkld iedc ,`ziixaa zwelgne oizipzna mzq iedc .`aiwr

sicrc ,[lld zia] (`ziixa) oeylk ol mzqc `kdc oky lke .(a,an zenai) "ulegd"a

`de .(`,fpw) zay seqa `zi`ck inzq x`yn

aizkcn `aiwr iaxc `nrh jenqa `pyixtc

iaxk dl miwen jci`c opixn`e ,"li`ke iavk"

ipy wxt yixa yixcc :yexit ,xtwd xfrl`

dhigya miycwend ileqt dn :(`,gk) oilegc

`l` dhigy el oi` sere ,dhigya li`e iav s`

dil zil `aiwr iaxc rnyn .mixteq ixacn

yixcc ,iaxk dl xaq `l` ,xtwd xfrl` iaxc

dehvpy cnln ,"jiziev xy`k zgafe"n dhigy

.dndaa mipy aex lre sera cg` aex lr dyn

iqei iaxc ab lr s`e .iaxk ol `niiw ikd `nlc

xaeq (`,hk) "xn`y in" wxta xifpa `pipg xa

epnn di`x oi` Ð dxezd on serl dhigy oi`c

,cere .mzd gkenck `ed `pzc ,ok dkld `diy

xnbe ,xtwd xfrl` iaxk xaq ivn `aiwr iaxc

wxta lirl ziyixtck "li`"n cge "iav"n cg

dxekad on oixeht li`e iav dn iab (`,eh) ipy

weqtl dvexy rnyn zelecb zekldae .'ek

`id opaxcnc inp rnyne .`ziixac lld ziak

xzen algdy eyxitc .`aiwr iax` ibiltc

li`l miycwend ileqt ywzi`c meyn iebl

oi`e .opaxcn iebl elik`dl xeq` xyade ,iave

ol `niiwc meyn iebl xeq`c di`x `iadl

oicd `ede ,jialkl `le "zlk`e" :`yxc `eddk

.(`,hk migqt) "dry lk" wxta gkenck ,iebl

wxta :`kd `zi`c jdk inzq dnk ogky`c

zxxg iab lirl (a,`k zexeka) "dnda gweld"

:(`,gk my) "dnk cr" wxtae .xawi :opzc ,mc

lr hgype xekad z` d`xe dgnen epi`y in

hgeyd :(`,fl) oiwxta onwle .xawi df ixd eit

xyad 'ek ed`xd `ly (cr) rcepe xekad z`

iab (a,hq oileg) "dywnd dnda" wxtae .xawi

,di`x oi` jid la` .xawi df ixd :eaex `vi

`aiwr iaxl `dc ,`aiwr iaxk `iz` xityc

migaf) "mei leah" wxta dil opirny diteb

hgeydy epcnl eixacn :xn`c (`,cwe a,bw

mipdkd eze`iy Ð dtixh `vnpe xekad z`

epiide .d`pda xeq` mxyac rnyn .exera

iab (`,ci) ipy wxta lirl `pyixtck ,`nrh

ixyc `kidc ,oycwdl reaw men mcwy miycw

elit` ixye ,li`e iavl ywzi`c `ed l`xyil

ywzi` `l Ð l`xyil xeq`c `kid la` .jialkl `le "zlk`e"n xqzi` `le ,iebl

oerh Ð dtixh `vnpe xzed e` ,dxzd `la hgyp e` ,zny xeka ,jklid .li`e iavl

migaf) "mei leah" wxta xn`ck ,dcen `aiwr iax elit`e .inzq ipd gkenck ,dxeaw

Ð xerd `aiwr iax ixyc ab lr s`e ,inp dtixhae .`l Ð dgnen exizd `l la` ,dgnen exizdyk `l` oileaba elit` xzen xerd `diy xn` `l `aiwr iax s`e .(`,cw

,dtixy irac `ed ycwna mzdc ,dtixy ira `l ocicl ,edine .dtixyd zial `vi `l` ,di`x "izi`x `l" oi` ixn`c ,minkgk `zklde :mzd opiwqnck ,ezenk dkld oi`

e`l Ð "dtixyd zial `vi `l`" xera ixn`c opaxc ,dil qxb `lc i"yx my yxit ,"dtixya xerde dxeawa xya ,minkgk `zklde" :mixtqa my aezky i`ne .i`w ycwnac

zlra zg`e dninz zg` ze`hg izy iab (`,bl) oizrnya onwlc `ziixaa `iyw ,edine .ycwnd iycwa ixii`c ,`pipg iaxc` `l` ,oileaba xekaa ixii`c ,iniiw `aiwr iaxc`

.dtixyd zial `vei :(`,ck) "z`hg cle" wxta dxenza dlr ipzwe .dxeq` Ð dninz ly dnc wxfpe ,dxcwa men zlra xya elit` :oerny iaxa xfrl` iax xn`wc ,men

ehgyp ikc meyn i`e !eznyk [dxeawa] mpic zeznd ze`hge ,dznc dilra extky z`hgk `iedc meyn `l` ied `l dleqt xwir lk ?dtixya `id mrh dfi`n ,`zyde

dxeawa ied dtixh `vnpyke .dgnen it lr `ly hgypyk [xawi] (xaqc) :opz xekaa `d Ð dtixyd zial mi`veiy ,dhigy xg` elqtpy mileqt miycw oirk dil `ied

mixtqd zqxib zayein dzid Ð dhigy xg` rxi`y leqt x`yl ,dgnen it lr `ly hgyp oia miwlgn epiid m`e .ycwnd zia onfl dfd onfa oia wlgl yi `nye !ziyixtck

`d `py i`n :xn`z m`e .xyad enk etxeyl xerd lr exingd `ly ,xn`wc `ed dfd onfae ."dxeawa xere dtixya xya ,minkgk `zklde" :`kt` qexbpy `l` .migafc

oi`e !dxeawa xeka ly epicc rnyn iz`ady jpd lkae .cbad wlci Ð xekad xnvn hiqd `ln bxe`d :(`,cl) dxenzc ipy wxta dl iziine (b dpyn b wxt) dlxr zkqna

meyn jixt mzdc ,zegcl d`xp oi`e .wlci xeng xhtae xrya :opz (my) dlxr zkqnae ,xawi :mzd opzc ,xeng xhte xifp xryn jixt `peeb i`dkc .xryl xry oia wlgl

men el clepy ab lr s` ,oelga egipde ,mz xekan xnv ylezd :`ztqeza inp `ipz ,cere .ediiexz` "xry" i`wc ,xeng xhte xifp xry ipzwc mzd oizipzn dil rnync

m` la` .dxeawa dil ibqe ,zelkl xdnn xry :yexit .xrya o`k ,wya o`k :xeng xht` mzd ipynck `kd iiepyl `ki`c :xnel yie .xawi df ixd Ð ehgye ,o`kn xg`l

nn dyr.i`yx Ð mixawpd z` sexyl envr lr xingdl dvx m` :xn`c ,dcedi iaxk dl iwene mzd ipync `ki`e .dtixy irae ,xawpy xg` ede`ivei `ny opiyiig Ð cba ep
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íéîøçì ïéðò Bðéà íà éì änì àðîçø áúëc "ìàbé¦¨¥¦§©©£¨¨¨¨¦¦¥¦§¨©£¨¦
¯.øNòîì ïéðò eäðz¯!øBëáì ïéðò eäðz :àîéà¯ §¥¦§¨§©£¥¥¨§¥¦§¨¦§

øNòî¯"ìàbé àì" :øîà éLà áø .BúBîk äleàb ©£¥§¨§©©¦¨©Ÿ¦¨¥
øNòîc¯àðéîà àðî :éLà áø øîà .àeä øëné àì §©£¥Ÿ¦¨¥¨©©©¦§¨¨¦¨

,"ìàbé àì Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå" :áéúëc dì̈¦§¦§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥
äøeîz äNBò éúîéà¯ìàâð Bðéà éúîéà ,íéiçî¯ ¥¨©¤§¨¥©¦¥¨©¥¦§¨

äèéçL øçàì àä ,íéiçî¯äãîòä éòa àä ;ìàâð ¥©¦¨§©©§¦¨¦§¨¨¨¥©£¨¨
"ìàbé àì" :dpéî òîL àlà !äëøòäå¯øëné àì §©£¨¨¤¨§©¦¨Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥

.àeä¯ììëa eéä çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§©
àì çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àlà ,äëøòäå äãîòä©£¨¨§©£¨¨¤¨§©§¨©¨§¥¦§¥©Ÿ

øîéîì àkéà éàî ,äëøòäå äãîòä ììëa eéä¯ïðà ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨©¦¨§¥©£©
øçàìe ,÷éøôéî àì íéiçîc àkéà éî :ïðéøîà÷ éëä̈¦¨¨§¦©¦¦¨§¥©¦¨¦§¦§©©

äèéçL÷éøôéî¯déúMeã÷ àîélàc ,íéiçî àì änìà §¦¨¦§¦©¨¨¨¥©¦§©¦¨§¨¥
¯,äèéçL øçàì ;÷éøôéî àììé÷àcdéúMeã÷ déì ¨¦§¦§©©§¦¨©£¦¥§¨¥
¯!÷éøôéî¯íélàc ,íéiçn äîe àeä ïëc ìk àìå ¦§¦§¨¨§¥©¥©¦§©¦

BðBéãt ñtúéîì¯àìc ,äèéçL øçàì ;÷éøôéî àì §¦§©¦§¨¦§¦§©©§¦¨§¨
BðBéãt ñtúéîì íélà¯:dpéî òîL àlà ÷éøôéî ©¦§¦§©¦§¦§¦¤¨§©¦¨

"ìàbé àì"¯.àeä øëné àì¯àì" àðîçø áBzëìå Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥§¦§©£¨¨Ÿ
!"øëné¯:àðéîà äåä ,"øëné àì" àðîçø áúk éà ¦¨¥¦§©©£¨¨Ÿ¦¨¥£¨¨¦¨
éðeacæéàïacæî àìc àeä¯,ìBçc ïéãáeò ãéáò à÷c ¦§©¥§¨¦§©©§¨¨¥§¦§

ìáàé÷eøôéà¯éëäì ;Lc÷äì åéîc éìééò àäc ,÷éøôéî £¨¦§¥¦§¦§¨¨§¦¨¨©¤§¥§¨¦
"ìàbé àì" àðîçø áúk¯àìå ,ïacæéî éðeacæéà àìc §©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¨¦§©¥¦§©©§¨

.÷éøôéî é÷eøôéàäðùîàì :íéøîBà éànL úéaäðné ¦§¥¦§¦¥©©§¦Ÿ¦¨¤
eléôàå ,ïéøézî ìlä úéáe ,øBëáì ïäkä íò ìàøNé¦§¨¥¦©Ÿ¥¦§¥¦¥©¦¦©£¦

.éBbàøîâ:àéðúc ,àéä àáé÷ò éaø éðî ïéúéðúî©§¦¦¨¦©¦£¦¨¦§©§¨
,íéðäk dlekL äøeáç àlà åéìò ïéðîð ïéà ,øBëa§¥¦§¦¨¨¤¨£¨¤¨Ÿ£¦
.íéøæ eléôà :íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéa éøác¦§¥¥©©¥¦¥§¦£¦¨¦
éànL úéác àîòè éàî .éBb eléôà øézî àáé÷ò éaø©¦£¦¨©¦£¦©©£¨§¥©©

"Cì äéäé íøNáe" :áéúëcåâåíúä äî ,'¯íéðäk ¦§¦§¨¨¦§¤¨©¨¨Ÿ£¦
àëä óà ,àì ìàøNé ,ïéà¯.àì ìàøNé ,ïéà íéðäk ¦¦§¨¥¨©¨¨Ÿ£¦¦¦§¨¥¨

úéáå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zexeka(oey`x meil)

àðîçø áúëc 'ìàbéminxgaïéðò Bðéà íà ,éì änìepi` m` ± ¦¨¥§¨©©£¨¨¨¨¦¦¥¦§¨
jxvpøNòîì ïéðò eäðz ,íéîøçìzxikn xeq`l epnn cnlz ± ©£¨¦§¥¦§¨§©£¥

.dnda xyrn
xyrn zxikn xeq`l epnn cenll yiy oipn :`xnbd zl`ey

,dndaàîéàxen` ile` ±øBëáì ïéðò eäðzepnn cenll - ¥¨§¥¦§¨¦§
:`xnbd daiyn .xeka zxikn xeq`lBúBîk äleàb øNòî± ©£¥§¨§

oeik ,xeka xy`n xzei ,minxgn dnda xyrn cenll sicr
.minxga enk 'dle`b' oeyl xn`p dnda xyrnay

:dnda xyrn zxikn xeqi`l sqep mrh d`ian `xnbdéMà áø©©¦
,øîà,ea aezkdn dnda xyrn zxikn xeqi` z` cenll yi ¨©

øNòîc 'ìàbé àì'ernyne ,dnda xyrna xen`d ±øëné àì Ÿ¦¨¥§©£¥Ÿ¦¨¥
.àeä

dì àðéîà àðî ,éMà áø øîà,df xac xneláéúëciabl ¨©©©¦§¨£¦¨¨¦§¦
zxg` dnda lr dnda xyrn xinnd(bl fk `xwie)àeä äéäå'§¨¨

äéäé Búøeîúe,'ìàbé àì LãB÷lr zqtzp ezyecwy ernyne §¨¦§¤¤Ÿ¦¨¥
z` `le xyrnd z` `l zectl leki epi`e ,zxg` dnda

,df weqtn cenll yie ,ezxenzäøeîz äNBò éúîéàizn ± ¥¨©¤§¨
wx ,oileg znda lr xyrn zxenz dlg,íéiçî`id f`y ¥©¦

,ezle`b xeqi` oiprl oicd `ed ok m`e ,dxengd dzyecwa
ìàâð Bðéà éúîéàwx ,dnda xyrn le`bl xeq` izn ±,íéiçî ¥¨©¥¦§¨¥©¦

,dxeng dndad zyecwyäèéçL øçàì àädylwedy ¨§©©§¦¨
,dzyecwìàâð'l`bi `l' weqtdy xn`p m`e ,el`bl xzen ± ¦§¨

miqtzp oeictd ince ,lg `ed dhigy xg`y ,oeict lr xacn
,dhigy xg`l eze` micet ji` ,dyw ,xyrnd zyecwaéòa àä̈¨¥

äëøòäå äãîòädkixrdl odkd jixv dnda micetyk ixde ± ©£¨¨§©£¨¨
.decti ji` dhgypy oeike ,dilbx lr zcner `idyk,àlà¤¨

dpéî òîL'y'ìàbé àìernyn oi` dnda xyrna xen`d §©¦¨Ÿ¦¨¥
`l` ,einc z` zqtez ezyecw oi`e ,ezectl xeq`yøëné àìŸ¦¨¥

.àeä
:`xnbd dywnììëa eéä çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§¨

äëøòäå äãîòärda jxevdy -oeictl mb `ed dkxrde dcn ©£¨¨§©£¨¨
'l`bi `l' xeqi` jiiy ok m`e ,daxwdl micnerd miycw

,dnda xyrnaììëa eéä àì çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨§¥¦§¥©Ÿ¨¦§¨
aeigøîéîì àkéà éàî ,äëøòäå äãîòädnl x`ap ji` ± ©£¨¨§©£¨¨©¦¨§¥©

zvxzn .dnda xyrna 'l`bi `l' xeqi` xnel dxezd dkxved
:`xnbdïðéøîà÷ éëä ïðà,xnel epzpeek jk ±àkéà éî £©¨¦¨¨§¦©¦¦¨

÷éøtéî äèéçL øçàìe ÷éøtéî àì íéiçîcxac yi ike - §¥©¦Ÿ¦§¦§©©§¦¨¦§¦
oeike ,ezectl ozip hgypy xg`e dctp epi` miiga ezeiday
,dhigy xg`l dctp epi`y i`ce ,miign dctp epi` xyrny
lr `ed dhigy xg` lr xn`py 'l`bi `l' xeqi`dy gxkdae

.epeict lr `le ezxikn
:`xnbd dywnàì äîlàmiign eziict oia wlgp `l dnl ike ± ©¨¨Ÿ

wxy xnel yi ixde ,dzin xg`ledéúMeã÷ àîélàc íéiçî¥©¦§©¦¨§¨¥
÷éøtéî àìla` ,dctp epi` ,dwfg ezyecwy oeik ±øçàì Ÿ¦§¦§©©

÷éøtéî déúMeã÷ déì ìéwàc äèéçLdylwedy oeik ± §¦¨§©¦¥§¨¥¦§¦
ozip ixd dhigy xg` oeict ea yiy oeike .oeict ea lg ,ezyecw

lr `le oeict xeq`l xn`p 'l`bi `l' ly e`ldy cinrdl
:`xnbd zvxzn .dxiknàeä ïëc ìk àìålw df oi` ike ± §Ÿ¨§¥

,jk cenll yi ixde ,dhigy xg`l dctp epi` xyrny ,xnege
÷éøtéî àì BðBéãt ñtúéîì íélàc íéiçn äîeezeida m` - ©¥©¦§©¦§¦§©¦§Ÿ¦§¦

mewn lkn ,einc z` qetzl dlekie ,dwfg ezyecwyk miiga
,dctp epi`÷éøtéî BðBéãt ñtúéîì íélà àìc äèéçL øçàì§©©§¦¨§Ÿ©¦§¦§©¦§¦§¦

miqtzp mincd oi`e ,dwfg ezyecw oi`y dhigy xg`l ike ±
,ezectl lkeiy xn`p m`d ,da,àlàdctp epi` xyrny oeik ¤¨

ok m`e ,dhigy xg`l dctp epi`y i`ce ,miigndpéî òîL§©¦¨
xeqi`dy'ìàbé àì'`ed dhigy xg` lr xn`pyøëné àì Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥

àeä.epeict lr `le xn`p ezxikn lr -
zxikn lr ernyn 'l`bi `l' xeqi`dy ok m` :`xnbd dywn

,'l`bi `l' dxezd dazk dnl ,epeict lr `le xyrndáBzëìå§¦§
.'øëné àì' àðîçø:`xnbd zvxznàì' àðîçø áúk éà ©£¨¨Ÿ¦¨¥¦¨©©£¨¨Ÿ

ïácæî àìc àeä éðeacæéà àðéîà äåä ,'øëné`ed xeqi`dy ± ¦¨¥£¨¨¦¨¦§©¥§Ÿ¦§§©
meyne exknl `ly wxìBçc ïécáeò ãéáò à÷cdyer `edy ± §¨¨¦§¦§
,oileg dyrn xyrna÷éøtéî é÷eøtéà ìáàozip oeict oiprl ± £¨¦¨¥¦§¦

,ezectl didiLc÷äì åéîc éìééò àäcmiqtzp eincy meyn ± §¨¨§¦¨¨§¤§¥
.ycwdl miklede ezyecwaàðîçø áúk éëäìxeqi`d z` §¨¦¨©©£¨¨

' oeyla,'ìàbé àìcnll ickàìå ïácæéî éðeacæéà àìc Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥¦§§©§Ÿ
÷éøtéî é÷eøtéà.ezectl s` xeq`e exknl xeq`y ± ¦¨¥¦§¦

äðùî
:dlik`a xzen `ed inl men lra xeka oica zwqer epizpyn

äðné àì ,íéøîBà éànL úéa[onfei-]ëaì ïäkä íò ìàøNéøB ¥©©§¦Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©§
,enr elke`l men lraïéøézî ìlä úéáelek`l l`xyi zepnl ¥¦¥©¦¦

xekad on.íéáëBk ãáBò eléôàå©£¦¥¨¦

àøîâ
`id dpyna d`aedy itk lld zia zrcy zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .`aiwr iax zhiykïéúéðúîitly dxn`y ©§¦¦
miakek caerl elit` xekad z` lik`dl xzen lld zia.épî©¦

:`xnbd daiynåéìò ïéðîð ïéà øBëa ,àéðúc ,àéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦§©§¨§¥¦§¦¨¨
elke`lúéáe ,éànL úéa éøác íéðäk dlekL äøeáç àlà¤¨£¨¤¨Ÿ£¦¦§¥¥©©¥

,íéøîBà ìläelke`l eilr zepnidl mileki,íéøæ eléôàeéaø ¦¥§¦£¦¨¦©¦
øézî àáé÷òlld zia zrcleléôàl.íéáëBk ãáBò £¦¨©¦£¦¥¨¦

:`xnbd zl`ey .zwelgnd inrh z` zxxan `xnbdéàî©
éànL úéác àîòè.xekad xyan lek`l l`xyil exq`y ©£¨§¥©©

:`xnbd daiynáéúëc(gi gi xacna)ayk xey zexeka xya iabl ¦§¦
fre'åâå Cl äéäé íøNáe','didi Ll oinId wFWkE dtEpYd dfgM §¨¨¦§¤¨©£¥©§¨§©¨¦§¦§¤

cenll yi weye dfgl xeka ly df ywidneíúä äîweye dfga ¨¨¨
ïéà íéðäkmze` milke` ±j`àì ìàøNémilke` mpi` ± Ÿ£¦¦¦§¨¥Ÿ

xn`py enk ,mze`(ci i `xwie)eipae oxd`lz`e dtEpYd dfg z`e'§¥£¥©§¨§¥
'KY` LizpaE LipaE dY` xFdh mFwnA Elk`Y dnExYd wFW©§¨Ÿ§§¨¨©¨¨¤§Ÿ¤¦¨

,mze` milke` mixf oi`y rnyneàëä óàxekaaïéà íéðäk ©¨¨Ÿ£¦¦
.àì ìàøNé¦§¨¥Ÿ
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zexeka(oey`x meil)

àðîçø áúëc 'ìàbéminxgaïéðò Bðéà íà ,éì änìepi` m` ± ¦¨¥§¨©©£¨¨¨¨¦¦¥¦§¨
jxvpøNòîì ïéðò eäðz ,íéîøçìzxikn xeq`l epnn cnlz ± ©£¨¦§¥¦§¨§©£¥

.dnda xyrn
xyrn zxikn xeq`l epnn cenll yiy oipn :`xnbd zl`ey

,dndaàîéàxen` ile` ±øBëáì ïéðò eäðzepnn cenll - ¥¨§¥¦§¨¦§
:`xnbd daiyn .xeka zxikn xeq`lBúBîk äleàb øNòî± ©£¥§¨§

oeik ,xeka xy`n xzei ,minxgn dnda xyrn cenll sicr
.minxga enk 'dle`b' oeyl xn`p dnda xyrnay

:dnda xyrn zxikn xeqi`l sqep mrh d`ian `xnbdéMà áø©©¦
,øîà,ea aezkdn dnda xyrn zxikn xeqi` z` cenll yi ¨©

øNòîc 'ìàbé àì'ernyne ,dnda xyrna xen`d ±øëné àì Ÿ¦¨¥§©£¥Ÿ¦¨¥
.àeä

dì àðéîà àðî ,éMà áø øîà,df xac xneláéúëciabl ¨©©©¦§¨£¦¨¨¦§¦
zxg` dnda lr dnda xyrn xinnd(bl fk `xwie)àeä äéäå'§¨¨

äéäé Búøeîúe,'ìàbé àì LãB÷lr zqtzp ezyecwy ernyne §¨¦§¤¤Ÿ¦¨¥
z` `le xyrnd z` `l zectl leki epi`e ,zxg` dnda

,df weqtn cenll yie ,ezxenzäøeîz äNBò éúîéàizn ± ¥¨©¤§¨
wx ,oileg znda lr xyrn zxenz dlg,íéiçî`id f`y ¥©¦

,ezle`b xeqi` oiprl oicd `ed ok m`e ,dxengd dzyecwa
ìàâð Bðéà éúîéàwx ,dnda xyrn le`bl xeq` izn ±,íéiçî ¥¨©¥¦§¨¥©¦

,dxeng dndad zyecwyäèéçL øçàì àädylwedy ¨§©©§¦¨
,dzyecwìàâð'l`bi `l' weqtdy xn`p m`e ,el`bl xzen ± ¦§¨

miqtzp oeictd ince ,lg `ed dhigy xg`y ,oeict lr xacn
,dhigy xg`l eze` micet ji` ,dyw ,xyrnd zyecwaéòa àä̈¨¥

äëøòäå äãîòädkixrdl odkd jixv dnda micetyk ixde ± ©£¨¨§©£¨¨
.decti ji` dhgypy oeike ,dilbx lr zcner `idyk,àlà¤¨

dpéî òîL'y'ìàbé àìernyn oi` dnda xyrna xen`d §©¦¨Ÿ¦¨¥
`l` ,einc z` zqtez ezyecw oi`e ,ezectl xeq`yøëné àìŸ¦¨¥

.àeä
:`xnbd dywnììëa eéä çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§¨

äëøòäå äãîòärda jxevdy -oeictl mb `ed dkxrde dcn ©£¨¨§©£¨¨
'l`bi `l' xeqi` jiiy ok m`e ,daxwdl micnerd miycw

,dnda xyrnaììëa eéä àì çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨§¥¦§¥©Ÿ¨¦§¨
aeigøîéîì àkéà éàî ,äëøòäå äãîòädnl x`ap ji` ± ©£¨¨§©£¨¨©¦¨§¥©

zvxzn .dnda xyrna 'l`bi `l' xeqi` xnel dxezd dkxved
:`xnbdïðéøîà÷ éëä ïðà,xnel epzpeek jk ±àkéà éî £©¨¦¨¨§¦©¦¦¨

÷éøtéî äèéçL øçàìe ÷éøtéî àì íéiçîcxac yi ike - §¥©¦Ÿ¦§¦§©©§¦¨¦§¦
oeike ,ezectl ozip hgypy xg`e dctp epi` miiga ezeiday
,dhigy xg`l dctp epi`y i`ce ,miign dctp epi` xyrny
lr `ed dhigy xg` lr xn`py 'l`bi `l' xeqi`dy gxkdae

.epeict lr `le ezxikn
:`xnbd dywnàì äîlàmiign eziict oia wlgp `l dnl ike ± ©¨¨Ÿ

wxy xnel yi ixde ,dzin xg`ledéúMeã÷ àîélàc íéiçî¥©¦§©¦¨§¨¥
÷éøtéî àìla` ,dctp epi` ,dwfg ezyecwy oeik ±øçàì Ÿ¦§¦§©©

÷éøtéî déúMeã÷ déì ìéwàc äèéçLdylwedy oeik ± §¦¨§©¦¥§¨¥¦§¦
ozip ixd dhigy xg` oeict ea yiy oeike .oeict ea lg ,ezyecw

lr `le oeict xeq`l xn`p 'l`bi `l' ly e`ldy cinrdl
:`xnbd zvxzn .dxiknàeä ïëc ìk àìålw df oi` ike ± §Ÿ¨§¥

,jk cenll yi ixde ,dhigy xg`l dctp epi` xyrny ,xnege
÷éøtéî àì BðBéãt ñtúéîì íélàc íéiçn äîeezeida m` - ©¥©¦§©¦§¦§©¦§Ÿ¦§¦

mewn lkn ,einc z` qetzl dlekie ,dwfg ezyecwyk miiga
,dctp epi`÷éøtéî BðBéãt ñtúéîì íélà àìc äèéçL øçàì§©©§¦¨§Ÿ©¦§¦§©¦§¦§¦

miqtzp mincd oi`e ,dwfg ezyecw oi`y dhigy xg`l ike ±
,ezectl lkeiy xn`p m`d ,da,àlàdctp epi` xyrny oeik ¤¨

ok m`e ,dhigy xg`l dctp epi`y i`ce ,miigndpéî òîL§©¦¨
xeqi`dy'ìàbé àì'`ed dhigy xg` lr xn`pyøëné àì Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥

àeä.epeict lr `le xn`p ezxikn lr -
zxikn lr ernyn 'l`bi `l' xeqi`dy ok m` :`xnbd dywn

,'l`bi `l' dxezd dazk dnl ,epeict lr `le xyrndáBzëìå§¦§
.'øëné àì' àðîçø:`xnbd zvxznàì' àðîçø áúk éà ©£¨¨Ÿ¦¨¥¦¨©©£¨¨Ÿ

ïácæî àìc àeä éðeacæéà àðéîà äåä ,'øëné`ed xeqi`dy ± ¦¨¥£¨¨¦¨¦§©¥§Ÿ¦§§©
meyne exknl `ly wxìBçc ïécáeò ãéáò à÷cdyer `edy ± §¨¨¦§¦§
,oileg dyrn xyrna÷éøtéî é÷eøtéà ìáàozip oeict oiprl ± £¨¦¨¥¦§¦

,ezectl didiLc÷äì åéîc éìééò àäcmiqtzp eincy meyn ± §¨¨§¦¨¨§¤§¥
.ycwdl miklede ezyecwaàðîçø áúk éëäìxeqi`d z` §¨¦¨©©£¨¨

' oeyla,'ìàbé àìcnll ickàìå ïácæéî éðeacæéà àìc Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥¦§§©§Ÿ
÷éøtéî é÷eøtéà.ezectl s` xeq`e exknl xeq`y ± ¦¨¥¦§¦

äðùî
:dlik`a xzen `ed inl men lra xeka oica zwqer epizpyn

äðné àì ,íéøîBà éànL úéa[onfei-]ëaì ïäkä íò ìàøNéøB ¥©©§¦Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©§
,enr elke`l men lraïéøézî ìlä úéáelek`l l`xyi zepnl ¥¦¥©¦¦

xekad on.íéáëBk ãáBò eléôàå©£¦¥¨¦

àøîâ
`id dpyna d`aedy itk lld zia zrcy zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .`aiwr iax zhiykïéúéðúîitly dxn`y ©§¦¦
miakek caerl elit` xekad z` lik`dl xzen lld zia.épî©¦

:`xnbd daiynåéìò ïéðîð ïéà øBëa ,àéðúc ,àéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦§©§¨§¥¦§¦¨¨
elke`lúéáe ,éànL úéa éøác íéðäk dlekL äøeáç àlà¤¨£¨¤¨Ÿ£¦¦§¥¥©©¥

,íéøîBà ìläelke`l eilr zepnidl mileki,íéøæ eléôàeéaø ¦¥§¦£¦¨¦©¦
øézî àáé÷òlld zia zrcleléôàl.íéáëBk ãáBò £¦¨©¦£¦¥¨¦

:`xnbd zl`ey .zwelgnd inrh z` zxxan `xnbdéàî©
éànL úéác àîòè.xekad xyan lek`l l`xyil exq`y ©£¨§¥©©

:`xnbd daiynáéúëc(gi gi xacna)ayk xey zexeka xya iabl ¦§¦
fre'åâå Cl äéäé íøNáe','didi Ll oinId wFWkE dtEpYd dfgM §¨¨¦§¤¨©£¥©§¨§©¨¦§¦§¤

cenll yi weye dfgl xeka ly df ywidneíúä äîweye dfga ¨¨¨
ïéà íéðäkmze` milke` ±j`àì ìàøNémilke` mpi` ± Ÿ£¦¦¦§¨¥Ÿ

xn`py enk ,mze`(ci i `xwie)eipae oxd`lz`e dtEpYd dfg z`e'§¥£¥©§¨§¥
'KY` LizpaE LipaE dY` xFdh mFwnA Elk`Y dnExYd wFW©§¨Ÿ§§¨¨©¨¨¤§Ÿ¤¦¨

,mze` milke` mixf oi`y rnyneàëä óàxekaaïéà íéðäk ©¨¨Ÿ£¦¦
.àì ìàøNé¦§¨¥Ÿ
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd zx`anìlä úéáe,l`xyil xeka zlik` mixizny ¥¦¥
,mzrcléléî éðäxekaa `l` epi` ,weye dfgl xeka ywedy ¨¥¦¥
ìáà ,ízxekaaáéúk íeî ìòa(ak eh mixac)øBähäå àîhä' ¨£¨©©§¦©¨¥§©¨

(åðìëàé) 'åécçélk`p xekady xnege lwn cenll yi dzrne ©§¨
,mixfläîemc`ìëBà íél÷ íéLã÷a ìëBà BðéàL àîh ©¨¥¤¥¥§¨¨¦©¦¥
øBëaa,[lirl xkfpd weqta yxetnk]íél÷ íéLã÷a ìëBàL øæ ©§¨¤¥§¨¨¦©¦

.øBëaa ìëàiL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ©©§
:`xnbd dgecBììkî øzeä ïkL àîhì äî ,Cøôéîì àkéà¦¨§¦§©©©¨¥¤¥©¦§¨
øeaö úãBáòa`nh xzede `vi miycwa `nh xq`y llkdn ± ©£©¦

xf la` ,xedh odk oi` xy`k xeaiv oaxwa ycwna cearl
i` `linne ,xfn lw `nh ok m`e ,ycwna cearl xeq` mlerl

.xeka zlik`a exizdl xnege lwa xfl `nhn cenll xyt`
:`xnbd zx`anìlä úéáemixaeq ,xnege lwd z` micnely ¥¦¥
,`kxit dpi`y,ïðéøîà÷ äìéëàa ,øîà÷ äãBáòa eèà̈©£¨¨¨©©£¦¨¨¨§¦©
éãò øæ úìéëàósicr `nhy xn`py epxaic dcear oipra ike ± £¦©¨¨¦

oipra `lde ,xeaiva dceara xzen `edy ep`vny enk xfn
xfy milw miycw iabl ep`vn df oiprae epxaic miycw zlik`
lw cenll yi okle ,lke` epi` `nhde lke` xfdy ,`nhn sicr

.xekaa s` lke` xfdy xnege
,`ziixaa epipy.íéáëBë éãáBò eléôà øézî àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨©¦£¦§¥¨¦
:`xnbd zl`ey.àáé÷ò éaøc déîòè éàî:`xnbd daiyn ©©§¥§©¦£¦¨

xn`p xekaay meyn(ak eh mixac)`nHd EPlk`Y LixrWA'¦§¨¤Ÿ£¤©¨¥
eCgi xFdHde,'ìiàëå éávkjkn cenll yieøzeî ìiàå éáv äî §©¨©§¨©§¦§¨©¨©§¦§©¨¨

mlik`dléãáBòì øzeî [øBëa] (ïéìåñô) óà íéáëBë éãáBòì§§¥¨¦©§¨§§¥
.íéáëBë¨¦

:`xnbd zx`anCãéàåizd `ly xaeqy `nw `pze ±zia ex §¦¨
eyxc `le ,miakek icaerl `le mixfl `l` xekad z` lld

,jk enrh ,miakek icaerl s` exizdl 'li`ke iavk'nàúìz§¨¨
,éáéúk ìiàå éáö[éaøå] (éáøãëì ãçå) ÷çöé éaøãëì ãç §¦§©¨§¦¦©§¦§©¦¦§¨§©¦

àéòLBàileqt xey bidpnd e` oiycwend ileqt xey riaxndy ©§¨
,miteb ipyk miaygpy oeik ,mi`lk meyn dwel ,oiycwendãçå§©

øtwä øæòìà éaøãëìoiycwend ileqt dn' df ywidn yxcy §¦§©¦¤§¨¨©©¨
,'dhigya li`e iav s` ,dhigyaCãéàåyxcp oexg`d weqtde - §¦¨

cnllïéLc÷enä éìeñt óà äøBëaä ïî íéøeèt ìiàå éáv äî©§¦§©¨§¦¦©§¨©§¥©§¨¦
.äøBëaä ïî ïéøeètxzein 'li`ke iavk' weqt xzep `le §¦¦©§¨

.miakek icaerl xekad z` xizdl epcnll
:zecpl xeka zlk`d oic zx`an `xnbdïéà øBëa ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥

,íéøîBà ìlä úéáe ,éànL úéa éøác úBcðì BúBà ïéìéëàî©£¦¦§¦¦§¥¥©©¥¦¥§¦
.úBcðì BúBà ïéìéëàî©£¦¦§¦

:`xnbd zl`ey.éànL úéác àîòè éàî:`xnbd daiyn ©©£¨§¥©©
áéúëc(gi gi xacna)Cl äéäé íøNáe''oinId wFWkE dtEpYd dfgM ¦§¦§¨¨¦§¤¨©£¥©§¨§©¨¦

àì úBcð íúä äî`nhe ze`nh od ixdy ,weye dfga zelke` ¨¨¨¦Ÿ
,zxka aiig ycwd z` lk`yàëä óà,xekaaàì úBcð ©¨¨¦Ÿ

.zelke`
:el`l el` i`ny ziae lld zia zeaeyz zx`an `xnbdúéáe¥

ìlä,mixaeqéléî éðä`l` mpi` weye dfgl xeka ywedy ¦¥¨¥¦¥
xekaaìáà ,ízxekaaíeî ìòay xn`pøBähäå àîhä ¨£¨©©©¨¥§©¨

.[epìëàé åécçé] (äìëà)©§¨Ÿ§¤
éànL úéáezecpl xizdl 'EPlk`i 'ebe `nHd'n micnel mpi`y ¥©©©¨¥Ÿ§¤

,mixaeq ,xekaa lek`léléî éðämpi` ,elke`l `nhl xzedy ¨¥¦¥
`l`Bôebî åéìò äàöBé äàîeè ïéàc àëéäzna `nhp oebk ¥¨§¥§¨§¨¨¨¦

,uxya e`Bôebî åéìò äàöBé äàîeèc àëéä ìáà,zecp oebk £¨¥¨§§¨§¨¨¨¦
àìd`neh oia weligde .xekaa lek`l xizdl myn micnel Ÿ

meyn `ed ,etebn d`vei dpi`yl etebn d`veidïçkLàc§©§§©
äàîeè ïéa àðîçø âélôcyïéàL ïéáì Bôebî åéìò äàöBé §©¦©£¨¨¥§¨§¨¨¨¦§¥¤¥

äàîeèBôebî åéìò äàöBé,miycw zlik` iablïðúcmigqt) §¨§¨¨¨¦¦§©
(:dväàîeèa àaL çñtämi`nh xeaivd aex eidy zngn ©¤©¤¨§§¨

zn z`neha,úBcðå úBáæå ïéòøBöîe íéáæ epnî eìëàé àìŸŸ§¦¤¨¦§¨¦§¨§¦
,úBãìBéåoia welig yiy ixd ,lk`p `ed mizn i`nhly s` §§

.etebn dpi`y d`nehl etebn z`veid d`neh

ìlä úéáez`vei d`nehy inl s` xeka zlik` mixizny ¥¦¥
,mixaeq ,etebnàeä íúä,lek`l mixeq` miaf ,gqt oaxw oipra ¨¨

meynàðîçø élâcgqt oaxw zlik` dxzed `ly yexita §©¥©£¨¨
xn`py ,zn `nhl wx `l` d`neha(i h xacna)iM Wi` Wi`'¦¦¦

didiàîèlLôð'gqt dUre mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` ¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©
oey`x gqt onfa `nhy cigi yi` wxy micnel 'Wi`' oeylne¦
j` ,ipy gqta ezeyrl dgcp `l` gqtd z` f` dyer epi`
d`neha oey`xd z` miyer `l` ipy gqtl migcp mpi` xeaiv
xn`py daif z`neha `le zn z`neha df lke ,epnn milke`e
mpi` mtebn z`veid d`neha mi`nhd miaf okle ,'ytpl `nh'

,d`neha `a gqtd xy`k s` milke`àëä ìáà,xekaa'àîè' £¨¨¨¨¥
áéúk àîúñefi` lr hxtl `la '`nh' dazke dnzq dxezd - §¨¨§¦

ok lre ,dxaic d`nehàðL àìetebn dpi`yl etebn d`neh oia Ÿ§¨
.elke` `nh lke

aeh meia milbxd jxc dndad xer zhytd oic zx`an `xnbd
:oiycwend ileqtae xekaaeïéìébøî ïéà ,ïðaø eðz`l ± ¨©¨¨¥©§¦¦

y`xd itlk milbxd jxc mly elek dndad xer z` mihiytn
áBè íBéa.eøBëáa ïéìébøî ïéà Ba àöBik,men lra elit`eàìå §©¥¥©§¦¦¦§§Ÿ

.ïéLc÷enä éìeñôa¦§¥©§¨¦
:`xnbd zl`eyàîìLaiabláBè íBémeyn ,ok zeyrl oi` ¦§¨¨

déì éæç àìc àçøéè çøè à÷c.aeh meil el zkxvp dpi`y - §¨¨©¦§¨§Ÿ£¦¥
àlàa libxdl xeqi`d.àpz ïàî ,øBëa ¤¨§©©¨

:`xnbd daiynøîàc àéä éànL úéa ,àcñç áø øîàxekay ¨©©¦§¨¥©©¦§¨©
men lraúBcðì BúBà ïéìéëàî ïéà`ed ezyecwa oiicry meyn ¥©£¦¦§¦

milibxn oi`y enk men lraa oilibxn oi` okl ,mz enk cner
jzgpe mbtp efk dhytd zngny ,miycw oeifa meyn mza

.xyad
`ziixaa xn`py dn :cer `xnbd zl`eyàìåoilibxnéìeñôa §Ÿ¦§¥

ïéLc÷enä,àpz ïàî. ©§¨¦©©¨
:`xnbd daiynàéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

micner ehgypy xg`l mby oiycwend ileqt iabl xaeqd
xyad oeifa zngn ef jxca mhiytdl xeq` okle ,mzyecwa
miycwy ezrc jky ep`vne .ef dhytd ici lr cqtpe jzgpy

,mzyecwa micner oiicr ehgype ennedyïðúc,`ziixaaeéä ¦§©¨
úBàhç ézL åéðôìca`z m`y zeixg`l dligzn oyixtdy §¨¨§¥©¨

zrke ,dzxiaga xtkzi zg`dúçàodnúçàå äîéîzdzyrp ©©§¦¨§©©
áø÷z äîéîz ,íeî úìòae e`hg lr xtkl,äãtéz íeî úìòa ©£©§¦¨¦§©©£©¦¨¤

m`e .zeacp miaixwnmdnyzexteyl ekli dinceúìòa äèçLð¦§£¨©£©
íeî,dzctpy xg`líàdhgyp÷øæð àlL ãò[zwixf iptl-] ¦©¤Ÿ¦§©

,äîéîz ìL dîcmend zlraúøzeîxg`l elit`e dlik`a ¨¨¤§¦¨¤¤
dlik`e dhigy xzid dl did xaky oeiky ,dninzd mc zwixf

j` .dyecw da oi` aey dwixfd iptlíàdhgyp÷øæpMî ¦¦¤¦§©
[wxfpy xg`l-]äîéîz ìL dîcef ixd ,dxtkläøeñàelit` ¨¨¤§¦¨£¨

dkldy ,zxg`a dilra extkzpy z`hg `idy meyn ,d`pda
.dzinl zkledy ipiqn dynl,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥

eléôàd `vnp xake mend zlra dhgyp m`å äøéãwa øNawx £¦¨¨©§¥¨§
f`äøeñà ,äîéîz ìL dîc ÷øæðmeyn ,d`pda men zlrad ¦§©¨¨¤§¦¨£¨

okle ,dzyecwa zcner `id oiicr dhigye oeict xg`l elit`y
.dxeq` `idy zxg`a dilra extkzpy z`hgk zaygp `id

ly `yixd z` `cqg ax cinrd recn zx`an `xnbd
.oerny iaxa xfrl` iaxk `tiqd z`e i`ny ziak `ziixad

:`xnbd dywndî÷Bì ,àcñç áøå`ziixad z` [cinriy-] §©¦§¨§¨
,éànL úéák dlekx`ya exingd jk xekaa exingdy enky ¨§¥©©
.oiycwend ileqt

ziak `ziixad seq z` mb cinrd `l `cqg ax :`xnbd zvxzn
wtzqdl yiy meyn ,i`nyúéa éøîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨§¦¥

éànLdrwt `le eilr ezyecwy hgype mnedy oaxw iabl ©©
,ezhigye enenzngníçøî BúMeã÷c ,øBëáa àlàici lr`le ¤¨¦§¦§¨¥¤¤

,eit xcpàì ,íçøî BúMeã÷ ïéàc ïéLc÷enä éìeñt ìáàexn`i £¨§¥©§¨¦§¥§¨¥¤¤Ÿ
.oerny iaxa xfrl` iaxk df oic cinrd okle ,eilr ezyecwy
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רי oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay
íú øåëá éìéî éðälirl aizkc ,irzynw mza `xw `dc ,weye dfgl ywzi` Ð

:(eh mixac) "xekad lk" zyxta aizk men lra la` ."wexfz mnc z`" :dipin
."ecgi xedhde `nhd"íéì÷ íéùã÷á ìëåàù øæ.gqte xyrne minly Ð

øåáö úãåáòá,xeav zcear `nh dyer Ð a` zia eze`a xedh odk oi` m`c Ð
elit`e ,zaya elit`e Ð "ecrena" :aizkc

.d`nehaøæ úìéëàádlik`ae .ixiinw Ð
.milw miycwa ,oxn`ck ,`nhn sicr xf Ð
,da xzen `nh odkc dlik` zgkyn `lc

.da xeq` xfeêãéàå`ail` `nw `pz Ð
"li`e iav" `zlz :jl xn` ,lld ziac
wgvi iaxckl Ð cg ,"ikp` d`x"a iaizk

.okid epl yxtzp `le ,`irye` iaxeéáøãëì
øô÷ä øæòìàipy wxta oileg zhigya Ð

.(`,gk)íúä äî,`l zecp Ð weye dfg Ð
.zxka aiig ycwd z` lk`y `nhcçñôä

äàîåèá àáù,zna xeav aex e`nhpy Ð
miaf epnn elk`i `l Ð d`neha gqt eyre
.mizn i`nh dil ilk`c ab lr s` ,zeafe
etebn d`veid d`neh oia ol ipy ,`nl`

.etebn d`vei dpi`y d`nehlíúä`ed Ð
`pngx ilb `icdac meyn ,elk`i `l oiafc
xacna) aizkc .`l eze ,oixzen ytp `nh
dpine ,'ebe "ytpl `nh didi ik yi`" :(h
,xeav `le ,ipy gqtl dgcp yi` :opiwiic
`le "yi`" `pngx ilbc `ed ytp `nhae
.iniiw iniiwck Ð zeaf z`neh la` ,xeav
`pngx azk `nzq Ð xekaa `kd la`

."xedhde `nhd"øåëáá ïéìéâøî ïéàÐ
lk milbxd jxc ehiytdl ,men lra elit`e
e` ,migtpl getn epnn zeyrl ,mly xerd
zexera eze` oipzepy ,onye yac ixkenl

.minily oihiytnd miyakéìåñôá àìå
ïéùã÷åîäohgye ectpy it lr s` Ð
.dlik`läéì éæç àìã.aeh meia Ðúéá

àéä éàîùmen lra xeka :ixaqc Ð
.mzk ,dhigy xg`l elit` i`w ezyecwa
oeifa meyn oilibxn oi` mzc ikid ike
jezgl `xiiznc ,xyad mbetc ,miycwc
oi` inp men lraa Ð xyad jzege xerd

.oilibxnïåòîù éáøá øæòìà éáøÐ
elit` :xn`c ,oiycwend ileqta xingnc

.iniiw ediizyecwa dhigy xg`léúù
úåàèçca`z m`y ,zeixg`l oyixtdy Ð

men ltpe ,dzxiaga xtkzi Ð zg`d
.zg`aáø÷ú äîéîú.ez`hgl Ðúìòá

äãôú íåî.zextey zacpl dince Ð
íåî úìòá äèçùð.dpeict xg` Ðãò íà

äîéîú ìù äîã ÷øæð àìù.dhgyp Ð
úøúåîmc wxfpy ab lr s`e ,dlik`a Ð

.men zlra xya lk`izy mcew dninzd
xzid llkl z`ay xg`nc ol `xiaqc
.men zlraa dyecw da oi` aey Ð dgiaf
äèçùð äîéîú ìù äîã ÷øæðùî íà

äøåñàz`hg dl `iedc ,d`pda elit` Ð
`id efc ,`lf` dzinle .dilra extiky

.zezn ze`hg yngn zg`øùá åìéôà
äøåñà 'åë äøéã÷ádhigy xg`l elit` :dil `xiaqc .men zlra xya Ð

.`ixwin dilra extiky z`hge ,iniiw ediizyecwaéàîù úéáë äìåë äî÷åìÐ
i`ny zia ixngnc ikid ikc jzrc `wlq `wcileqt x`ya inp ixngn Ð xekaa
.oiycwend
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úéáåax iacl oia axl oia ,men lraa inp ixiin `xw i`dc ab lr s` Ð 'ek mz lld

`aiwr iaxl oia l`rnyi iaxl oiae ,(`,gk zexeka) "dnk cr" yixa lirlc

ililbd iqei iaxl oiae l`rnyi iaxl oiae ,(`,fp migaf) eteqa "onewn edfi`" wxtc

e` ,men lra cg`e mz cg` rnync "mxyan" e` ,(`,fl my) "i`ny zia" yixac

lra xekad lr cnil :yixcc "[jl] (el) didi"n

xnege lw iz` ,mewn lkn .odkl epzepy men

`nweznc xg`n ,mixfl lk`pe ,`ywidn witne

`peb i`d ikae .mza "dtepzd dfgk"c `ywid

my` iab (a,i) migafc `nw wxta ogky`

xnege lw ,zxn` zivn `l Ð leqt enc qpkpy

`yiwid edl zi` opaxc ab lr s` .dlern

gkenck ,izixg` `zlnl "my`k z`hg"c

lw iz` (`,ci) oiyecwc `nw wxtae .mzd `ibeq

zzinae" `xnba ,dey dxifbn `wtne xnege

[`aekir] (dweg) aizkc `kid lke iab ,"maid

dyr zevnc oizrnyae .xnege lw opiyxc `l

miyp oiaiig milth iab [a,cl my] `nxb onfdy

(a,bp) iriyz wxt yixc onwlc `de .oky lk `l

yiwn Ð "xyrz xyr"c `ywidn opiyxcc

lr ycgd on obc xyrn dn ,obc xyrnl dnda

mifre miyakc xnege lwn `wtne ,`l oyid

ycg df lr dfn mixyrzn dfa df mi`lk mdy

ziz` i` `ywid `nwezin `l mzd Ð 'ek oyie

iaxa iqei iaxlc ab lr s`e .xnege lw ocinl

`wxit `edda xn`ckl ,`ywid ikixv dcedi

daygnae cne`a lhip xyrn dnc ,[`,hp my]

wxt seqa migafa opiyxcckl inp `kixve ,'eke

lkn ,oiaiig oi` mieb iycw (`,dn) "i`ny zia"

`de ."dpy dpy"l ywid `iz` xwir ,mewn

xn`c o`n `ki` (`,fhw oileg) "xyad lk"ac

d`pda xzene dlik`a xeq` alga xyac

o`nl `ki`e ,"ycw" "ycw"c dey dxifbn

icin `iyw `l Ð xnege lwn d`pda s` xq`c

.oiyecwa opiyxtck ,(ep) oiyecwc `idd`ãç
qxhpewa yxit Ð `irye` iaxe wgvi iaxckl

`idd epiidc yxtn l`ppg epiaxe .yxtz` `lc

ileqt xey riaxnd :(`,ak) zeknc ipy wxtc

Ð oiycwend ileqt xey bidpnde oiycwend

.oiteb ipy aezkd o`yre od cg` seb ,dwel

,li`ke iavk aygp envr ipta xeydy :yexit

,my yxtl oilibxy enk `le .oipin ipy epiidc

`l` .oilegk `ed zvwe miycwk `ed zvwy

.`kd xn`wck ,`wtp "li`e iav"nïéà
.ixw lral oicd `ed Ð zecpl eze` oilik`n

gkenck ,gqta dxzedy d`nehl wx exy `lc

.jenqaàéðúãÐ 'ek ze`hg izy eiptl eid

.(`,ck) "z`hg cle" wxta dxenza `ziixa

ixde ,zeixg`l ze`hg izy yixtdyk ixiine

:dpynay ,men zlra zg`e dninz zg` dzr

Ð dpey`x dhgyp `ly [cr dipy daxw]

:denzl yie .dilra extk xaky ,zenz

dhgypyk men zlra opax ixq` `ziixaac

iaxe .ixy dpynae ,dninz ly mc zwixf xg`l

,oipr lka `ziixaa xq` oerny iaxa xfrl`

:iax xne`e !okl mcew dhgypyk ixy dpynae

men zlra dxt yixtdy ixiin dpynac

Ð dzyecw dqtze ,dninza dqpkp men zlra ly dyecw lky .dninzd lr dllige

iaxe .dilra extiky z`hgl `inc `lc ,oipr lka opaxl men zlrad zxzen jkle

`kd la` .dwixf xg`l dhgypl dwixf mcew dhgyp oia wlgn oerny iaxa xfrl`

lr m` ik dilr men zlrad llig `le ,dnvr zyecw ici lr d`a dninzdy ixiin

opaxl ,jkld .dgkn d`a dninzd oi`c oeik ,dly dyecw rwt eli`k d`xp oi`e ,minc

.dilra extky z`hgl `incc ,oipr lka dxeq` oerny iaxa xfrl` iaxle .dilra extky z`hgl `incc ,dxeq` men zlrad Ð dhigy iptl dnc wxfp
xeka
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רב
oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

ïåòîù éáøá øæòìà éáøådil zil in ,dhigy xg`l oiycwend ileqta xingncÐ
filhi`a oixknp opzc `d`geex i`d meyne ,iniiw ediizyecwa e`l ,`nl`

ixyil inp ikd .xn dil ixy ,oxn`ck ,`xwirn wixte ithc oipnifc oeikc ,ycwdc
!`xwirn wixte ith Ð xweia xerd xeknic oeikc ,ycwdc `geex meyn libxdl

øùáá íâô,i`d ilek xyaa `geex `kile Ð
.xerd mr dhyete xyad z` jzgn ixdy

éøîà àáøòîámlerl ,xnelk .i`w lirl Ð
lecb oeifac ,libxdl xeq`c `id lkd ixac
,miycwa dcear caerk d`xpy ,`ed
oiicr `edyk getn jxevl xerd oixkeny

.miycwd lríéøãò íéøãò ìãâé àîùÐ
zixy i`c .libxdl xeq` lkd ixac ,xnelk
`vniy cr hegyln diiedyl iz` Ð dil
jk oiae ,minily zexer miywand mc` ipa
iz`e ,oiycwend ileqtn mixcr lcbi jk oiae

.dceare dfibl dlwz icil edaäðùî
íã åæçàù.x"ecpit` Ðúî åìéôàm` Ð
.edefiwi `líãä úà åì ïéæé÷î ïéàelit`e Ð

xefgl lekic ,men oiyer oi`y mewna
`nw wxta yxtn ikde .dknd ze`txzdle
lr leda mc`y jezn :[`,`i] migqtc
ea dyer oi`y mewna dil zixy i` ,epenn
.men ea dyery mewna carinl iz` Ð men

íåî äùòé àìù ãáìáå æé÷éjezgi `ly Ð
i `lyeoi`y ,eizty aip z`e epf` z` mebt

lk :opax ixaqc .ze`txzdle xefgl cizr
dyer oi`y mewna dil zixy `l i` oky

.men mewna carinl iz` ,menèçùé àì
åéìòletiy cr ,elihde li`ed ,dfd mena Ð

.xg` men eaíåî äùåòù íå÷îá óà æé÷é
oiekzn oi`y xac :oerny iax xaqc Ð

.xzenàøîâóà æé÷é íéøîåà íéîëçå
íåî äùåòù íå÷îáfiwdl jixv m` Ð

.zeniy epgipi `le ,xa` eze`näôøåúÐ
.xneyn epi`e ,ielib mewnaøîåà òùåäé éáø

'åë`ny Ð dlik`l die`x dpi` eiykrn Ð
dxedh `ny Ð selifl `le ,`id d`nh
`dze ,`nhize ,dplbi jkld .dca`l xeq`e

.selifl die`xøéàî éáø,elwlwl xqe`c Ð
,men `la ezeyrl leki m` epwzl xizne
,xfril` iaxk Ð zeni `ly fiwic xn`w
dripvn `l` ,d`neh dl mexbl xeq`c

.`nhiz `lyïðáøåmen lihdl exyc Ð
iaxk Ð dlik`l d`xiy ick ,zeniy mcew
d`xiy ick d`neh dl mexbi :xn`c ,ryedi
zinc ab lr s` :xn`c ,dcedi iaxe .selifl
Ð eppwzi `le eplwlwi `l ,ceai`l lif`e
`le dppwzi `l :xn`c ,l`ilnb oaxk

.dplwlwiíéãéá ãéáò÷ã.men ea lihny Ð
.men ea lihi `le ,envrn zeni jkldàîøâã

àîìòámxebe dtxezd mewna dgipny Ð
.d`neh dläéì àøéáñ òùåäé éáøëÐ

die`x `dze d`neh dl mexbiy xiznc
.melkl die`x `dz `le dpgipiyn ,slfl

åäéìà àáé àîù àìàdrbp `ly xn`ie Ð
.d`neh daíéãåî ìëälr s` ,inp opax Ð

fiwnd ied `lc ,mc efg`y xekaa ibiltc ab
mdipy Ð xg` d`t`e ueniga cg`d yl m` oebk ,ungn xg` ungndy ,zegpna ecen edlek Ð zeni ixdy ,epnid lecb men lra jl oi`c ,men lraa men lihn mc

z`vi dnl ,ung dyrz la llka diit` :(a,dp) zegpna opiyxce ,(a my) "ung dyrz `l"e "ung dt`z `l" :(e `xwie) aizkc ,oiaiigdyrn `idy zcgein diit` dn
.icigi dyrn lk s` Ð dnvr ipta dilr oiaiige icigiñøñî øçà ñøñîokilyde qikd on owzpe exiag `ae ,qika md oiicre miviad cg`d zxk m` ,inp oileg zndaa Ð

.oiaiig mdipy Ðáééç úøåë ìò íà."eyrz `l mkvx`ae" :dixza aizkc Ð÷úåð ìòoky lk `l ,ekilyne ewzepy Ðíåî ìòáá.mc efg`y xeka i`d oebk Ðíåî ìë
åá äéäé àì.xg` men ea lihi `ly ,men lra elit` zeaxl Ð "men lk" aizke ,"men" azkinl dil dedcne .men lihi `ly ,"ea didi `l" dia ixwe Ðéøáñ ïðáøåÐ §©¤

.`l Ð men lra la` ,ea lihz `l men lkc jl izxn` oevxl ie`xd minz :rnync ,"ea didi `l men lk oevxl didi minz" `xw dilek opiyxc
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øåëá.ibilt i`na wwfp Ð 'ek mc efg`yàéáäì:qxhpewa yxit Ð zxek xg` wzep

z` cg`d zxk m`cqikd on owzpe exiag `ae ,qika md oiicre miviad

rnyn (a,hl) "oinen el` lr" wxta onwlc :iaxl `iywe .miaiig mdipy Ð okilyde

wezp :xn`wc .enbtpy zeipevigd oihegc `xnb seqa ,mivial edpzi` zexke wezpc

`iddae .edpzi` `dc ,oinen ied `l zexke

`l` ,ixnbl cia Ð wezp :i"yx yxit `zrny

oiicre ,oikqa Ð zexk .qika oielz oiicry

xiva ied zexkc .zvw oixerne qika oielz

wzep `iadl :lirlc oiwxita xn`ck ,wezpn

.epeyl o`k cr .zxek xg`

ìòá`ed `nlra `lwic `hiyt exwirn men

yiy ,jixhvi` xekalc `nil :dniz Ð

`gipc :xnel yie !oeict el oi`e sebd zyecw ea

ivn inp ikdc .miycwd lk jixhvi`c igeky`l

meyn xar `lc ,dfd onfl jixhvi`c xninl

aiignc o`nl elit`e .mza elit` men lihn

,rxb dfd onfa Ð men lraa men lihnl

`le :(a,bi) dxf dcearc `nw wxta xn`wck

elit` jixhvi`c xity gkyn `l` .ifg dincl

ziyixtc ab lr s` ,edine .ycwnd zia onfa

oi` Ð men lraa men lihnn rxb dfd onfac

oerny iaxk dkld onwl opiwqtc `dn denzl

mzde ,men lraa men lihdl ixyc ,`ziixac

miycwl `ax xq` (my) dxf dcear zkqna

lihnk d`xpc meyn ,dizeqxt xypl dfd onfa

men lraa men lihnc ab lr s`c .miycwa men

`din opaxcn mewn lkn ,`ziixe`cn ixy

.dfwd meyn `l` `kd opixy `le .xeq`
cg`
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd dywndî÷Bìå`ziixad z` cinri `cqg axy -dlek §§¨¨
,xekaa libxdl xeqi`d z` mb -ïBòîL éaøa øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨§©¦¦§

micner md oiicr oiycwend ileqt ehgypy xg`l mby xaeqd
zvxzn .xekad z` jk hiytdl oi` df mrhnye ,mzyecwa
iaxk xekaa libxdl xeqi`d z` cinrd `l `cqg ax :`xnbd

wtzqdl yiy meyn ,oerny iaxa xfrl`àì ïàk ãò àîìéc¦§¨©¨Ÿ
ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà÷xg`l s` mdilr mzyecwy ¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§

mzhigyàlà íúäañtúéîì éîélàc ,ïéLc÷enä éìeñô ¨¨¤¨§¥©§¨¦§©¦¥§¦§©
ïðBéãtoeictd inca dyecw qitzdl dwfg mzyecwy oeik - ¦§¨

,oilegl z`vl mictp md xy`kñtúéîì íélà àìc øBëa ìáà£¨§§Ÿ©¦§¦§©
BðBéãtenk ,zerna dyecw qitzdl dwfg ezyecw oi`y - ¦§
xn`py(fi gi xacna),'md Wcw dCtz `l 'ebe xFW xFkA K`'àì ©§Ÿ¦§¤Ÿ¤¥Ÿ

,eilr ezyecw dhigy xg`l s`y oerny iaxa xfrl` iax xn`
cinrdl xyt` i` xekaa libxdl dxq`y `ziixad z` okle

.i`ny ziak `l` ezenk
.epzpyn lr wleg oerny iaxa xfrl` iax m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaøåileqta xingnd §©¦¤§¨¨§©¦¦§
,mzyecwa micner oiicry xaeqe ehgypy xg`l oiycwend

m`ddéì úéìlirl dpyna epipyy dn(.`l)yéìeñt ìk ¥¥¨§¥
ïåéëc àîìà ,àøèéìa ïéì÷Lðå æéìèéàa ïéøkîð ïéLc÷enä©§¨¦¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨©§¨§¥¨

dì éøL Lc÷äì àçååø àkéàcjka ycwdl geix yiy oeiky - §¦¨¦§¨§¤§¥¨¥¨
mekqa mze` ecti jk ici lry `xhila elwyie filhi`a exkniy
exizd ,[xweia filhi`a mxkenl jk xg` elkeiy oeik] deab xzei
,mzyecwa micner mpi`y ycwdl geixd oiprl meaiygde z`f
,oiycwend ileqta libxdl ok mb xizdl el yi df mrhn ok m`e
oeik mpeict inca etiqeiy ycwdl geix didi jk ici lry meyn

.xweia mlyd xerd z` xeknle jk ehiytdl elkeiy erciy
:`xnbd daiyn,àðäk áøc déøa éøî áø øîàxfrl` iax ¨©©¨¦§¥§©©£¨

y meyn ,libxdl xizdl oi`y xaeq oerny iaxaçéaLnL äî©¤©§¦©
øNaa íât øBòadeyy df cbpky meyn ,jk lk geix o`k oi` - ¨¨©©¨¨

iptn ,zegt dey xyad ,mly `edy zngn xzei xerd
okle ,xerd mr eze` mihyete xyad on mikzeg efk dhytday

.ok zeyrl xizd `l
lirl oecipl dzr zxfeg `xnbd(`"r)`ziixad zxaeq ink

jxc zenilya miycwend ileqt ly xerd z` hiytdl dxq`y
zrck `ziixad cinrdy `cqg ax zrc d`aed lirl .milbxd
:zexg` zerc `xnbd d`ian zrk ,oerny iaxa xfrl` iax

,éøîà àðéáøc déîMî àáøòîa`ziixad oicl micen mleky §©£¨¨¦§¥§©¦¨¨§¦
,oiycwend ileqta libxdl dxq`yéðtî,lecb oeifa `edy ¦§¥
,íéLãwa äãBáò ãáBòk äàøpLxerd z` mipikn `ldy ¤¦§¤§¥£¨©¢¨¦

.miycwd xya lr ecera getn epnn zeyrl
øîBà ïéáà øa éñBé éaø,`ed xeqi`d mrhyìcâé ànL äøéæb ©¦¥©¨¦¥§¥¨¤¨§©¥

íéøãò íéøãò ïäîyeygl yi ,mze` libxdl el xizp m` - ¥¤£¨¦£¨¦
zepwl mivexd mipew el epncfiy cr mhiytdln oizni `ny
mixcr mdn lcbie onf xeari jk oiae jk oiae ,minily zexer

.mda dceara e` mxnv zfifba lyki `nye ,mixcr

äðùî
ok ici lryk dnda xeka ietixl mc zfwd oica zwqer dpynd
xekad xzid oicae ,men ea dyriy okzi e` men ea dyri

:men ea dyrpe enc z` fiwd xy`k elke`le ehgeyl
øBëadndaíc BæçàLileg `ede eteba mcd daxzpy - §¤£¨¨

dfwd ici lr encn hrn epnn `ivedl jixve ,ezngn okzqny
,`txziy ickúî eléôà,enc z` fiwp `l m`Bì ïéæéwî ïéà £¦¥¥©¦¦

,íc,dfwdd ici lr reaw men dyrp `ly mewna elit`eéøác ¨¦§¥
,äãeäé éaøel xizp m` ,epenn lr leda mc`y jezny ,enrhe ©¦§¨

dyrpy mewna s` fiwdl `eai men dyrp `ly mewna fiwdl
.meníeî Ba äNòé àlL ãáìáe ,æéwé ,íéøîBà íéîëçå`ly - ©£¨¦§¦©¦¦§©¤Ÿ©£¤

epi` dfk meny .dpeilrd ezty z`e epf` z` mebti `lye jezgi
m`y oky lk ,epenn lr leda mc`y jezny ,mnrhe ,`txzn
s` fiwdl `eaiy ,men dyrp oi`y mewna s` llk el xizp `l

.men dyrpy mewnaíeî Ba äNò íàå,ef dfwdaàì äæ éøä §¦¨¨£¥¤Ÿ
åéìò èçMé.xg` men ea letiy cr oiznie ,elihd `ede li`ed ¦¨¥¨¨

,íeî Ba äNBò àeäL ét ìò óà æéwé ,øîBà ïBòîL éaømeyn ©¦¦§¥©¦©©¦¤¤
,eze`txl `l` men ea lihdl ef dfwda oiekzn epi` `edy

ny iax xaeqe.xzen oiekzn epi`y xacy oer

àøîâ
:mc efg`y xeka oipra `ziixa d`ian `xnbdøBëa ,ïðaø eðz̈©¨¨§

,íeî Ba íéNBò ïéàL íB÷îa ícä úà Bì ïéæéwî ,íc BæçàL¤£¨¨©¦¦¤©¨¦§¤¥¦
éaø éøác ,íeî Ba ïéNBòL íB÷îa ícä úà Bì ïéæéwî ïéàå§¥©¦¦¤©¨¦§¤¦¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçå .øéàîoifiwníeî Ba äNBòL íB÷îa óà- ¥¦©£¨¦§¦©¦§¤¤
epnn fiwi ,dfwdd zknn `txzi `ly xa`n fiwdl jixv m`

,zeniy epgipi `leíenä BúBà ìò èçMé àlL ãáìáe`l` ¦§©¤Ÿ¦¨¥©©
.xg` men ea letiy cr ehgeyln oiznióà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©

úî eléôà ,øîBà äãeäé éaø .íenä BúBà ìò èçLð`l m` ¦§¨©©©¦§¨¥£¦¥
,enc z` efiwi.ícä úà Bì ïéæéwî ïéà¥©¦¦¤©¨

dnexz xeniy oipra zwelgnl ef zwelgn deyn `xnbd
:d`nehnàéiç éaø dì éøîàå ,déøáì øæòìà éaø déì éðúî©§¥¥©¦¤§¨¨¦§¥§¨§¦¨©¦¦¨

ïàk ú÷Bìçnk ,déøáì,xekaa mc zfwd oiprlú÷Bìçî Ck ¦§¥©©£¤¨¨©£¤
äîeøz ìL úéáça.d`nehn dxeniy oiprlïðúcg"t zenexz) §¨¦¤§¨¦§©

(g"nøæòéìà éaø ,äàîeè ÷ôñ da ãìBpL äîeøz ìL úéáç ,¨¦¤§¨¤©¨§¥§¨©¦¡¦¤¤
äúéä íà ,øîBàzgpenätøezä íB÷îa,xneyn epi`y ielb - ¥¦¨§¨¦§©§¨

e myn dpgwiòðöenä íB÷îa äpçépéoke ,`nhiz `ly ickíà ©¦¤¨§¨©§¨¦
,øîBà òLBäé éaø .äpqëé ,äleâî äúéädie`x dpi` xaky oeik ¨§¨§¨§©¤¨©¦§ª©¥

ziaa selifl elit` die`x dpi` oke ,`id d`nh `ny dlik`l
,dca`l xeq`e `id dxedh oiicr `ny aeh gixläúéä íà¦¨§¨
,ätøezä íB÷îa äpçépé ,òðöenä íB÷îa úçpeîeäúéä íà ©©§¨©§¨©¦¤¨¦§©§¨¦¨§¨

,äplâé ,äqeëî,uxy da leti e` da rbie `nh mc` `eai ile` §¨§©¤¨
.selifl die`x didze ze`cea `nhizy ick,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥

øác da Lcçé àì,dlwlwl e` dpwzl dnewnn dpxiari `l - Ÿ§©¥¨¨¨
.dze` dqki e` dlbi `le

:dnexzae xekaa zewelgnd oia oeincd z` `xnbd zx`anéaø©¦
øéàîmewna enc zfwd ici lr elwlwl xeka iabl xq`y ¥¦

epi`y mewna fiwdl xyt` m` epwzl xizde ,men ea dyery
xaq ,zeni `ly ick men dyerøæòéìà éaøkziag iabl xq`y §©¦¡¦¤¤

ick dpqkie rpven mewna dpgipiy xn`e ,d`neh dl mexbl
.`nhiz `lyïðaøåmewna s` xekaa mc fiwdl exizdy §©¨¨

ehgyl xyt` didi `l` zeni `ly ick men ea dyery
mixaeq ,elk`leòLBäé éaøkick ziagl d`neh mexbiy xn`y §©¦§ª©

`l die`x dpi`y wtqa jk x`yz `le selifl die`x didzy
.selifl `le dlik`läãeäé éaøå,llk xekad mc fiwdl xq`y §©¦§¨

xaeq ,ceai`l jlie zeniy s` ,epwzl `le elwlwl `lïaøk§©¨
ìàéìîb`ydppwzi `l ,xac dnr dyri `ly ziag iabl xn ©§¦¥

.dplwlwi `le
:dnexzae xekaa zewelgnd oia d`eeydd z` dgec `xnbd

éànî,zewelgnd z` zeeydléaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc ¦©¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦
íúä øéàîs` men dyery mewna enc z` fiwdl oi`y ,xekaa ¥¦¨¨

meyn ,ceai`l jled `ed jkayãéáò à÷cmend z`,íéãéa §¨¨¦§¨©¦
,eicia men ea lihi `l `ede envrn zeniy xn` oklàëä ìáà£¨¨¨

ziagaàîøâc`ny ,ynn micia d`nhn epi`y -òLBäé éaøk ¦§¨¨§©¦§ª©
déì àøéáñ`dze dzelble ielb mewna dgipdl aheny xn`y §¦¨¥
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zexeka(iyily meil)

íeî Ba ïzé àlL àlàe ,ynn miciaäìéác àéáé àlL ïépî- ¤¨¤Ÿ¦¥¦©¦¤Ÿ¨¦§¥¨
lebira zeqexc zeyaein mip`zïæBàä ìò äpçépéå ÷öáely ¨¥§©¦¤¨©¨¤

dndadäpìëàéå áìk àáiL éãkdpfe` z` rvti ezlik` zrae §¥¤¨Ÿ¤¤§Ÿ§¤¨
,men zlra dpyrie,'íeî ìk' øîBì ãeîìzieaixn cenll yie ©§©¨

xq`py dfíeî ìk ãçàå íeî ãçàoiae micia men ziiyr oia - ¤¨§¤¨¨
.`nxb jxca men ziiyr

oiprl ryedi iaxe xfril` iax zwelgn mby zx`an `xnbd
dxneyl jixv m`d ,d`nh wtq `idy dnexz da yiy ziag

oke :miweqtd zeyxca dielz ,d`nehnàëä,ziag iabléàø÷a ¨¨¦§¨¥
,Lé÷ì Léø øîà ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,éâéìt§¦¦§¨©©§¨¨©§¥§¥¨©¥¨¦

,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëådxeza aezkgi xacna) §¥¨©©©§¨¨©©¨©£©
(goxd` l` 'd xAcie' dpedk zepzn oipraEì ézúð äpä éðàå ©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦§

,'éúîeøz úøîLî úàxeniy oic yiy micnel df weqtne ¤¦§¤¤§Ÿ¨
,ewlgp df xeniy oicae ,`nhz `ly dnexza,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©

y cenll yi ,miax oeyla 'iznExY' mi`xewy oeikyézLa §Ÿ¨¦§¥
,øaãî áeúkä úBîeøú,odeúçàå äøBäè äîeøz úçà §©¨§©¥©©§¨§¨§©©

äéeìz äîeøze` dlke`l m`] dpice d`nhp m` wtqy - §¨§¨
,cnere ielz [dtxeyl,øenéL dì ãéáò àðîçø øîàåokle §¨©©£¨¨£¦¨¦

le d`neh wtq da clepy ziagd z` xenyl jixv ezrcldgipd
.dzeqkle rpvend mewnaòLBäé éaøåitly oeiky ,xaq §©¦§ª©
dxezd zaizk ly zxeqndáéúk 'éúîeøz'ila] xqg aizka §¨¦§¦

daizkdy jkn mewn lkn ,'iznExY' `xwp zn`ay s` ,[e"`e§Ÿ¨
,jka epcnll dxezd d`ay d`xp ,cigi oeyla 'iznExY' `id§¨¦
ok m`e ,mizy lr `le zg` dnexz lr wx xn`p xeniy aeigy
oi` dielz dnexza j` ,dxedh dnexza df ieeiv cinrdl epl yi
mewna dielz dnexz gipdl xzen ezrcl okle xeniy aeig

.dieqik z` xiqdl e` dtxezd
:`xnbd dywn .ziag oipra mzwelgna df xe`ia dgec `xnbd

àø÷nì íà Lé øáñ øæòéìà éaøc àøîéîìmipicdy - §¥§¨§©¦¡¦¤¤¨©¥¥©¦§¨
ote` itl `le mz`ixw ote` itl md miweqtd on micnlpd
s` xfril` iax ly ezrcly `xnbd dx`ia o`ky enk ,mzaizk
cigi oeyla df ieeiv xn`p xqg aizka 'iznexz' daizkd itly
oeyla xen` df ieeiv d`ixwd itly xg`n mewn lkn ,'iznExY'§¨¦
izy lr xn`p xeniyd oicy micnel ep` ,'iznExY' miax§Ÿ¨

,zenexzéäðéîøemyy ,xg` mewna xfril` iax ly ezyxcn §¦§¦
.`xwnd itl `le zxeqnd itl weqtn oic yxc

dxeza xn`p :xfril` iax ly ezyxc z` d`ian `xnbd
dia` ici lr dxknpy dixard dn` zyxta(g `k zeny)m`'¦

lWni `l ixkp mrl ,DCtde Dcri Fl xW` dipc` ipirA drẍ¨§¥¥£Ÿ¤¨£¤§¨¨§¤§¨§©¨§¦Ÿ¦§Ÿ
Dxknl,'dá Bãâáadaizd zernyn d`ixwd itly oeike §¨§¨§¦§¨

y cnlp ,cbA oeyln `id 'FcbaA'L ïåékezn` z` oec`d crii §¦§¤¤¥¨¤
e d`ype dixardNøétz`äéìò Búélèecba itpk yxite - ¥©©¦¨¤¨

,hba dyxib okn xg`l m` elit` ,dilréàMø Bðéà áeLa`d ¥©©
døëBîìdn`l eza z` xeknl leki epi` a`y epiidc ,dn`l §§¨

,yi`l zycewn dzidy xg`løæòéìà éaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤
,øîBàitl ixd ,c"ei `ll xqg aizka 'FcbaA' aezky xg`n ¥§¦§

s` okle ,[cbA oeyl `le] dciba oeyl o`k xn`p daizkd zxeqn¤¤
n lkn ,'FcbaA' mi`xew ep` zn`aydaizkdny jkn mew §¦§

y micnel ep` dciba oeyl rnynda ãâaL ïåékdxkny dia` ¥¨¤¨©¨
,df oec`l zegtyl,døëBîì éàMø Bðéà áeLepi` a`y epiidc ¥©©§§¨

zg` mrt dze` xkn xaky xg`l dn`l eza z` xeknl leki
leki ,dpnl`zp e` dyxbzpe d`iyd `l` dxkn `l ,dn`l

.dn`l dxkenl
ly zxeqnd itl miyxecy xaeq xfril` iaxy x`ean ixd
,[cbA oeyln] d`ixwd ote` itl `le [dciba oeyln] daizkd¤¤
dn z` xfril` iax yxec dnexz iably yxtl oi` ok m`e

.'iznExY' d`ixwd itl 'iznexz' aezky§Ÿ¨

iaxe xfril` iax zwelgn mrhl mcewd xe`iad dgcpy xg`n
.xg` xe`ia `xnbd d`ian ,dielz dnexz xeniy oipra ryedi

:`xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àëä àlào`k mzwelgn - ¤¨¨¨§¨¨¦§§¦
weqta ,jka `id dielz dnexz day ziag xeniya(g gi xacna)

,'iznExY zxnWn z` Ll iYzp dPd ip`e' aezk,øáñ òLBäé éaø ©£¦¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨©¦§ª©¨©
dnexzy dxezd dfa dzeivyEì äéeàøäepiide ,dlik`l ¨§¨§

,dxedh `idyøBîL,dze`ådnexz eli`Eì äéeàø dðéàL §§¤¥¨§¨§
,d`nh wtq `idy epiide ,dlik`l,øBîLz àìezrcl okle Ÿ¦§

,dieqik z` xiqn e` dtxezd mewna dgipnøæòéìà éaøå,xaq §©¦¡¦¤¤
énð àädielzd dnexzdàéä äéeàømeyn ,'Ll'a zllkpe ¨©¦§¨¦§

yäpøäèéå eäiìà àBáé ànLyi ezrcl okle ,dlik`a dpxizie ¤¨¨¥¦¨¦©£¤¨
.dzeqkle rpvend mewna dgipdle dxneyl

:mc efg`y xeka iabl mi`pzd zwelgna dkld zwqet `xnbd
.ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§

weqtl l`eny oiekzd oerny iax ixacn el`l zxxan `xnbd
:mzenk dkldé÷úî÷çöé øa ïîçð áø dì óly ef `xnin lr ©§¦¨©©§¨©¦§¨

,l`eny mya dcedi axïBòîL éaø éäiax ly mixac el`l - ¥©¦¦§
,ezenk dkldy l`eny oeik oernyàîéìéàixacl dpeekdy ¦¥¨

ïéúéðúîc ïBòîL éaø(:bl lirl)xzen mc efg`y xekay xn`y ©¦¦§§©§¦¦
lihdl ezpeek oi`y meyn men ea dyer `edy s` mc el fiwdl
dyrpy zngn okn xg`l ehgeyl la` ,eze`txl `l` men ea

ike jk lr dyw didi ,xizd `l dfwda men lraàì àzLä ãò©©§¨Ÿ
ïðéòîLàeprinyd `l dzr cr -ìàeîLy ef dkldïéàL øác ©§§¦©§¥¨¨¤¥

éaøk äëìä ,áø øîà éMà øa àéiç áø àäå ,øzeî ïéekúî¦§©¥¨§¨©¦¨©©¦¨©©£¨¨§©¦
äãeäé,xeq` oiekzn epi`y xacyøîà éMà øa ïéðç áøå §¨§©£¦©©¦¨©

ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL,xzen oiekzn epi`y xacyáøå §¥£¨¨§©¦¦§§©
éøáb àìa éðúî ïéáà øa àéiçmzeny ila el` zexnin dpy - ¦¨©¨¦©§¥§Ÿ©§¥

,cala l`enye ax ly mzeny mr `l` ,oipg axe `iig ax ly
,dpy jkeäëìä ,øîà ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä ,øîà áø©¨©£¨¨§©¦§¨§¥¨©£¨¨

.ïBòîL éaøkiaxk dkldy ezrc z` l`eny riced xaky ixd §©¦¦§
rl ok eprinyde xfg dnle ,oiekzn epi`y xac oipra oernyoip

:`xnbd dwiqn .epizpynàlàixacl oeik l`eny i`ceéaø ¤¨©¦
àúééøác ïBòîLea dyrpy df men lr hegyl s` xzeny ¦§§¨©§¨

.ezenk dkldy xn` mdilre ,mcd zfwd zrya
:`xnbd dtiqenàéãäa dì éðúî éãéà áøc déøa àLéL áøå§©¦¨§¥§©¦¦©§¥¨§¤§¨
' yexita dpy -éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦
.'àúééøác ïBòîL¦§§¨©§¨

äðùî
edeqpw dna ,dpeeka xekaa men lihdy in oica zwqer dpynd

:xeqi` xary lríøBvämbetd -øBëaa ïæBàe`yre dpeeka ©¥¤©§
,men lraèBçLé àì äæ éøädfd xekad z`úéîìBòelit` £¥¤Ÿ¦§¨¦

,envrn xg` men ea leti,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦
m` la` ,qpw meyn hegyi `l ,`ed dyry df men lrBa ãìBð©

øçà íeî,okn xg`l envrnåéìò èBçLé. ©¥¦§¨¨

àøîâ
dywn .mlerl qpw iabl xfril` iax zhiy z` zxxan `xnbd

:`xnbdñéð÷ éîeqpewy okzi ji` -øæòéìà éaødyerd z` ¦¨¦©¦¡¦¤¤
df xac el xzen didi `ly ,el xeq`d xac xizdl ick xeqi`

íìBòìqpewy epizpyna enk ,xg` xzid clei okn xg`l m` s` §¨
clei jk xg` m` elit`y ,dpeeka men lihdy inl xfril` iax

,ephgyi `l envrn xg` menéäðéîøeepipyy dnn(d"n f"t mirbp) §¦§¦
,zrxv rbp zvivw xeqi` oipraúøäa Bì äúéäL éîrbp - ¦¤¨§¨©¤¤

`l` dpnn xdhp epi`e ,zrxv z`neha mc` `nhnd
,eleka gxtzy e` qixb xeriyn ohwze `txzzyk
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רה oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay
mewn eh` men ea oiyer oi`y mewn xfb edine ,xi`n iaxk xaq dcedi iaxe

.men ea oiyeryåø÷éòî.men ea did dyicwdy mcew Ðåøñúéì éîð åîåîáÐ
.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .men ea lihdløåîéù äì ãéáò:aizkc Ð

."zxnyn"äéìò åúéìè ùøéôù ïåéëd`ype ,dixard dn`l oec` dcriy Ð
i`yx a`d oi` aey Ð dilr eitpk yxite
mc` oi`c ,oec` dyxib elit` ,dxkenl
ol `niiwe .zeyi` xg` zegtyl eza xken
xfril` iaxc (a,gi) oiyecwc `nw wxta
`la aizk "da ecbaa" ,zxeqnl m` yi xaq¨§
zeaiz x`yk ,dciba oeyl edfe ,c"ei
,unw shg o`xew dz`y ,c"ei `la zeaezkd

."ernyk" (hl ziy`xa) enkäá ãâáù ïåéë ¨
epi` aey Ð zegtyl dxkny ,dia` Ð
eza z` xken mc` oi`c ,dxkenl i`yx
zeyi` xg`l la` .zegty xg` zegtyl
xaq `aiwr iaxc mzd opixn`e .dpeafl ivn
yie .`pixw "ecbaa" ,`xwnl m` yi
,oiyecw zkqna drenyd oiyayny
`xwnl m` yi xaq xfril` iax :oiqxebe
zerhe .zxeqnl m` yi xaq `aiwr iaxe
`kd iywn i`n ok m`c ,mcia `ed

.zexekaaù"øs` fiwi oizipzna xn`c Ð
`le ,men [dyer `edy] (ea yiy) it lr

.eilr hgyic xn`wäãåäé éáøë äëìäÐ
oi`y xac :xn`c (`,ak) zay zkqna

.xeq` oiekznïåòîù éáøë äëìädnle Ð
`kd opireny`l ez diléøáâ àìá`la Ð

.opg axe `iig axàúééøáãs` :xn`c Ð
ezrc did `lc oeik .mend eze` lr hgyi
`ly ick `l` ,exizdl ick men ea lihdl

.dil opiqpw `l Ð zeniäðùîíøåöä=
.ixiin `w odkae .frla x"ipxwp` ,mbetd

àøîâíìåòì øæòéìà éáø ñéð÷ éîåÐ
.xzen `di `l mlerly

äöö÷ðå
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ãçàmigqt) "oixaer el`" wxta "lk" iyxc `lc i`pz ipd elit`e Ð men lk cg`e men

.mzd izyxitck ,oipr yiy ,iyxc `kdc xyt` ,(a,bnúçàdxedh dnexz

zg`e :opixn` (`,dk zay) "oiwilcn dna" wxtac :xn`z m`e Ð dielz dnexz zg`e

,zenexz yly `xwn iwtp ikide ,jliyaz zgz dwqdl `dz jly :`pngx xn`e ,d`nh

aizkc meyn :xnel yie ?dielze d`nhe dxedh

"iznexz" i`wc ,"iznexz zxnyn jl izzp"

y "jl"c ."zxnyn"`e "jl"`,d`nh` jii

jiiy "zxnyn"e ,d`pd xzidl diieaxl

.xeniy `irac ,dielzaéáøåiznexz ryedi

`lc oeik ,ryedi iaxl :xn`z m`e Ð aizk

`ixy d`nhc dilpn ,zenexz izya `xw ixii`

mzdc zeyxc x`yn wtpc :xnel yie ?d`pda

i` epnn :(`,dk zay) "oiwilcn dna" wxta

llkn Ð exe`l `le "el"n e` ,'ek xiran dz`

.`ed exe` zac

åäðéîøå,qxhpewa yxit Ð 'ek da ecbaa

aey dilr ezilh yxity oeik :qxbc

xfril` iax .`aiwr iax ixac ,dxkenl i`yxepi`

oiyecwc `nw wxtae .'ek da cbay oeik :xne`

iax ixaca qxbc `zliknd on di`x `iad (a,gi)

`zil xfril` iaxce ,"ezilh yxity oeik" `aiwr

o`k `kti` opiqxb mipyi mixtq aexae .mzd

micwn qxhpewd zqxiblc ,cere .(my) oiyecwae

.eax didy xfril` iax ixacl `aiwr iax ixac

"da ecbaa" "da ecbaa" :mixtq aexa aezk ,cere

rnyn ikid ,cere .ezilh yxity oeik ,ipnif ixz

meyn dciba oeyl zxeqnd xfril` iaxl dil

!e"iea aizk`l inp ikd ?c"ei `la "ecbaa" aizkc

,unw shg `xew dz` e"ie `lac ab lr s`e

ziy`xa) "mrnyk" "ernyk" qxhpewa yxitck¨¨

,(a a mikln) "mxark" (f xzq`) "mxn`a" (cl¨¨

zelibx oi` ,zilhe cba oeyl ied ik inp ikd

`idda ,cere !dlert ly rvn`a c"ei aezkl

mixtqd lka aezk jenqa oiyecwa oizrny

zern xn`c wgvi xa ongp axle :mipyi

Ð dl miwen i`na ,epzp oiyecwl zepey`xd

`ed zegty xg` zegtyl :xn`c `aiwr iaxk

ivn zeyi` xg` zegtyl la` ,oafnl ivn `lc

iax" dibdl jixv qxhpewd yexitle .dil oafin

yxity oeik :opiqxbc mz epiaxl d`xpe ."xfril`

:xne` `aiwr iax ,xfril` iax ixac 'ek ezilh

rnyn zxeqnde .irhinl `ki`c `kd ip`yc ,(hl ziy`xa) "ecbaa edytzze" opixwc ab lr s`e .ixiva "ecbaa" ixwnl ol iedÐzilhe cba oeyl i`c .dciba oeyl ied `zyde .cbay oeik¥

"ecbaa" aizke ,irhinl izil `lc c"eia "ecbiaa" aezkl jl did ,'ek ezilhyxity oeik ecbaa ipnif ixz `ziixad xne` jkle .c"ei `la "ecbaa" aizkcn ,dciba oeylnzilhe cba oeyl ith

iaxkdl iwen" opiqxbwgvi xa ongp axcae .`aiwr iaxcdizlinlkmbe ,xfril` iax blicexqig xteqdÐ`aiwr iax ixac ezilhyxity :qxeby`zliknae .'ekyxity oeik :xnel ,c"ei `la

iaxcdiail``iyew jda !zeyi`xg`zegtyl ezaxkenmc` oi``de ?dl oiafn ivn india`dyciwc`l` :oiyecwamzdjixtc`d ,`iywzvwe .mipyi mixtqdlkaaezky enk ,"`aiwr

.zeyi` xg` zegtyl `l la` :ixn`e ,dizeek iniiwc ,mzdc diteb oerny iaxe ,oerny iaxc opaxc meyn ,dkld oky ol `hiytc :xnel yie !`ed izenyc ,xfril`àîéìéàoerny iax

[ab lr s`] ,ixy inp men dyri `ly xyt` i`y mewna elit` `d ?oiekzn oi`c meyn oerny iax ixy in eh` :dniz Ð xzen oiekzn oi`y xac l`eny opirny``l `zyd cr oizipznc

inp yxtn (a,ep zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxtae .ixy men lraa lihn la` ,"oevxl didi minz" :(ak `xwie) aizkc meyn ,ixye .ibilt i`xwac lirl xn`ck ,oiekzna men dyerc

xtqna ffeb :mleynd oa iqei iax xn`we ,xigyn oy`xe mic`n oxwiry dxt ly zexry izy iab ,(`,dk) "dnda gweld" wxta lirlc qxhpewd yexitle .i`xwn ediinrh.yyeg epi`e mi

dil jixhvi` i`n` :jixt ikdle .d`etx meyn `l` ,men zlhd meyn oiekzn oi`c ,`kd inp `gip Ð dxtd z` owzl `l` ,dfibl oiekzn oi`c meyn ,oiekzn oi` aiygc qxhpewa yxite

yexit miiwl xyt` i` edine .xzen oiekzn oi`y xac dil zi` l`enye ,d`etxl `l` oi`c meyn ,`kd ixy ied Ð men lraa men lihn xq` ded elit`c ?oerny iaxk weqtl l`enyl

`lydfwd`laze`txzdl el xyt` i`e xzeiamc efg`y ,menlraamenlihna ibilt`ziixaac ,ibilt izxzac`kdyxtld`xpe .(my) "dndagweld"wxtalirlziyixtck ,qxhpewd

xi`n iax `zyde .men lrak aiyg Ð men dyery mewna epfiwi `l m` mc zfeg`n `vi `l mlerly oeik ,inp ziin `l elit`e .men aiyg f`c Ðziin dil wiay i`c lirl xn`ck ,zeni

`la ziin `lc `kid eh` xfbc ,men eze` lr hgyi `ly calae ,"oevxl didi minz" :aizkc meyn exy minkge .men lraa elit`Ð "ea didi `l" 'ek xaqwc Ð men dyery mewna xq`

yxtnck ,men dyer oi`ymewna s` xq`dcedi iaxe .xfb `lc ,hegyl s` ixy oerny iaxe .men dyer dz` oi`y mewnadfwdaze`txzdl lekic `kid eh` e` ,mzk aiygc ,men ziiyr

efg`y xeka :xn`wdcedi iaxc ,zxg``zbelt`id oizipznae .mendyerymewna carinl iz`mendyer oi`ymewnazixy i` ,epennlrledamc`yjeznc :(a,`i) migqtc`nw wxta

jenq fiwiyk men icil `al lkei `ly ezfwda xdfiy ,xnelk ,men ea dyri `ly calae ,zn `l oia zn oia :yexit ,fiwi :mixne` minkge .ziyixtck ,oipr meya oifiwn oi` ,zn elit` ,mc

icil `al leki `edyÐmen dyer `edy it lr s` fiwi :xne` oerny iax .xeq`Ð men lra aiyg `lc ,ziin `lc `kide .xeq` oiekzn oi`y xac xaqwc .mhegl e` mizty aipl e` ofe`l

zfeg`c oeike :xn`z m`e .`ziixaa hiwpck ,"men ea dyer oi`y mewn"e "men ea dyery mewn" hwp `lcn ,epyxity enk dil rnyn dpynd oeyle .xzen oiekzn oi`y xacc ,men ziiyr

.d`etx elyiy ,xaer [men] enk aiyg ,inp i` .mza itelgi`l iz`c ,xeq` opaxcnc :xnelyie !dielir hegyl ok m` ,men ziiyr `laze`txzdl leki oi`ymenk aiyg mc

éîå`nw wxta xn`c `axl elit`e .opax deqpw `nen i`da :xn`w inp jenqae .`ed `qpw xeka ly ofe` mxevc `gken `zzrnydnkÐ el dzidy in idpinxe mlerl xfril` iax qipw

:xn`z m`e .llk rbp ea oi``dc ,xedh`xab i`de .men eayi i`dc ,`ziixe`cn xeka i`d ixy `kdmewn lkn ,ipdn`lÐciar i` ,ciarz `l`pngx xn`c`zlin :(a,c) dxenzc

`qpw dil ogky` jenqac :xnel yie !xeq` `ziixe`cnc `nl` ."darez lk lk`z `l" :xn`py ,xaer elke`e xekaa men lihnd 'ek xne` xfril` iax :`ipz "ikp` d`x" dyxta ixtqac
opaxl
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äìéác àéáé àlL ïépî .íeî Ba ïzé àlL àlà÷öáe ¤¨¤Ÿ¦¥¦©¦¤Ÿ¨¦§¥¨¨¥
ìò äpçépéåïæBàäáìk àáiL éãk ,ãeîìz äpìëàéå §©¦¤¨©¨¤§¥¤¨Ÿ¤¤§Ÿ§¤¨©§

"íeî ìk" :øîBì¯àëä .íeî ìk ãçàå ,íeî ãçà ©¨¤¨§¤¨¨¨¨
ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,éâéìt éàø÷a¦§¨¥§¦¦§¨©©§¨¨©§¥§¥

øîàøa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëå ,Lé÷ì Léø ¨©¥¨¦§¥¨©©©§¨¨©©¨©
úøîLî úà Eì ézúð äpä éðàå" :deáà"éúîeøz, £©£¦¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨

úçà ,øaãî áeúkä úBîeøú ézLa :øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¦§¥§©¨§©¥©©
úçàå äøBäè äîeøz,àðîçø øîàå ;äéeìz äîeøz §¨§¨§©©§¨§¨§¨©©£¨¨

òLBäé éaøå .øenéL dì ãéáò¯.áéúk "éúîeøz" ¨¥¨¦§©¦§ª©§¨¦§¦
:éäðéîøe àø÷nì íà Lé øáñ øæòéìà éaøc àøîéîì§¥§¨§©¦¡¦¤¤¨©¥¥©¦§¨§¦§¦

"dá Bãâáa"¯ïåékNøétLBðéà áeL ,äéìò Búélè §¦§¨¥¨¤¥©©¦¨¤¨¥
:øîBà øæòéìà éaø .àáé÷ò éaø éøác ,døëBîì éàMø©©§§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤¥
àëä àlà !døëBîì éàMø Bðéà áeL ,da ãâaL ïåék¥¨¤¨©¨¥©©§§¨¤¨¨¨

Eì äéeàøä :øáñ òLBäé éaø ,éâìtéî÷ àäa¯,øBîL §¨¨¦©§¦©¦§ª©¨©¨§¨§§
Eì äéeàø dðéàLå¯øæòéìà éaøå .øBîLz àì¯àä §¤¥¨§¨§Ÿ¦§§©¦¡¦¤¤¨

áø øîà .äpøäèéå eäiìà àBáé ànL ,àéä äéeàø éîð©¦§¨¦¤¨¨¥¦¨¦©£¤¨¨©©
äëìä :ìàeîL øîà äãeäéé÷úî .ïBòîL éaøkdì ó §¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§©§¦¨

ïBòîL éaø àîéìéà ïBòîL éaø éä :÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¥©¦¦§¦¥¨©¦¦§
ïéúéðúîc¯ïéàL øác ìàeîL ïðéòîLà àì àzLä ãò §©§¦¦©¨§¨¨©§©¦©§¥¨¨¤¥

äëìä :áø øîà éLà øa àéiç éaø àäå øzeî ïéekúî¦§©¥¨§¨©¦¦¨©©¦¨©©£¨¨
äëìä :ìàeîL øîà éLà øa ïéðç áøå ,äãeäé éaøk§©¦§¨§©¨¦©©¦¨©§¥£¨¨
áø ;éøáb àìa éðúî ïéáà øa àéiç áøå .ïBòîL éaøk§©¦¦§§©¦¨©¨¦©§¥§¨©§¥©

äëìä :øîà ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä :øîàéaøk ¨©£¨¨§©¦§¨§¥¨©£¨¨§©¦
déøa àLéL áøå .àúééøác ïBòîL éaø àlà !ïBòîL¦§¤¨©¦¦§§¨©§¨§©¥¨§¥

äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà :àéãäa dì éðúî éãéà áøc.àúééøác ïBòîL éaøkäðùî §©¦¦©§¥¨§¤§¨¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§§¨©§¨
øBëáa ïæBà íøBvä¯Ba ãìBð :íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøác ,úéîìBò èBçLé àì äæ éøä ©¥¤¦§£¥¤Ÿ¦§¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©

øçà íeî¯.åéìò èBçLéàøîâúøäa Bì äúéäL éî :éäðéîøe íìBòì øæòéìà éaø ñéð÷ éîe ©¥¦§¨¨¦¨¥©¦¡¦¤¤§¨§¦§¦¦¤¨§¨©¤¤
äöö÷ðå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zexeka(iyily meil)

íeî Ba ïzé àlL àlàe ,ynn miciaäìéác àéáé àlL ïépî- ¤¨¤Ÿ¦¥¦©¦¤Ÿ¨¦§¥¨
lebira zeqexc zeyaein mip`zïæBàä ìò äpçépéå ÷öáely ¨¥§©¦¤¨©¨¤

dndadäpìëàéå áìk àáiL éãkdpfe` z` rvti ezlik` zrae §¥¤¨Ÿ¤¤§Ÿ§¤¨
,men zlra dpyrie,'íeî ìk' øîBì ãeîìzieaixn cenll yie ©§©¨

xq`py dfíeî ìk ãçàå íeî ãçàoiae micia men ziiyr oia - ¤¨§¤¨¨
.`nxb jxca men ziiyr

oiprl ryedi iaxe xfril` iax zwelgn mby zx`an `xnbd
dxneyl jixv m`d ,d`nh wtq `idy dnexz da yiy ziag

oke :miweqtd zeyxca dielz ,d`nehnàëä,ziag iabléàø÷a ¨¨¦§¨¥
,Lé÷ì Léø øîà ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,éâéìt§¦¦§¨©©§¨¨©§¥§¥¨©¥¨¦

,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëådxeza aezkgi xacna) §¥¨©©©§¨¨©©¨©£©
(goxd` l` 'd xAcie' dpedk zepzn oipraEì ézúð äpä éðàå ©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦§

,'éúîeøz úøîLî úàxeniy oic yiy micnel df weqtne ¤¦§¤¤§Ÿ¨
,ewlgp df xeniy oicae ,`nhz `ly dnexza,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©

y cenll yi ,miax oeyla 'iznExY' mi`xewy oeikyézLa §Ÿ¨¦§¥
,øaãî áeúkä úBîeøú,odeúçàå äøBäè äîeøz úçà §©¨§©¥©©§¨§¨§©©

äéeìz äîeøze` dlke`l m`] dpice d`nhp m` wtqy - §¨§¨
,cnere ielz [dtxeyl,øenéL dì ãéáò àðîçø øîàåokle §¨©©£¨¨£¦¨¦

le d`neh wtq da clepy ziagd z` xenyl jixv ezrcldgipd
.dzeqkle rpvend mewnaòLBäé éaøåitly oeiky ,xaq §©¦§ª©
dxezd zaizk ly zxeqndáéúk 'éúîeøz'ila] xqg aizka §¨¦§¦

daizkdy jkn mewn lkn ,'iznExY' `xwp zn`ay s` ,[e"`e§Ÿ¨
,jka epcnll dxezd d`ay d`xp ,cigi oeyla 'iznExY' `id§¨¦
ok m`e ,mizy lr `le zg` dnexz lr wx xn`p xeniy aeigy
oi` dielz dnexza j` ,dxedh dnexza df ieeiv cinrdl epl yi
mewna dielz dnexz gipdl xzen ezrcl okle xeniy aeig

.dieqik z` xiqdl e` dtxezd
:`xnbd dywn .ziag oipra mzwelgna df xe`ia dgec `xnbd

àø÷nì íà Lé øáñ øæòéìà éaøc àøîéîìmipicdy - §¥§¨§©¦¡¦¤¤¨©¥¥©¦§¨
ote` itl `le mz`ixw ote` itl md miweqtd on micnlpd
s` xfril` iax ly ezrcly `xnbd dx`ia o`ky enk ,mzaizk
cigi oeyla df ieeiv xn`p xqg aizka 'iznexz' daizkd itly
oeyla xen` df ieeiv d`ixwd itly xg`n mewn lkn ,'iznExY'§¨¦
izy lr xn`p xeniyd oicy micnel ep` ,'iznExY' miax§Ÿ¨

,zenexzéäðéîøemyy ,xg` mewna xfril` iax ly ezyxcn §¦§¦
.`xwnd itl `le zxeqnd itl weqtn oic yxc

dxeza xn`p :xfril` iax ly ezyxc z` d`ian `xnbd
dia` ici lr dxknpy dixard dn` zyxta(g `k zeny)m`'¦

lWni `l ixkp mrl ,DCtde Dcri Fl xW` dipc` ipirA drẍ¨§¥¥£Ÿ¤¨£¤§¨¨§¤§¨§©¨§¦Ÿ¦§Ÿ
Dxknl,'dá Bãâáadaizd zernyn d`ixwd itly oeike §¨§¨§¦§¨

y cnlp ,cbA oeyln `id 'FcbaA'L ïåékezn` z` oec`d crii §¦§¤¤¥¨¤
e d`ype dixardNøétz`äéìò Búélèecba itpk yxite - ¥©©¦¨¤¨

,hba dyxib okn xg`l m` elit` ,dilréàMø Bðéà áeLa`d ¥©©
døëBîìdn`l eza z` xeknl leki epi` a`y epiidc ,dn`l §§¨

,yi`l zycewn dzidy xg`løæòéìà éaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤
,øîBàitl ixd ,c"ei `ll xqg aizka 'FcbaA' aezky xg`n ¥§¦§

s` okle ,[cbA oeyl `le] dciba oeyl o`k xn`p daizkd zxeqn¤¤
n lkn ,'FcbaA' mi`xew ep` zn`aydaizkdny jkn mew §¦§

y micnel ep` dciba oeyl rnynda ãâaL ïåékdxkny dia` ¥¨¤¨©¨
,df oec`l zegtyl,døëBîì éàMø Bðéà áeLepi` a`y epiidc ¥©©§§¨

zg` mrt dze` xkn xaky xg`l dn`l eza z` xeknl leki
leki ,dpnl`zp e` dyxbzpe d`iyd `l` dxkn `l ,dn`l

.dn`l dxkenl
ly zxeqnd itl miyxecy xaeq xfril` iaxy x`ean ixd
,[cbA oeyln] d`ixwd ote` itl `le [dciba oeyln] daizkd¤¤
dn z` xfril` iax yxec dnexz iably yxtl oi` ok m`e

.'iznExY' d`ixwd itl 'iznexz' aezky§Ÿ¨

iaxe xfril` iax zwelgn mrhl mcewd xe`iad dgcpy xg`n
.xg` xe`ia `xnbd d`ian ,dielz dnexz xeniy oipra ryedi

:`xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àëä àlào`k mzwelgn - ¤¨¨¨§¨¨¦§§¦
weqta ,jka `id dielz dnexz day ziag xeniya(g gi xacna)

,'iznExY zxnWn z` Ll iYzp dPd ip`e' aezk,øáñ òLBäé éaø ©£¦¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨©¦§ª©¨©
dnexzy dxezd dfa dzeivyEì äéeàøäepiide ,dlik`l ¨§¨§

,dxedh `idyøBîL,dze`ådnexz eli`Eì äéeàø dðéàL §§¤¥¨§¨§
,d`nh wtq `idy epiide ,dlik`l,øBîLz àìezrcl okle Ÿ¦§

,dieqik z` xiqn e` dtxezd mewna dgipnøæòéìà éaøå,xaq §©¦¡¦¤¤
énð àädielzd dnexzdàéä äéeàømeyn ,'Ll'a zllkpe ¨©¦§¨¦§

yäpøäèéå eäiìà àBáé ànLyi ezrcl okle ,dlik`a dpxizie ¤¨¨¥¦¨¦©£¤¨
.dzeqkle rpvend mewna dgipdle dxneyl

:mc efg`y xeka iabl mi`pzd zwelgna dkld zwqet `xnbd
.ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§

weqtl l`eny oiekzd oerny iax ixacn el`l zxxan `xnbd
:mzenk dkldé÷úî÷çöé øa ïîçð áø dì óly ef `xnin lr ©§¦¨©©§¨©¦§¨

,l`eny mya dcedi axïBòîL éaø éäiax ly mixac el`l - ¥©¦¦§
,ezenk dkldy l`eny oeik oernyàîéìéàixacl dpeekdy ¦¥¨

ïéúéðúîc ïBòîL éaø(:bl lirl)xzen mc efg`y xekay xn`y ©¦¦§§©§¦¦
lihdl ezpeek oi`y meyn men ea dyer `edy s` mc el fiwdl
dyrpy zngn okn xg`l ehgeyl la` ,eze`txl `l` men ea

ike jk lr dyw didi ,xizd `l dfwda men lraàì àzLä ãò©©§¨Ÿ
ïðéòîLàeprinyd `l dzr cr -ìàeîLy ef dkldïéàL øác ©§§¦©§¥¨¨¤¥

éaøk äëìä ,áø øîà éMà øa àéiç áø àäå ,øzeî ïéekúî¦§©¥¨§¨©¦¨©©¦¨©©£¨¨§©¦
äãeäé,xeq` oiekzn epi`y xacyøîà éMà øa ïéðç áøå §¨§©£¦©©¦¨©

ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL,xzen oiekzn epi`y xacyáøå §¥£¨¨§©¦¦§§©
éøáb àìa éðúî ïéáà øa àéiçmzeny ila el` zexnin dpy - ¦¨©¨¦©§¥§Ÿ©§¥

,cala l`enye ax ly mzeny mr `l` ,oipg axe `iig ax ly
,dpy jkeäëìä ,øîà ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä ,øîà áø©¨©£¨¨§©¦§¨§¥¨©£¨¨

.ïBòîL éaøkiaxk dkldy ezrc z` l`eny riced xaky ixd §©¦¦§
rl ok eprinyde xfg dnle ,oiekzn epi`y xac oipra oernyoip

:`xnbd dwiqn .epizpynàlàixacl oeik l`eny i`ceéaø ¤¨©¦
àúééøác ïBòîLea dyrpy df men lr hegyl s` xzeny ¦§§¨©§¨

.ezenk dkldy xn` mdilre ,mcd zfwd zrya
:`xnbd dtiqenàéãäa dì éðúî éãéà áøc déøa àLéL áøå§©¦¨§¥§©¦¦©§¥¨§¤§¨
' yexita dpy -éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦
.'àúééøác ïBòîL¦§§¨©§¨

äðùî
edeqpw dna ,dpeeka xekaa men lihdy in oica zwqer dpynd

:xeqi` xary lríøBvämbetd -øBëaa ïæBàe`yre dpeeka ©¥¤©§
,men lraèBçLé àì äæ éøädfd xekad z`úéîìBòelit` £¥¤Ÿ¦§¨¦

,envrn xg` men ea leti,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦
m` la` ,qpw meyn hegyi `l ,`ed dyry df men lrBa ãìBð©

øçà íeî,okn xg`l envrnåéìò èBçLé. ©¥¦§¨¨

àøîâ
dywn .mlerl qpw iabl xfril` iax zhiy z` zxxan `xnbd

:`xnbdñéð÷ éîeqpewy okzi ji` -øæòéìà éaødyerd z` ¦¨¦©¦¡¦¤¤
df xac el xzen didi `ly ,el xeq`d xac xizdl ick xeqi`

íìBòìqpewy epizpyna enk ,xg` xzid clei okn xg`l m` s` §¨
clei jk xg` m` elit`y ,dpeeka men lihdy inl xfril` iax

,ephgyi `l envrn xg` menéäðéîøeepipyy dnn(d"n f"t mirbp) §¦§¦
,zrxv rbp zvivw xeqi` oipraúøäa Bì äúéäL éîrbp - ¦¤¨§¨©¤¤

`l` dpnn xdhp epi`e ,zrxv z`neha mc` `nhnd
,eleka gxtzy e` qixb xeriyn ohwze `txzzyk
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בכורות. פרק חמישי - כל פסולי המוקדשין דף לד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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`oifgeרו mipya cenr cl sc ± oey`x wxtzereay
äöö÷ðå.dvvwl oiekzp `ly Ðøçà òâð åì ãìåéùëì`nh eiykr `ed ixdy Ð
.rbepneäðåùàøä ïî øäèé,mlekn xedh Ð efn `txi m`e ,ef xg` oiklede Ð

.i`d ik inp iqzin Ð `ziinw ied (inp) i`c `zlin i`lbi`cåìåëá çøôúù ãòÐ
,xedh ded inp `zydÐ `nw dia ded i` `dc ,icinl yginl `kile .oexg`d rbp
lk z` zrxvd dzqke" :(bi `xwie) aizkck

.'ebe "rbpd xeråúøäá èòîúúù ãò åà
ñéøâëî äðåùàøäi` la` .dvvwy mcew Ð

el oi` Ð rbp xeriy dia ded dvvwy drya
.mlerl dil opiqpwc ,zinler dxdhåðåîîá

ãáòéîì äéì éúàlih` :xaqc .jytp dnnÐ
,izxkyp ixd Ð jka il edexizi m`e ,men ea
xg`menl oizn`m` izcqtddnÐ e`lm`e
.men letiy cr oiznn iziid inp ikd e`la
ik ,xg` men ea leti elit` dil opiqpw jkld

.ciarile izil `lc ikidàëéà éî åôåâá
øîéîì`l i` ,uewile `witql digpnc Ð

mlerl dil opiqpwyiigc ,ciar `l i`ce `d
`le ,mlerl el cleei `l xg` rbp `ny
ipd` dn Ð cleei m` elit`e .mlerl xdh`

dvivwa elel ahen .dlgzak rebp `ed ixd
.`txi `ny ,df z` gipdlàîåî éàäá`lÐ

.xg` el cleeiy cr ,dil ixzyinéàäá
äöéö÷zlren dpi` dvivw jdc oeike Ð

rbpl opiaygc .zinler `nh `vnp ,exdhl
nkded dia ded i`c xnii inc ,dizi`c o`

.iqzinïðú øäèéea cleeiyk cin :rnyncÐ
.dpey`xd on xdhiÐxg`rbpïðú øäèéå åà

on epnn xdhie ,xg`rbp cleeiyk :rnyncÐ
.oey`xd on xdhi f` Ð oexg`dà÷ôð éàîì

äðéî`nh `d Ð opz "xdhi" inp i` `d Ð
,(jytp dnn) `txzy cr oexg`d on `ed

!dia `kiiy d`neh jytp dnneãìåðù ïúçì
òâð åá.zepzg inia el clep oexg`d rbpc Ð

åì ïéðúåðlkc .rbpd z` odk d`xi `ly Ð
`l Ð dil `nhn `le odk dil ifg `lc dnk

.`pngx `lz odkac ,`nh iedåúéìèöéàìÐ
.micba irbp da eclep m` ,ezilhàúééî÷î

äéì øäåð,`nh epi` dfne .df clepyk cin Ð
lkl lbx ly e` ,dpezgc inei dil opixhpc
ipdn `l seq seq ,opz "xdhie" i` `l` .mc`
xedh epi`c ,dil opixhpc `d icin dil

.dpexg` `txzzy cr dpey`xnúîåÐ
lk`i `ly ,eixg` epa qepwl edn .mxevd

zinler xeka eze`nøîåì éöîéú íàÐ
:ol `niiwc ,iebl ecar xkendc ,oihib zkqna
,einca dxyr cr ezectl eze` oiqpew
hytinle xnel ivniz m` .eixg` epa qepwl edn ,xkend zn m` :mzd ol `iraine

.zevnn dilrwtn `nei lkc ,`ed `picmzdÐ oiqpewc`iddaøîåì éöîéú íàåÐ
:xne`e ,xeval enxk gipnc ,crena ezk`ln oieknd :(a,ai) ohw crena opixn`c`d
`le ca`z Ð crena minkg edexizde `ed cea`d xac ixdy ,dpxiva` crena
epa qepwl edn ,crend mcew zn m` :mzd ol `iraine .oiekzp jkle li`ed ,dpxvai
`l `dc ,epal opiqpw `lc `ed mzd :xnel ivniz m`e .crena dpxvai `le eixg`

.crend mcew zn `dc ,`xeqi` eia` ciaràëä ìáàmen lihnc ,`xeqi` car Ð
.miycwaäéðåîîì.xekal Ðäöåå÷úðùoiyelz eidy ,dpnn divew lhpy Ð

.da oixfetneúéòéáù éàöåîì òøæúziriaya car`l `dc ,icin qpwinl `kilcÐ
.daeyg dcearäáééèéð.laf ly ze`eyne zelbr ici lr dlacfp Ðäøééãéðlr Ð

.dlafl ick miycg e`ycg dze` oiaikyne oicinrny ,zenda xic iciòøæú àìÐ
.ziriaya daeyg dcear carc ,opiqpwc
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xya leyiaa e` ,xacn aezkd oiycwend ileqta :mzd iyxcc ,mixg`k ixaqc opaxl

`l"n men eze` lr dhigy xeq`l oi`e .(a,ciw oileg) "xyad lk" wxta xn`wck ,alga

:xn`z m`e .wlgl yiy ,zay dyrne mirxf i`lke alga xya enk "darez lk lk`z

xeq`c ,xekaa ofe` mxev iabc ?zxdan dilr jixt i`n ,biltn `lc xfril` iaxle

epl yi Ð xg` men cleiy cr `ziixe`cn

,zxda uvew la` .men ea clepyk eqpwl

rbp cleeiy cr uvwpy cin xedh `ziixe`cnc

qepwl epl did `l ikd elit`c :xnel yie !xg`

.iriax e` iyily men cr `l` ,zinler mena

mena hegyl xfril` iax xizi i`c idp ,inp i`

qepwl epl did `l mewn lkn ,qpw o`k oi` xg`

qipw `lc ikid ik ,dxiar ea dyr `ly mena

`nlra `zknq` Ð ixtqc ,inp i` .xg` rbpa

.`ed

ãòcr" [aezk] mixtqd lka Ð eleka gxtzy

zkqna la` ."qixbkn ezxda hrnzzy

,iax xne`e .qxhpewa yxitck ,dizil mirbp

dvvw m`y :eyexit ikd ,dil opiqxb i`c

ezvwn `txzp xiiyy dne ,qixbka dyrpe

did `l dvvwpy dn ea did elit`y ,envrn

.qixbk eaàúééî÷î`ziixzal dil xdh

:xn`z m`e Ð dzynd ini zray dil oixhp

yinyza xeq`e ,mixtve zglbz ira `de

dhnddid `ly oebk :xnel yie !exetq ini lk

idp .hlgen elit` ,inp i` .xbqen rxevn `l`

zeyrl ixy mewn lkn ,opaxcn `nh uvw ikc

on xdhile exetq ini zepnle mixtve zglbz

epi`c ,`iadl xyt` i` ezxtk ,edine .dxezd

`nhc onf lk zepedal eici qipkdl leki

oi`y it lr s` :(`,av migqt) xn`ck ,opaxcn

exizd `lc .qpkp df Ð qpkp xg` mei leah

.gqt meyn `l`àòáiaxn dinxi iax dipin

epa eqpwiy edn zne xeka ofe` mxev `xif

hwp (`,cn oihib) "gleyd" wxta Ð eixg`

wxta ohw crenae ,ecar xkenc `irad dlgz

lkae .ezk`ln oeeka hwp (a,ai) "jtdy in"

edlek`e ,jci`n "xnel ivniz m`" ciar izkec

:iax xne`e .dveewzpy dcyn "dezipz" hiyt

lk raw cenlzde ,zg` zaa l`y mzylyc

mixtq yie .`kiiyy dn itk dnewna zg`

axn `ax dipin `ra" :ohw crena aezky

dinxi iax" :opiqxb mixtqd aexa la` ."ongp

.oihibae o`k enk ,"`xif iaxn

íàeqpw zne miebl ecar xken xnel `vnz

Ð zevnn dil rwtn `nei lkc eixg` epa

xnel ivniz elit`c :xninl ivn ded izk`

`ki` `peeb i`d ikc .`ziixe`c `xeqi` `ki`c meyn ,eqpw `kd (`nlcc) ,eqpw `l mzd

,crena ezk`ln oeekc `ira iab ohw crenae ,ecar xkenc `ira iab ,"gleyd" wxta

ded inp oihibae .`ziixe`c `xeq` `ki`c meyn eqpw mxeva xnel ivniz m` :xn`wc

`neie `nei lkc zevn zrwtd meyn eqpw `kd Ð eqpw `l xnel ivniz m` :hwpinl ivn

dede ,ecar xkena `pixg` `nrhe ,mxeva `nrh cg hwp inp ohw crenae .cara (enk)

meyn deqpwc xkenae mxeva xnel ivniz m`c Ð ediiexza `nrh cg xninl ivn

.`xeqi`l car `l ezk`ln oeek la` ,`xeqi`l dicarc

äöåå÷úðùoicde .da oixfetne oiyelz eidy ,dpnn mivew lhpy :qxhpewa yxit Ð

,rxfz `l Ð ok m`c ,mixaegn eidy mivewa xnel xyt` i`c ,enr

"dpead" wxt zay xn`ck ,rwxwd z` dtiiny ,mzlihpa `ziixe`c `xeqi` `ki`c

lka (aiig dilic lka) aiig dilic `rx`ac ,[micxf cxfnde oiyler ylezd] iab (`,bw)

ieti `ki` inp `kde .xg` xac jxevl oiekzn elit`c ,rwxwd ieti `ki`c meyn `edy

mixeq` onz :dpynd lr inlyexia rnyn oke .drixfl dyxegl mivew ylezyk rwxw

.oiyelza dl iwenc rnyn .divew elhpykäáééèéð.minrt izy yxeg `ede ,oiyxeg zg` mrt mrd lk Ð aeih edfi` :yxtn inlyexia Ðäáéèäaeih i`d m` Ð drxef epa zne

yie !zevnn dil rwtnc meyn xingc `kd ip`y `nil .(ixar) car iab dipin hiytc (a,cn) oihiba dyw ,`ziixe`c inp `ed m`e ?`ziixe`c xeka ofe` mxev hiyt ikid :dyw ,opaxcn

.ziriay ly dwa` dyw dnk :(`,k) oiyecwa xn`ck ,mlekn xzei ziriaya xingdl ie`xy xaqwc :xnel
`icb
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äöö÷ðå¯:øîBà øæòéìà éaø ,ïéekúî döö÷ .øBäè §¦§§¨¨§¨¨¦§©¥©¦¡¦¤¤¥
ãò :íéøîBà íéîëçå .epîéä øäèé øçà òâð Bì ãìeiLëì¦§¤¦¨¥¤©©¥¦§©¥¤©£¨¦§¦©

çøôzLãò Bà ,BleëaèòîzLBzøäañéøâkîäaø ! ¤¦§©§©¤¦§©©©§¦¦§¦©¨
øæòéìà éaø ñéð÷ ék :eäééååøz éøîàc óñBé áøå¯,BðBîîa §©¥§¨§¦©§©§¦¨¥©¦¡¦¤¤§¨

BðBîî ;ñéð÷ àì Bôeâa¯,ãáòéîì éúàc øîéîì àkéà §¨¨¥¨¦¨§¥©§¨¥§¤£©
Bôeb¯éaøc :àáø øîà ãáòéîì éúàc øîéîì àkéà éî¦¦¨§¥©§¨¥§¤£©¨©¨¨§©¦

àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc ,àéL÷ øæòéìà éaøcà øæòéìà¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤©§¨§©¨©©§©¨©¨©§¨
àéL÷ àì øæòéìà éaøcà øæòéìà éaøc ,àlà¯.ïðépLãk ¤¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤¨©§¨¦§©¥¨

,deñð÷ ãáòc éàîa àëä ,àéL÷ àì éîð ïðaøcà ïðaø©¨©©§©¨©©¦¨©§¨¨¨§©©£©©§
dééøLéîì ,ïéekéà éàîa ;deñð÷ ãáòc éàîa àëä¯ ¨¨§©©£©©§§©¦©¥§¦§¥

àì àîeî éàäác ,ïðaø deñð÷ àîeî éàäa ,àîeî éàäa§©¨§©¨©§©¨©¦§©¨¨
éøeäèì ïéekéà ,deñð÷ ãáòc éàîa àëäå .déì éøzLéì¦§§¦¥§¨¨§©©£©©§¦©¥§©¥

äöéö÷ éàäa déLôð¯éòa .ïðaø deñð÷ äöéö÷ éàäa ©§¥§©§¦¨§©§¦¨©§©¨©¨¥
à÷ôð éàîì ïðz "øäèéå" Bà ,ïðz "øäèé" :àtt áø©©¨¦§©§©§¦§©§©§©¨§¨

dpéî¯Ba äàøpL ïúç :ïðúc .òâð Ba äàøpL ïúçì ¦¨§¨¨¤¦§¨¤©¦§©¨¨¤¦§¨
òâð¯Bì íéîé äòáL Bì ïéðúBðBúéìèöàìeBúeñëìå, ¤©§¦¦§¨¨¦§¦§§¦§¦§

ìâøa ïëå¯"øäèé" zøîà éà .ìâøä éîé ìk Bì ïéðúBð §¥¨¤¤§¦¨§¥¨¤¤¦¨§©§¦§©
ïðz¯,déì øäè àúéénwîàúééøúáìïéøèðäòáL déì §©¦©©§¨§©¥§©§©§¨¨§¦¥¦§¨

ék óBñ óBñ ,ïðz "øäèéå" zøîà éà àlà .äzLî éîé§¥¦§¤¤¨¦¨§©§§¦§©§©¦
éàî .àúéénwî éà÷å ànhéî àä ,àúééøúáì àénhî àì̈¦©§¨§©§©§¨¨¦©¥§¨¥¦©©§¨©
,øBëáa ïæBà íøBö :àøéæ éaøî äéîøé éaø dépéî éòa .e÷éz¥¨¥¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨¥¤¦§

eäî ,úîeñBð÷ìBcáò øëBî :øîBì éöîéz íà åéøçà Bða ¥©¦§§©£¨¦¦§¥©¥©§
íéBâìåéøçà Bða eñð÷ úîe¯ò÷ôî àîBéå àîBé ìëc §¦¥¨§§©£¨§¨¨§¨©§©

úîe ãòBna Bzëàìî ïåek :øîBì éöîéz íà .úåönî déì¥¦¦§Ÿ¦¦§¥©¦¥§©§©¥¥
åéøçà Bða eñð÷ àì¯àãáò àìc íeMîàëä .àøeqéàì Ÿ¨§§©£¨¦§¨¨§¨§¦¨¨¨

ïðaø eñð÷ déãéãì éàî¯déðBîîì àîìc Bà ,déúéì àäå ©§¦¥¨§©¨©§¨¥¥¦§¨§¨¥
ïðaø eñð÷¯äãN :äeúéðz ,déì øîà déúéà àäå ¨§©¨©§¨¦¥£©¥§¥¨¨¤
äöåe÷úpLúéòéáMa¯;úéòéáL éàöBîì òøfz,äáéihéð ¤¦§©§¨©§¦¦¦¨©§¨¥§¦¦¦©§¨

äøéicéð¯éaøa éñà áø øîàå .úéòéáL éàöBîì òøfz àì ¦©§¨Ÿ¦¨©§¨¥§¦¦§¨©©©¦§©¦
úîe dáéèä ,ïðéè÷ð :àðéðç¯déãéãì :àîìà .dòøBæ Bða £¦¨¨§¦©¥¦¨¥§§¨©§¨§¦¥

,ïðéè÷ð :ééaà øîà .ïðaø eñð÷ àì déøáì ,ïðaø eñð÷̈§©¨©¦§¥¨¨§©¨©¨©©©¥¨§¦©
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zexeka(iyily meil)

äöö÷ðå,dpeeka `ly zxdad,øBäèj` .rbp cer ea oi`y oeik §¦§§¨¨
m`döö÷aïéekúî,xdhiy ick,øîBà øæòéìà éaøopax §¨¨¦§©¥©¦¡¦¤¤¥

didy rbpd zngn `nh didiy ,xeqi`a evvwy jk lr edeqpw
e ,ezvivw el lirez `le eaepîéä øähé øçà òâð Bì ãìeiLëì¦§¤¦¨¥¤©©¥¦¨¥¥¤

uvew did `l m` s`y xxazny meyn ,oey`xd rbpdn mb -
.ipyd on `txzdy enk epnn `txzn did oey`xd z`íéîëçå©£¨¦

,íéøîBàez`neha x`yiy eze` miqpewçøôzL ãòzxdad §¦©¤¦§©
,ipyd rbpd lyBleëaoiicr ea did m` s` f`y ,eteb lka - §

,xdhp did oey`xd rbpdBà,eleka gxtz `l m`e -`ed ixd
ez`nehaãòote`a wx `l` -L,dvivwd mcewèòîz- ©¤¦§©
dhrnzd.ñéøbkî Bzøäa©¤§¦©§¦

:xfril` iax zrc z` zayiin `xnbdéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¦
øæòéìà éaø ñéð÷ ék ,eäééååøzxacl dpwz `dz `l mlerly ©§©§¦¨¦©¦¡¦¤¤

`weec ,xeqi`a owzpy,BðBîîala` ,epizpynay xekaa enke §¨
Bôeâa,zrxva enke.ñéð÷ àì,`ed weligd mrheàkéà BðBîî §Ÿ¨¦¨¦¨

ãaòéîì éúàc øîéîìeze` qepwp `l m`y yeygl yi xekaa - §¥©§¨¥§¤§©
ici lr xzid el oi`y xn`p wx `l` ,mlerl xzid el didi `ly
xn`iy oeik ,men ea lihdln rpni `l ,dpeeka ea lihdy mend
ixd mend zngn il exizi m` f`e ,men ea lih` ,envrl
`l ok mb izlhdy mend lirei `ly ize` eqpwi m`e ,izgeexd
,envrn letiy menl oizndl ilr did `linn ixdy ,izcqtd
men elit` el lirei `ly eze` miqpewy xfril` iax xn` okle

la` .envrn ea letiy xg`Bôeb,zrxva -øîéîì àkéà éî¦¦¨§¥©
ãaòéîì éúàc`eai mlerl qpwi `l m`y yeygl yi ike - §¨¥§¤§©

i `ly daygna ezxda z` uevwl`ly i`cea `ld ,jkn ciqt
x`yiy eze` qepwp rbpd z` uevwi m`y oeiky meyn ,ok dyri
`ny yeygi `ed ,epnn xdhie xg` rbp ea cleiy cr ez`neha
ixd ,clei elit`e ,mlerl ez`neha x`yie xg` rbp ea clei `l
`vnpe oizndl jixv `ed eiykry enk ez`etxl oizndl jxhvi
z` gipdl el aeh i`ceae ,zxdad zvivwn melk gieexd `ly

.mlerl eqpewl jxev oi` okle ,`txiy zetvle erbp
:`xnbd dywn .mlerl qpw iabl opax zhiy z` zxxan `xnbd

,àáø øîàikeàéL÷ øæòéìà éaøcà øæòéìà éaøcdxizqd ¨©¨¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤©§¨
lirl `xnbd dzywdy(`"r),ezrca,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

edeqpw zxdaae mlerl edeqpw `l xekaay ,mdixac zxizq
.mlerl

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì øæòéìà éaøcà øæòéìà éaøc àlà¤¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤Ÿ©§¨
ïðépLãk.lirl epvxizy enk -,àéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaø ¦§©¦©©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨

,wlgl yiy meynãáòc éàîa àëä ,äeñð÷ ãáòc éàîa àëä̈¨§©§¨©¨§¨¨¨§©§¨©
äeñð÷eli`k aygiy ,dyry dna eze` eqpw mewn lka - ¨§¨

,xekaa ,xnelk .dyrp `l xacddééøLéîì ïéekéà éàîadna - §©¦©¥§¦§§¥
,dhigyl exizdl oiekzd,àîeî éàäajkitleàîeî éàäa §©¨§©¨

déì éøzLéì àì àîeî éàäác ïðaø äeñð÷`l `edd mendy - ¨§¨©¨¨¦§©¨Ÿ¦§§¥¥
didi xg` men ea leti xy`k j` ,men ea oi` eli`ke el lirei

.ipyd mend ici lr xzenàëäå,zxdaa,äeñð÷ ãáòc éàîa §¨¨§©§¨©¨§¨
`edy,äöéö÷ éàäa déLôð éøeäèì ïéekéàjkitleéàäa ¦©¥§©¥©§¥§©§¦¨§©

ïðaø äeñð÷ äöéö÷`ed oky oeike ,dvvwp `l eli`k aygiy §¦¨¨§¨©¨¨
ea zx`yp dzid m`y xne` in ixdy ,mlerl ez`neha x`yp

.dpnn `txp did
xdhp `ed izn ,zxda iabl xfril` iax ixaca zwtzqn `xnbd

:oey`xd rbpdn,àtt áø éòaxy`ky xfril` iax xn`y dn ¨¥©¨¨
m`d ,epnn 'xdhi' xg` rbp el cleiykl wx ,ezxda z` uvw

'øähé'e"`e ilaïðzxdhi xg` rbp ea clei xy`k ciny ,xnelk ¦¨¥§©
,ipyd rbpd on `l` dxdhl wewf epi`e oey`xd on'øähéå' Bà§¦¨¥

,ïðzon xdhi f` ipyd rbpd on mb xdhiy xg`ly xnelk §©
.oey`xd on xdhi ipyd rbpd clei xy`k cin `le ,oey`xd

:`xnbd zl`ey,dpéî à÷ôð éàîì`nh `ed ote` lka `ld §©¨§¨¦¨
oicd :`xnbd daiyn .epnn `txziy cr ipyd rbpd zngn

`ed df wtqn `veidBa äàøpL ïúçìdòâð`edy onfa ipyd §¨¨¤¦§¨¤©
.ozgïðúcmirbp zkqna(a"n b"t),,òâð Ba äàøpL ïúçirbp oia ¦§©¨¨¤¦§¨¤©

,micba irbp oiae mc`áL Bì ïéðúBðíéîé äòezpezg ini ly §¦¦§¨¨¦
,rbpd z` odkd oda d`xi `lyBì,exyaa d`xp rbpd m` -

Búeñëìå Búéìèöàìe.ecbaa e` ezilha clep rbpd m` -ïëåin §¦§§¦§¦§§¥
rbp el clepyìâøa,milbxd zylyn cg`a -éîé ìk Bì ïéðúBð ¨¤¤§¦¨§¥

.ìâøä̈¤¤
:`tt ax ly ewitqn `veid oicd z` `xnbd zx`anúøîà éà¦¨§©

,ïðz øähé,ipyd rbpd zcila cin oey`xd rbpd on xedh `ede ¦¨¥§©
ezpezg inia ipy rbp el clepyk cin ok m`déì øäè àúéénwî¦©©§¨¨©¥

eli`e ,xdhp `ed oey`xd rbpd on -àúééøúáìrbpd zii`xl - §©§©§¨
,ipyddéì ïéøèðjyna el mipiznn -éîé äòáLd,äzLîcre ¨§¦¥¦§¨§¥¦§¤

.xedh `ed ezpezg inia `linne ,ezngn `nh epi` mteqàlà¤¨
,ïðz øähéå úøîà éàon xdhiy cr oey`xd on xedh epi`e ¦¨§©§¦¨¥§©

ok m` ,ipydànhéî àä ,àúééøúáì úéîhî àì ék óBñ óBñ¦Ÿ¦©¦§©§©§¨¨¦©¥
àúéénwî éà÷åjyna ipyd rbpd zngn `nh epi` mpn` - §¨¥¦©©§¨

cr oey`xd rbpd zngn `nh `ed oiicr j` ,ezpezg ini zray
z` ze`xln dpzndd melk el dliren `le ,ipyd on xdhiy

.ezpezg inia erbp
:le`yl `xnbd zxfegéàî.wtqa ielzd dfk ote`a oicd dn - ©

:`xnbd daiyn.e÷éz¥
:xekaa men lihnd ly epa z` mb miqpew m`d dpc `xnbdéòä¥

øBëaa ïæBà íøBö ,àøéæ éaøî äéîøé éaø déðéîlra e`yre ¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨¥¤©§
epizpyna xfril` iax xn`y ,men(`"r lirl)eze` miqpewy

,mlerl df xekal xzid oi`yúîå,mxevd mc`dñBð÷ì eäî ¨¥©¦§
,åéøçà Bðaxg` men ici lre ,epa z` `le eqpw eze` wx `ny §©£¨

.elke`le ehgeyl xzen didi ea letiy
caerl iprpk ecar z` xkend iabl yi dfl dnec sqep wtq

edeqpwe xeqi` jka yiy ,miakek(.cn oihib)dpewdn ezectl
xkend zn xy`k m`d ,eincn dxyr letk cr xweia elit`

.xweia ezectl xkend ly epa z` mb jk eqpw
lega didzy ezk`ln z` oieknd iabl yi dfl dnec wtq cer
crenl ezk`ln oeik mc` xy`k oicd dn ,ca`d xac crend

.crena dzeyrl leki epi` epa mb m`d ,zne
`l ,crena e` cara wtqd hyti m` mb recn x`an dinxi iax

:xeka iabl di`x mdn didzøîBì éöîéz íàdyBcáò øëBî ¦¦§¥©¥©§
úîå íéáëBë éãáBòì,xkendeñð÷z`,åéøçà Bðawlgl yi §§¥¨¦¨¥¨§§©£¨

meyn xkend ly epa z` eqpw `weec myyîBé ìëcàîBéå à §¨¨§¨
úBönî déì ò÷ôîz` rpen miakek caerd meie mei lkay - ©§©¥¦¦§

xingdl ie`x okl ,oda aiig `edy zeevnd z` miiwln card
yi oiicr mxeva la` ,zeevn lehian elivdl edctiy oad lr mb

.epa z` eqpw `l `ny wtzqdl
okeøîBì éöîéz íày mc`yïåekz`Bzëàìîdzeyrl ¦¦§¥©¦¥§©§

eñð÷ àì ,úîå ,ãòBnaz`åéøçà Bðaz` zeyrl oal xzene ©¥¨¥Ÿ¨§§©£¨
wlgl yi ,ca`d xac `idy dk`ln oick crend lega dk`lnd

oad z` qepwl `ly ie`x myyàøeqéàì äãáò àìc íeMî- ¦§Ÿ©§¨§¦¨
dyry iptl zn `ed `ldy ,xeqi` mey dyr `l eia`y

la` ,crena dk`lnàëäxy`k xeqi` a`d dyry xekaa ¨¨
,miycwa men zlhd xeqi` lr xare xekad ofe` mxv,éàîm`d ©

,déúéì àäå ïðaø eñð÷ déãéãì`l epa z` eli`e ,zn `ldy §¦¥¨§©¨¨§¨¥¥
,eqpw,déúéà àäå ïðaø eñð÷ déðBîîì àîìc Bàz` xnelk ¦§¨§¨¥¨§©¨¨§¨¦¥

okle ,miiw `ede ,zinler xzid el didi `ly eqpw dfd xekad
.mlerl xzid df xekal oi` ,epa eyxie zn xak envr `edy s`

déì øîà,dinxi iaxl `xif iaxäeúéðzziriay zkqnac"t) ¨©¥§¦¨
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zexeka(iriax meil)

y mc`yúBøäè ànéèdfa ewifde exiag lyeñð÷ àì ,úîåz` ¦¥§¨¨¥Ÿ¨§
åéøçà Bða:`xnbd zl`ey .dfd wfpd z` mlylàîòè éàî §©£¨©©£¨

y oeik :`xnbd daiyn .dfa aiegn oad oi`àì ,økéð BðéàL ÷féä¤¥¤¥¦¨Ÿ
÷féä déîLoicn enlyl wifnd eilr aiigziy wfp aygp epi` - §¥¤¥

zexdhd `ldy ,xkip wfpd oi` o`ke ,`ziixe`cn wifn aeig
ly eaeige ,mda xkip d`nehd ly wfpd oi`e epiptl zegpen

meyn `l` epi` mlyl envr wifnd,ïðaøc àñð÷okledéãéãì §¨¨§©¨¨§¦¥
envra wifdy,ïðaø eñð÷la`déøáìepa z` -.ïðaø eñð÷ àì ¨§©¨¨¦§¥Ÿ¨§©¨¨

äðùî
xzed izn zx`ane xekaa men elihdy miyrn d`ian dpynd

:`l izne hgydla äNòîxekaBøòNe ï÷æ íéìçø ìL øëæ ©£¤§¨¨¤§¥¦¨¥§¨
ìcìeãîxeka oick mlern ffbp `ly meyn ,eaiaqn ielz - §§¨

,dfiba xeq`døBãñ÷ eäàøå[dpenn-]ãçà,iebBáéh äî øîàå §¨¨©§¤¨§¨©©¦
äæ ìL.eiykr cr edehgy `le jk lk oiwfdl eze` egipdy ¤¤

.íeî Ba äéä ïk íà àlà èçLð Bðéàå àeä øBëa ,Bì eøîà̈§§§¥¦§¨¤¨¦¥¨¨
z`f rnyykíBâét ìèð[gnex-]íøöåz` [mbt-]Bðæàe`yre ¨©¦§¨©¨§

.men lraàáedeøézäå íéîëç éðôì äNòîmeyn ,ehgeyl ¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦
rci `l ixdy ,exizdl dfd iebd ly ezpeek dzid `l i`cey
xzid el didiy ayg `l` ,hgyi ea lihiy mend ici lry

.mc` ici lr `le eil`n men ea leti xy`k wx hgydløçàå§©©
Cìä eøézäLxecqwdíéøçà úBøBëa éðæà íøéöåmxizdl ick ¤¦¦¨©§¦¥¨§¥§£¥¦

,oey`xd z` enkeøñàåzexekad x`y z` hegyl minkg §¨§
.el` minen zngn

:oipr eze`a sqep dyrn d`ian dpyndúB÷Bðéz eéä úçà íòt©©©©¨¦
l`xyi ipa,äæa äæ íéàìè éáðæ eøL÷å ,äãOa ïé÷çNî§©£¦©¨¤§¨§©§¥§¨¦¤¨¤

åok zngníäî ãçà ìL Báðæ ä÷ñôð,men lra jka dyrpe §¦§§¨§¨¤¤¨¥¤
éøäå[jezgd apfd lray `vnpe-]àáe ,øBëa àeädäNòîdfd ©£¥§¨©£¤

eøézäå íéîëç éðôì.zewepizd zpeek dzid jkl `ly oeikeàø ¦§¥£¨¦§¦¦¨
zewepizdíéøçà úBøBëa úBáðæ eøL÷å eëìä ,eøézäLick ¤¦¦¨§§¨§©§§£¥¦

,ehgyie men ilra eidie mapf wqtiyeøñàåhegyl minkg §¨§
.mxizdl dpeeka mend mda dyrpy oeik zexeka mze`

:dpynd zxne`Bzòãì àeäL ìk ,ììkä äæote` lka - ¤©§¨Ÿ¤§©§
,dhigya exizdl dpeeka elihd mend lihnyøeñàehgeyl ¨

elihdy ote` lkae ,men eze` lrBzòãì àlLdpeeka `ly - ¤Ÿ§©§
,exizdløzeîmen eze` lr ehgeyl. ¨

àøîâ
xeka ofe` mxve mebit xecqw lhp zg` mrty :dpyna epipy

e ,minkg edexizde'åë eéä úøçà íòtdcya oiwgyn zewepiz ©©©¤¤¨
`ed ixde ,mdn cg` ly eapf dwqtpe dfa df mi`lh iapf exywe

.exizde minkg iptl dyrn `ae ,xeka
mpicy mixwn ipy `iadl dpynd dkixv recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .deyàëéøöexecqwa el` miyrn ipy `iadl §¦¨
`ly mend lhed m`y epze` micnln mdipyy s` zewepizae
,cg` dyrn wx `iadl ic `le ,xzen `ed ixd exizdl dpeeka

meynïðéòîLà éàcici lr men ea lhedy oey`x xekay wx §¦©§§¦©
íéáëBk ãáBòmeyn oicd jky mixne` epiid ,xzenàìceyyg ¥¨¦§Ÿ

df xzid zngnyCøñéîì éúàlr xearl dfd iebd lbxzi - ¨¥§¦§©
lbxziy jkny oeik ,jli`e o`kn miycwa men zlhd xeqi`
lr xearl `ed libx ixdy epl ztki` `l mixeqi` zeyrl iebd

mixeqi`.ìáàici lr mend dyrp xy`kïè÷,l`xyiéúàc £¨¨¨§¨¥
Cøñéîìjka lbxzi `ed xekad z` xizp m`y yyg yiy - §¦§©

,lcbiy xg`l mb miycwa men lihdl `eaieàì àîéàexizd ¥¨Ÿ
.men ea lihdy xekad z`

å,jtidl okïðéòeîLà éàlr men ea lhedy oey`x xekay wx §¦©§¦©
iciïè÷`edy mixne` epiid ,xzenéôelçéàì éúà àìc íeMî ¨¨¦§Ÿ¨¥§¦©¥

ìBãâaici lr `ay men zngn xeka minkg exizdy d`exdy - §¨
didi lecb ici lr men lhed xy`k mby xnel drhi `l ohw
,lecbl zrc ea oi`y ohw zeeydl oi`y mirceiy meyn ,xzen

ìáàici lr men dyrp xy`kíéáëBk ãáBò,lecbéúàc £¨¥¨¦§¨¥
ìBãâa éôelçéàìmby xnel drhi d`exdy yyg yi f`y - §¦©¥§¨

,xzen men lihd lecb l`xyi xy`kàì àîéà.exizd ¥¨Ÿ
:`xnbd zniiqnàëéøöcaera oia df oic rinydl dpynd §¦¨

.zewepiza oiae miakek
xzen df xeka' iebl l`xyi xn` xy`k zwelgn d`ian `xnbd

:'men ea dyrp m`eðL àì ,àðéè÷ áø øîà àcñç áø øîà ©£¨¨©©¦§¨¨©©§¦¨Ÿ¨
,iebd ea lihdy mend ici lr xzen xekady dpynaøîàc àlà¤¨§¨©

déì`xyiddhigya xzen didi `ly xeka df' iebl líà àlà ¥¤¨¦
,'íeî Ba äéä ïkxy`k `l` xzen didi `ly ef oeyln rnyny ¥¨¨

iebd ea lihdy mend zngn xizdl yi f`y ,`linn men ea leti
oiad el xn`y dn jezny xnel oi`y meyn ,ok rnyy xg`l

.men ea litiy el aehydéì øîà íà ìáàdf' iebl l`xyid £¨¦¨©¥
`l` dhigya xzen didi `ly xekaíàok,'íeî Ba äNòð ¦©£¨

lr ea dyriy men ici lr xekal xzid didiy ef oeyln rnyny
iebd ea lihdy mend zngn xekad z` mixizn oi` ,mc` ici

`ed dfd l`xyidy meyn ,ok rnyyìéæ déì øîàc ïàîk§©§¨©¥¦
éîc àîeî déa ãéáò.men ea lhde jl el xn` eli`k - £¦¥¨¨¥

àeä àìénî éãkî ,àáø øîàz` mixizn oi` ote` lka ixd - ¨©¨¨¦§¦¦¥¨
ici lr xzen didi xekady rci `l iebdy ote`a `l` xekad
epi` iebd xy`k ,ok m`e ,exizdl oiekzd `le ,ea lihiy mend

,ea lihiy mend ici lr xzen didi xekady rcei'äéä' él äî©¦¨¨
,'äNòð' él äîici lr xzip didi xekady rcei epi`y oeik `ld ©¦©£¨

lhde jl el xnel mipeekzny xeaq epi` i`cea ,ea lihiy mend
.men ea,àlàel mixne`yk i`ceàeä àìénî énð ,'äNòð'- ¤¨©£¨©¦¦¥¨

didi eili`n men ea leti m`y wx el mixne`y `ed xeaq ok mb
,ehgeyl xzenàðL àìåexn`y oiae ,el mixne` oeyl dfi`a §Ÿ§¨

`la men ea lihde jld m` ,'dyrp' el exn`y oiae 'did' el
.men eze` lr ehgeyl xzen ,xzeiy rciy

:dpyna epipy.øeñà ,úòãì àeäL ìk ,ììkä äæ`xnbd ¤©§¨Ÿ¤§©©¨
:`xnbd zl`ey .zeaxl dpynd llk `a dn zxxanééeúéàì§¦¥

éàî.dpyna x`eandn xzei xeq`l zeaxl df llk `a dn - ©
:`xnbd daiynàîøb ééeúéàìxekal enxbiy ote` xeq`l - §¦¥§¨¨

epfe` lr zyaein dp`z e` wva el egipiy oebk ,men ea lheiy
.men lra edyrie epfe`a jeypie mlke`l alkd `eaiy ick

`edy lk :dpyna epipy,úòãì àlLdn zxxan `xnbd .xzen ¤Ÿ§©©
`a df llk :`xnbd zx`an .zeaxl df llk `aééeúéàì,xzidl §¦¥

ly ote`,Bnez éôì çéñîdn xecqwd ml`y `ly ,xnelk ¥¦©§¦
`l` ,men ea oi` m` dhigya xeq`y xeka `edy el epre eaih
mlerl df xeka hgyi `ly el exn`e mnez itl exaic mnvr md
ea lihie xecqwd rnyiy epeekzd `le ,men ea leti m` `l`

.men

äðùî
ea lihdy men ici lr xeka xizdl yiy ote` d`ian dpynd

m` :mc`äéäli`øBëa,gbpnBôãøe ,ea gebpl ick mc`lBèòa ¨¨§Ÿ§§¨
mc`dåéìò ïéèçBL äæ éøä ,íeî Ba äNòådf mc` m` elit`e §¨¨£¥¤£¦¨¨

iptn ,el exizdl ick xekaa men lihdl ceygd odk `ed
.men ea lihdl `le envr z` livdl wx dzid ezpeeky
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המשך בעמוד רכד



רט
oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay
åéøçà åðá åñð÷ àì úîå åøéáç ìù åéúåøäè àîéèdiciclc ab lr s` ,mlyl Ð

.(a,c `nw `aa) "oiwifp zea` drax`" wxta opixn`ck ,eqpwøëéð åðéàùixdy Ð
.oda xkip wfid oi`e ,eiptl zegpen zexdh÷æéä äéîù àìdicicl elit` diaeiglÐ

.`ziixe`cnäðùîìãìåãî åøòùå.mlern ffbp did `ly itl Ðøåãñ÷=
.dpennäæ ìù åáéè äîoiwfdl edegipdyÐ
.jk lkíåâéô.gnex =åøéúäåoi` ixdy Ð

epi` ixdy ,oiekzp exizdl dfd iebdy xnel
m` `l` hgyi ea dyriy men ici lry rcei

.eil`n ltp okúòãì àåäù ìëlihdly Ð
.exizdl oiekzp menàøîâéåâ ïðéòîùà éàã

Ð`kilc meyn ,eci lr oey`x xeka exizdc
lihdl cnll ,jxqinl ieb i`d iz` :xninl
,ol ztki` `l iebc dikxiqc .miycwa men

.`xeqi`a`ed bedp ixdyéôåìçéàì éúà àìå
ìåãâámena minkg exizdc ifgc o`nc Ð

i` :xninl iz` `l ,zewepiz ici lr el `ad
`l ohwa lecbc ,ixzyin Ð `nen lecb icy

.slginåðù àì.iebd ici lr xekad xzencÐ
äéì åøîàã àìà`l`hgyp epi`" :xecqwlÐ

men ea letiyÐrnync ,"men ea did ok m`
ieb cnl mdixacnc xninl `kilc .`linn

.men ea litiy edl`gipcäùòðlr rnynÐ
.mc` iciàåä àìéîîiebd rcei did `ly Ð

.oiekzp xizdl`le ,eci lr xzen `diyàîøâ
,xekad ofe` iab lr dliace wva gipd m` Ð

.eplhie alkd `aiy ickåîåú éôì çéñîÐ
onvr md `l` .eaih dn xecqw ml`y `ly
hgyi `l d`x :mixne`e ,mnez itl oigiqn
jkl epeekzp `le .men ici lr `l` mlerl df

.men ea lihiyäðùîøåëá äéäli` Ð
xekal mc` ehrae ,egbpl mc`l etcex gbpn

.men ea dyreåéìò èçùé,odk elit`e Ð
.oiekzp ezlvdly itlàøîâäéøòödn Ð

.etcxyíìåòä øéåàì àöéù íãå÷xekac Ð
.mgx eycwzy cr yecw epi`äéðãåàá àéãâ

ey`x lk `viy mcewe ,zekex` eipf` icb Ð
`ly onf lkc .men lihdl lekie ,eipf` oi`xp

.celik epi` ey`x lk `viäéúôéùá àøîéà
opi`e ,zexeyw eipf`e .dlgz oi`xp eiztyyÐ

.ey`xlk`viycrze`xpåéòãö.y"ltpehÐ
éæçéî àìå ìéëàmen el yi xekal m` Ð

ik ,ikd elit` ,ifgin `l lik` ike ,eit jeza
,eilr hgype ielbay men ied Ð ifgin irt
hgyp epi`c (`,fl) onwlc oiwxita opixn`c

.ielbay men lr `l`éòôgzete ,wrev Ð
.daxd eitúåðåöéçä ïéèåç,ipiyc ikk Ð

miptly mze` Ð zepevigd .d"aivpi oixewy
.hrn mdn enbtpyÐ lhipy .enheg cbpkåà

åîîâðùwnera dlrnln oagxa ekzgpy Ð
e`xpe li`ed ,men ied Ð melk exqig `le

.oiheg oze`úåéîéðôzelecbd miipiydy Ð
.y"xiliyiin oixewy ,oda zereawåø÷òðùÐ

ike li`ed :lif`e yxtnck ,men ied ,ixnbl
xkip epi` menib e` dnibt la` .ifgin irt

.dta ze`eag ixdy ,mdaàîòè éàîied Ð
.dxwira elit`menzeiniptäðùîïééåàøä

íãà éãé ìò àáì,ea elihdmc`xnelyiyÐ
.epf` dwcqp ,eci drhwp ,epir zinqp oebkïéðîàð ìàøùé éòåø.el erx`p odil`n :xnel Ðïéðîàð ïéà íéðäë éòåø"l`xyi irex" ixw i`n yxtn `xnbae .xaca ecygpc Ð

dphw e` ,lbr lyk dlecb zg` epir e` ,milbx yng lra oebk ,mc` icia `al oiie`x oi`y oinen yiy itl Ð "mc` icia `al oiie`x" hwpc i`d ."mipdk irex" ixw i`ne
.`xnba yxtn xi`n iaxe l`ilnb oa oerny oaxc .eilr cygp mc` oi`y men iedc ,fee` lykàøîâøîà ãçmicner od elit` Ð oipn`p l`xyi irex :ipzwc oizipzn Ð

.mdly xekady mipdkd ziaaïðéùééç àì àîéâìì.enr epnn eplik`ie odk eax ehgyiy ick exizdl `ae ,xwyn df drexe ,dpeeka el `a mc` ici lr `ny dicygilc Ð
ïéðîàð ïéà íéðäë éòåø éðú÷ã àäå.[`ad cenra jynd] .ea elihd envr `edy drex odk i`d cygpc .l`xyi cia xekad m` ,oipn`p oi` mipdk ody mirex :xn`w ikd Ð

êééù]
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רי
oifge` mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy].`pixg` odkl dil aidie icicl wiay `l xn` xnincàåäå
ïäëì ïäë ïéãälr cirdl on`p epi` drex odkc ol `wtp `xaqne ,xnelk Ð

,il lenbi `ede ,eiykr epcir` :xaqc ,oilnebl opiyiigc .xg` odk ly xekad
.men ea ltp eil`ny ipcirie df odk `aie ,men ea lih`e mz xeka l`xyi il oziyk

åøéáç ìù ìò`lc .xg` oia eax oia Ð
xaky envr xekad lr `l` mipdk ecygp

.l`xyi el epzpøáãä ìò ãåùçäepiidc Ð
.zexekad lr ecygpy ,mipdkàìå åðã àì

åãéòî`pz epiid xi`n iax :jixt dinwle Ð
.`nwøîà ãçåirex" ipzwc oizipzn Ð

zenda irex :xn`w ikd ,"oipn`p l`xyi
Ð oirexd mipdk ody it lr s` ,l`xyi
cenrl jiiy o`k cr] .xwyl el dnc ,oipn`p

.[mcewd÷éáù àì øîà øîéîi`d Ð
.icicl il aidie ,opaxn `axev odk ,l`xyi

.`ed ux`d mr drex mzqcíéðäë éòåøÐ
mirexdy it lr s` ,mipdk ly zenda irex
ly exeka lr cirdl oipn`p oi` Ð l`xyi
irex oky lke .`nibll opiyiigc ,odk eax
,oipn`p oi` Ð odk oax ly zendae odk

.`niblle oilnebl opiyiigcåøéáç ìù ìòÐ
drexd odkd on`pc xn`we .i`w odkl odk`
`le oilnebl `l opiyiig `lc ,eax ly lr

.`niblløáãä ìò ãåùçämiceyg mipdkÐ
.zexekad lråãéòî àìå åðã àìbilte Ð

bilte ,odkl odk elit` ixyc oerny iaxc`
l`xyi zenda irex :xn`c `nw `pzc`
mipdk mirexde ,oipn`p Ð mipdk od elit`e

.oipn`p oi`àî÷ àðú åðééä`pz xn`dc Ð
.on`p epi` odkc inp `nwåäééðéá àëéàÐ

.i`qetw oa ryedi iaxc÷åùä ïî íéðù êéøö
mipdk la` .mipdk elit`e ,ody lk mipy Ð
iaxc dil zi` `nw `pz .`l Ð eziaay
irex :`nw `pz xn`wc .i`qetw oa ryedi
,mipdk ia oia l`xyi ia oia ,mipdk
mipdk la` ,oipn`p oi` Ð `nrh ziyixtck
.mipdkc zexeka` elit`e ,oipn`p Ð `nlrc
i`wc drexa `l` oilnebl opiyiig `le
ipciri `ede ,iax z` cir` :xaqe ,diab
xi`n iaxe .xeka `nlra l`xyi il oziyk
ecygpc oeikc ,ixnbl ryedi iaxc dil zil
elit` ,cirn `le oc `l Ð xekad lr mipdk
.l`xyi cia xekad elit`e ,weyc odk

åúáå åðá åìéôàå,dinrhl oerny oax Ð
epiid eia`e .exiag ly lr `ed on`p :xn`c
ly lr `l` cygp odk oi`c ,exiag inp

.envrïéãéòî ïéà åúéá éðá ïäå äøùò åìéôà
iaxlc ,on`p cg` cr Ð weyd on la` Ð

.weyd on mipy jixv ryediìùã øåëá ÷ôñ
àåä ìàøùé,dxkia `ly dlgx oebk Ð

.l`xyi elke`e ,mneiy cr drxie ,oey`x `vi `ny wtq ied ely z`e .odkl cg`e el cg` :(`,fi zexeka) ipy wxta opixn`c ,mixkf ipy dclieãéòäì ÷åùä ïî íéðù êéøö
åéìò.dpeeka men ea lhed `ly Ðòùåäé éáøë.l`xyi cia xeka wtq inp ikd Ð eilr cirdl weyd on mipy ira mipdk ia xekac ikid ikc Ðøåëá ÷ôñ øîà ïîçð áø

ïîàð ìàøùé åéìòá åìéôà ìàøùé ãéá.mdl lk`py xeka wtq lr elit`e ,l`xyi `le ,zexekad lr ecygp mipdkc Ðéëä àîéú àì éàã,eilr miceyg milra `l` Ð
.oinend lr ceyg l`xyi ied ok m`øéàî éáøì øùòîenen lr cirn in Ðlqet xi`n iax opifgck ,mixg`l cirn epi` envrl xacd lr ceygd :xi`n ax xn` `d

!weyc mipdk elit`øùòî!ediipin cg `ycw `l izk`c ,xyriy mcew dixcr dileka xzida `nen dia icy ied ,ira i` `dc ,eilra elit` onidn i`ce `d ,dinza Ð
êéøô éëä àìàxeka wtq odk xcr zendaa inp ded i` `dc ,mipdk oky lke .xeka wtq lr miceyg l`xyi e`vnp ,dilr miceyg milra i` ,xi`n iaxl xeka wtq Ð

eilr cirn in ok m`e ,(`,bi zexeka) ipy wxta dxedh dnda xekan exhtp `l mipdkc ,mneiy cr ipezn` ira Ð excra clepdàúð÷ú äéì úéì.xi`n iaxl Ðåéôéìçù
ïäë ãéáiaxe .(`,gi my) ipy wxta oxn`ck ,dkefk dkef epi`y eyrc ,daiwe miigle rexfc zepznd on l`xyi xeht Ð (eig` z`) lhp odkdy xeka wtq i`d oebk Ð

.`ed dlik` xac llkn Ð zepzna xi`n iax dil aiigncne ,aiign xi`nïåòîù ïáøë äëìä.ezae epa elit`c Ðåéìòá ïäëxekad qpkpe ,uega cner epnr xeka ly Ð
.oerny oaxk ,ely xekady ziad lra odk `l` cygp oi` ,`nl` .ea ltp eil`ny ziaay mze` eilr oicirn Ð leag `vie ,ziaa mlyåéìòá ìë àîéàezia ipae eipa Ð

.ziaa didy drex eilr cirne ,uega epnr oicneràèéùô.'ek eplihi in ,epnr eilra lke li`ed Ðàãùçì ùåçéð àîéúã åäî:`pixg` `pyil .ea elihd diteb drexc Ð
ozecr ,xnelk .oicirn Ð leag `vie ,ziaa mly xekad qpkpe ,uega epnr eid ,ezia ipae `ed epiidc ,xeka ly eilra lk :icdq ixn` i` ,xnelk Ð epnr milra lk `ni`

.my ltpe `neb el eyr ,inp i` .of`d lr dliac el egipdy ,dlgzn el enxb md `ny Ð `cygl yegip .ziaa yi` did `le li`ed ,ixye ,zecr
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øîéîipy wxt seqa lirl xn`c `de Ð icicl aidie opaxcn `axev wiay `l xn`

.exivga mewn dil ipwn iiepw` oetxh iaxlc ,odk drexe ziad lra xvga :(a,gi)

Ð mrcin [dil] dpwn `l `ciqt [dil] zi`c meyn `l` bilt `l `aiwr iax elit`e

.el ozil libxe eade`y e` ,dpedk ixikna ixii` mzd

àëéàÐ i`qetw oa ryedi iaxc ediipia

`nw `pzcirex `weecc .dizeek xaq

mpi` Ð mipdk ia oia l`xyi ia oia ,mipdk

on mipdk ipy la` .`nrh xn`ck ,mipn`p

on mipy elit` xi`n iaxle .mipn`p Ð weyd

oa ryedi iaxk dil zilc .oipn`p oi` weyd

`l xacd lr ceygd :xi`n iax xaqwc ,i`qetw

iax xn`wc weyd on mipye .ecirn `le epc

l`xyic ,ixii` mipdka Ð i`qetw oa ryedi

xeq`c `kid lk ,xi`n iaxle .onidn cg elit`

wtq :jenqa xn`ck ,oipn`p oi` mipy elit` Ð

.eilr cirn in xi`n iaxl xekaéëåzilc `niz

oia epwlgc xninl ivn ded Ð 'ek `zpwz edl

oke .onwlc ryedi iaxk ,ux`d mrl xag

i` .`pic ipiic `lc inp ikd ipdk :jixtc ,jenqa

oaxl xn`wc ,ea xfeg envr ryedi iax ,inp

.igd z` yigkdl leki igd j`id :l`ilnb

izxn` i`ce :xnel dvexy qxhpewa my yxite

oaxc ceak meync `xazqn ,edine .ea ip` xfege

zltzc `idd ik .ikd xn`wc `ed l`ilnb

it lr s` ,ok enk xn`y (a,fk zekxa) ziaxr

ikdc .zeyx dlgz xn`y dn ea xfeg did `ly

.zeyx xne`d ixack dkld :mzd ax wqt

àìàÐ eilr oicirn milra dpin rny e`l

on mipy lirl irac `cqg axe :dniz

iaxl :dil iywz ,l`xyi ia xeka wtqa weyd

!iciyg inp l`xyic oeik ,eilr cirn in xi`n

oia epwlgc ,ziyixtck ipyn dedc :xnel yie

wtq :`cqg ax xn`i ,inp i` .ux`d mrl xag

on mipy edi `ly xi`n iax xingi `l ,xeka

.mipn`p weyd

ùåçéðcg` x`yp `ny ecygiy Ð `cygl

.ziad on

éðäëxn`c `axl Ð `pic ipiic `lc inp ikd

lke` :(`,fk oixcdpq) "xxea df" wxta

ceyg epi` ,minyl rx `edy qirkdl zeliap

iia`l la` .icin jixt `l Ð zeixal rx zeidl

rnync ,`axl :yxtl yi cere .xity jixt mzd

oic (onf) lkl mixyk zeidl mipdkl yiy dil

lk" :(`k mixac) aizkck ,d`xed lkle mleray

xzenj`id :zeywdllekididcere ."rbplkeaix

zepaxw lk lr mixyk j`ide ,ezhigyn lek`l

iaxl zeywdl leki inp xeka `la ,cere ?mlek

,ziriayd lr mipdk ecygpc mrhn ,xi`n

.(`,ek oixcdpq) "xxeadf"wxta opixn`ck
xni`
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éòBø .éãéãì áéäéå ïðaøî àáøeö ÷éáL àì :øîà øîéî¥©¨©¨¨¥§¨¥©¨©§¨¥§¦¦¥
ïéðîàð ïðéà ìàøNé ïäå íéðäë¯ìëå ,àîéâìì ïðéLééçc Ÿ£¦§¥¦§¨¥¥¨¤¡¨¦§¨§¦©¦§¦¨§¨

ïäëì ïäk ïkL¯àúàå .àîéâìì ïðéLééçå ïéìîBâì ïðéLééçc ¤¥Ÿ¥§Ÿ¥§¨§¦©§§¦§¨§¦©¦§¦¨©£¨
ìò ïîàð Bðéàå Bøéáç ìL ìò ïîàð :øîéîì ïBòîL ïaø©¨¦§§¥©¤¡¨©¤£¥§¥¤¡¨©
øácä ìò ãeLçä :øîéîì øéàî éaø àúàå .Bîöò ìL¤©§©£¨©¦¥¦§¥©¤¨©©¨¨
ïäå ìàøNé éòBø øîàc ïàîì àîìLa .Bãéòî àìå Bðc àìŸ¨§Ÿ§¦¦§¨¨§©§¨©¥¦§¨¥§¥

ïéðîàð íéðäk¯ìò ãeLçä :øîéîì øéàî éaø àúàc eðééä Ÿ£¦¤¡¨¦©§©£¨©¦¥¦§¥©¤¨©
íéðäë éòBø øîàc ïàîì àlà .Bãéòî àìå Bðc àì øácä©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦¤¨§©§¨©¥Ÿ£¦
ïðéòeîLàì øéàî éaø àúà éàî ,ïéðîàð ïéà ìàøNé éa¥¦§¨¥¥¤¡¨¦©£¨©¦¥¦§©§¦©

!àn÷ àpz eðééä¯.éàñeô÷ ïa òLBäé éaøc eäééðéa àkéà ©§©¨©¨¦¨¥©§§©¦§ª©¤§©
ïäë éa øBëa :øîBà éàñeô÷ ïa òLBäé éaø ,àéðúc¯éøöC §©§¨©¦§ª©¤§©¥§¥Ÿ¥¨¦

:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .åéìò ãéòäì ÷eMä ïî íéðL§©¦¦©§¨¦¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥
ïäå äøNò eléôà :øîBà éñBé éaø .Bza eléôà ,Bða eléôà£¦§£¦¦©¦¥¥£¦£¨¨§¥

Búéá éða¯áø øîàc àä àìæà ïàîk .åéìò ïéãéòî ïéà §¥¥¥§¦¦¨¨§©¨§¨¨§¨©©
ìàøNé éa ãìBpL øBëa ÷ôñ :àðéè÷ áø øîà àcñç¯ ¦§¨¨©©§¦¨§¥§¤©¥¦§¨¥

éøöïàîk åéìò ãéòäì ÷eMä ïî íéðL C¯òLBäé éaøk ¨¦§©¦¦©§¨¦¨¨§©§©¦§ª©
:øîà ïîçð áø .éàñeô÷ ïaàì éàc .åéìò ïéãéòî íéìòa ¤§©©©§¨¨©§¨¦§¦¦¨¨§¦¨

åéìò ãéòî éî øéàî éaøì øNòî ,éëä àîéz¯øNòî ¥¨¨¦©£¥§©¦¥¦¦¥¦¨¨©£¥
!déøãò déleëa àîeî déa éãL éòa éàc ,ïîéäî éàcå¯ ©©§¥©§¦¨¥¨¥¥¨§¥¤§¥

:àîéz éëå åéìò ãéòî éî øéàî éaøì ,øBëa ÷ôñ :àlà¤¨§¥§§©¦¥¦¦¥¦¨¨§¦¥¨
àzðwz déì úéìc éîð éëä¯:øîBà éñBé éaø äéäL ,ïðúäå ¨¦©¦§¥¥©©§¨§¨§©¤¨¨©¦¥¥

ïäk ãéa åéôéìçL ìk¯øéàî éaøå ,úBðznä ïî øeèt ¨¤£¦¨§©Ÿ¥¨¦©©¨§©¦¥¦
àeä íéðäk ;åéìò ïéãéòî íéìòa :dpéî òîL àlà !áéiçî§©¥¤¨§©¦¨§¨¦§¦¦¨¨Ÿ£¦

ìàøNé ,éîenà éãéLçc¯áø ,øîzéà .éîenà éãéLç àì ©£¦¦©¥¦§¨¥¨£¦¦©¥¦§©©
:øîà àáø .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :øîà ïîçð©§¨¨©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¨¨¨©
íéìòa :àáø øîàäå éëä àáø øîà éîe .éñBé éaøk äëìä£¨¨§©¦¥¦¨©¨¨¨¦§¨¨©¨¨§¨¦

ìeáç àöéå íìL ñðëð ,õeça eðnò íéãîBò¯!åéìò ïéãéòî §¦¦¨©¦§©¨¥§¨¨¨§¦¦¨¨
¯.ïðéLééç àìå ,íéãîBò íéìòa ìk :àîéà¯,éëä éà ¥¨¨§¨¦§¦§¨¨§¦©¦¨¦

àøîéîì éàî¯òîLî à÷ ,àãLçì Leçéð :àîéúc eäî ©§¥§¨©§¥¨¥©£¨¨¨©§©
,Bzáe Bða à÷åãå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àúëìäå .ïì̈§¦§§¨§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨§¦

BzLà ìáà¯déì øîà .éîc Bôeâk BzLà àîòè éàî ;àì £¨¦§¨©©£¨¦§§¨¥£©¥
øácä ìò ãeLçä :øîàc ,øéàî éaøì :ééaàì àtt áø©©¨§©©¥§©¦¥¦§¨©¤¨©©¨¨
øáãì ãeLçä :øéàî éaø øîà÷å ,Bãéòî àìå Bðc àìŸ¨§Ÿ§¦§¨¨©©¦¥¦¤¨§¨¨

ãçà¯àìc éîð éëä íéðäk ,dlek äøBzä ìëì ãeLç ¤¨¨§¨©¨¨Ÿ£¦¨¦©¦§¨
!"òâð ìëå áéø ìk äéäé íäét ìòå" :áéúëäå àðéc éðééc̈§¦¦¨§¨§¦§©¦¤¦§¤¨¦§¨¨©

øîéà

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

בכורות. פרק חמישי - כל פסולי המוקדשין דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zexeka(iriax meil)

øîà øîéîxekad lra ixd ,envrl xne` -àaøeö ÷éáL àì ¥©¨©Ÿ¨¦§¨
éãéãì áéäéå ïðaøîmkg cinlzl xekad z` oziln aefri `l - ¥©¨¨§¨¦§¦¦

xwyl eilr ciriy yeygl oi` okle .ux`d mr ip`y il eppzie
la` .mpigaéòBøly zendaïäå íéðäë[mirexd-],ìàøNé ¥Ÿ£¦§¥¦§¨¥

,mil`xyi mirexd elit` xnelkàîéâìì ïðéLééçc ,ïéðîàð ïðéà¥¨¤¡¨¦§¨§¦©¦§¦¨
exizdl ick xwya cirn df l`xyiy miyyeg ep`y meyn -

.xekad xyan enr lek`l epinfi odkdy eayegaïäk ïkL ìëå§¨¤¥Ÿ¥
àîéâìì ïðéLééçå ïéìîBâì ïðéLééçc ,[àìc] ïäëìyiy - §Ÿ¥§Ÿ§¨§¦©§§¦§¨§¦©¦§¦¨

lenbi xgnly ick mb ,zeaiq izy zngn xwyn `edy yeygl
drexd odkd ly xeka lr cirie dfd xekad lra odkd el
lek`l epinfi xekad lray ick mbe ,exizdl [l`xyin lawiy]

.xekad xyan enrïBòîL ïaø àúàål`ilnb oaøîéîìyïîàð ©£¨©¨¦§§¥©¤¡¨
cirdl odkd `edìòzendaBøéáç ìLmeyn odkd epec`e ©¤£¥

,`nibll `le oilnebl `l miyyeg `lyìL ìò ïîàð Bðéàå§¥¤¡¨©¤
Bîöò.exizdl ick xwyn `ed `nyøîéîì øéàî éaø àúàå ©§©£¨©¦¥¦§¥©

y,Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçämiceyg mipdkdy oeike ¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦
.df oipra llk cirdl on`p odk oi` ,zexekad lr

yexitd itl xi`n iaxe `nw `pz ewlgp dna zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .oey`xdøîàc ïàîì àîìLa`pz zpeeky ¦§¨¨§©§¨©

y `nwéòBøly zendaïäå ìàøNé[mirexd-]ïéðîàð ,íéðäk ¥¦§¨¥§¥Ÿ£¦¤¡¨¦
,[lirl xkfpd ipyd yexitd]øîéîì øéàî éaø àúàc eðééä©§©£¨©¦¥¦§¥©

yBãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçäon`p odkd drexd oi`e ¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦
.l`xyid zenda lr cirdløîàc ïàîì àlà`pz zpeeky ¤¨§©§¨©

`nwìàøNé éa íéðäë éòBøly zenda mirexd mipdky - ¥Ÿ£¦¥¦§¨¥
,l`xyi,ïéðîàð ïéàmixg`l elit` cirn odkd oi`y xnelk ¥¤¡¨¦

ok m` ,[lirl xkfpd oey`xd yexitd]øéàî éaø àúà éàî©£¨©¦¥¦
.àn÷ àpz eðééä ,ïðéòeîLàìdf yexitl :`xnbd zvxzn §©§¦©©§©¨©¨

eäééðéa àkéàepic z` xi`n iaxe `nw `pz zerc oiaéaøc ¦¨¥©§§©¦
éàñBô÷ ïa òLBäé.oldl x`eandïa òLBäé éaø ,àéðúc §ª©¤¨©§©§¨©¦§ª©¤
øBëa ,øîBà éàñBô÷`vnpdïäë éa,odk ziaa -éøöCe`eaiy ¨©¥§¥Ÿ¥¨¦

åéìò ãéòäì ÷eMä ïî íéðLm` elit`e ,envrn ea ltp mendy §©¦¦©§¨¦¨¨
.mipn`p mpi` eziaay mipdk j` ,mipdk md mipy mze`ïaø©¨

Bða eléôà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLeBza eléôàodkd ly ¦§¤©§¦¥¥£¦§£¦¦
.mipn`p xekad lraäøNò eléôà ,øîBà éñBé éaømiyp`ïäå ©¦¥¥£¦£¨¨§¥

åéìò ïéãéòî ïéà ,Búéá éðaodkd ly ezia ipa lky meyn §¥¥¥§¦¦¨¨
,ziad lra mr epnn elk`iy ick xekaa men lihdl miceyg
.mipy jixv oi`e cirn cg` elit` ,weydn `ed crd xy`k la`
zyecwa dyecw `id m`d l`xyi znda lr wtq yi xy`k
`ivendy oenn wtq lk oick dpic ,men da ltpe ,`l e` dxeka
dilra cin d`ivedl odk leki oi`y oeike ,di`xd eilr exiagn

.l`xyid dlke` ,l`xyid
cia `vnpd xeka wtq lr cirn in zwelgn d`ian `xnbd

:`xnbd zxxan .eil`n mnedy ,l`xyiøîàc àä àìæà ïàîk§©¨§¨¨§¨©
,àðéè÷ áø øîà àcñç áøyìàøNé éa ãìBpL øBëa ÷ôñepice ©¦§¨¨©©§¦¨§¥§¤©¥¦§¨¥

,men lra `ed xy`k elke` l`xyidyéøö÷eMä ïî íéðL C ¨¦§©¦¦©
åéìò ãéòäìmeyn ,dpeeka ea lhed `le envrn mend ea ltpy §¨¦¨¨

,el exizdl ick men ea lihdy ceyg eilrayéaøk ,ïàîk§©§©¦
éàñBô÷ ïa òLBäémipdk ziaa `vnpd xeka lry xn`y §ª©¤¨©

ziaa `vnpd xeka wtq lr mb jke ,weydn mipy cirdl mikixv
.weydn mipy cirdl mikixv ,l`xyi

,øîà ïîçð áød ,l`xyi ziaa `vnpd xeka wtqïéãéòî íéìòa ©©§¨¨©§¨¦§¦¦
åéìòzlhda ecygp `ly meyn mixwyn mdy micyeg oi`e ¨¨

ote`a elit`e dfa ecygp `l mil`xyi j` mipdk `l` men
,jkl di`xe .xeka wtq oebk l`xyid elke`yàîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨

,éëäda ltp m` ely didz dndady mc` lky xn`z `l` ¨¦
,dywi ,envrn ltp mendy cirdl on`p epi` menøNòîdnda ©£¥

åéìò ãéòî éî øéàî éaøìyecw epi`e envrn ea ltp mendy §©¦¥¦¦¥¦¨¨
ly eilra `edy oeik ,eizenda xyiry mc` lk ixd ,axwidl
lk xi`n iax zrcle ,men exyrna lihdl ceyg `ed xyrnd
enk ,mixg`l elit` eilr cirn epi` ,el rbepd xac lr ceygd
ok m` ,xekad lr cirdln mipdkd lk z` lqty lirl epi`xy
.miceyg mil`xyid lky oeik ,xyrna men lr ciriy in oi`

:`xnbd ddnz .ongp ax zii`x z` zxxan `xnbdøNòîike - ©£¥
ea ltpy eilra on`p cvikd le`yl mewn yi dnda xyrn lr

dnda xyrna ixd ,eil`n menéàcåmilrad,ïîéäîmeyn ©©§¥¨
déøãò déleëa àîeî déa éãL éòa éàcdvex did m`y - §¦¨¥¨¥¥¨§¥¤§¥

epiidc ,xzida z`f zeyrl leki did ,envrl exizdl milrad
icry mze` dpeny mcew excr lka men lihdlycw `l oi

ixd ,ok zeyrl lkiy oeike ,miycwa men lihn epi`e ixiyrd
.envrn ltp df meny xnel on`p `ed

:xg` ote`a giked ongp axy zayiin `xnbd,àlàax zii`x ¤¨
dpi` ,xeka wtq lr cirdl on`p l`xyid milrady ongp
m` ,giked `ed jke ,envr xeka wtqn `l` dnda xyrnn

,dywi ,ceyg xeka wtq ly l`xyid eilray xn`zøBëa ÷ôñ§¥§
ìzrcøéàî éaøcirdl leki epi` xacd lr ceygdy xaeqd §©¦¥¦

,mixg`l elit` eilr,åéìò ãéòî éîmby xn`p m` ixd ¦¥¦¨¨
lk eyrp ok m` ,eilra md xy`k eilr miceyg mil`xyi
`le mdly xeka wtqd oi` xy`k elit` xaca miceyg l`xyi
lihdl miceyg mipdk wxy gken i`ce `l` .eilr cirdl elkei

.llk dfa miceyg mpi` mil`xyi eli`e men
:x`al `xnbd dtiqenàzðwz déì úéìc énð éëä àîéz éëå§¦¥¨¨¦©¦§¥¥©©§¨

meyn ,xi`n iax zrcl xeka wtqn di`x oi`y xn`z ike -
xg`n eilr ciriy in oi`y oeik xzid el oi` zn`a ezrcly

,xaca miceyg l`xyi lkyïðúäå(:gi lirl)éñBé éaø äéäL , §¨§©¤¨¨©¦¥
úBðznä ïî øeèt ïäk ãéa åéôéìçL ìk ,øîBàote` lka - ¥Ÿ¤£¦¨§©Ÿ¥¨¦©©¨

,xg` xeka wtq odkd lhp ecbpke l`xyi cia xeka wtq yiy
oicdy ,xekad `ed mdn dfi` reci oi`e mixkf ipy eclepy oebk
xeht ,l`xyil x`yp ipyde mdn cg` odkd lhepy `ed
miigle rexf] dpedk zepzn eciay eze`n zzln l`xyid
dndad z` laiwy odkd z` eyry meyn ,odkl [daiwe

.ef dndaa dkf eli`k ,ef dndaa daaxrzpyáéiçî øéàî éaøå§©¦¥¦§©¥
.dpedk zepzn ecia `vnpd xeka wtqd on ozil l`xyid z`
,dlik` xzid yi mnedy xeka wtqly xaeq xi`n iaxy ixd
,odkl daiwe miigl rexf epnn zzl aiign did `l ok `l m`y
lr ciriy in oi`y zngn dpwz el oi`y xnel xyt` i` ok m`e

,eil`n ea ltpy enendpéî òîL àlàyíéìòaly mil`xyi ¤¨§©¦¨§¨¦
xeka wtq,åéìò ïéãéòî`weecy gken ok m`eàeä íéðäk §¦¦¨¨Ÿ£¦

éîenà éãéLçcla`.éîenà éãéLç àì ìàøNé ©£¦¦©¥¦§¨¥Ÿ£¦¦©¥
:ziad ipa zecr oipra dkldd ink zwelgn d`ian `xnbd

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,øîà ïîçð áø ,øîzéàxekay ¦§©©©§¨¨©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
micirn odkd ly ezae epa elit` ,men ea ltpe odk ziaa `vnpd

j` .envrn ltpy eilr,øîà àáøéñBé éaøk äëìäelit`y ¨¨¨©£¨¨§©¦¥
meyn eilr micirn mpi` odkd ly ezia ipan miyp` dxyr
lra mr epnn elk`iy ick xekaa men lihdl miceyg mdy

.ziad
:`xnbd dywn .`ax zrc z` zxxan `xnbdàáø øîà éîe¦¨©¨¨

éëäxekad lr cirdl mipn`p ziad ipa oi`y iqei iaxk dkldy ¨¦
,eil`n ea ltp mendy odk ziaay,àáø øîàäåxy`kyåéìòa §¨¨©¨¨§¨¨

xekad ly,õeça eðnò ãîBòeñðëðzial xekadàöéå íìL ¥¦¨©¦§©¨¥§¨¨
,ìeáçrad `ly epl reci dfk ote`aymend z` ea elihd mil ¨

,eil`n ltp `l`åéìò ïéãéòîmilraa wxy ixd ,ziaay mze` §¦¦¨¨
oi` ziad ipa x`ya j` ,epnr didi `edy ic okle micyeg envr
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zexeka(iying meil)

,iia` uxizøéàî éaø øîàc øîéàlihdl miceyg mipdkdy ¥©§¨©©¦¥¦
wx `ed ,zexekaa men,àLLçìj`øîà éî eäðé÷eæçàìike - ©£¨¨§©§¦§¦¨©

xi`n iax xn`y dne ,dfa miceyg zeidl miwfgen mdy xn`
mc`d xy`k `ed dxezd lkl ceyg cg` xacl ceygdy

.cg` xac lr xaer `edy epl wfgen
:eil`n ltp mendy xnel on`p cr itn cr m`d zxxan `xnbd

,øBëa úeãòì eäî ãò étî ãò ,eäì àéòaéàz` milawn m`d ¦©§¨§¥¦¦¥©§¥§
dlik`e dhigyl xekad z` xizdl ezecr:`xnbd zxne` .áø©

àäå ,éMà áøì éqà áø déì øîà .éøL éMà áøå ,øñà éqà©¦¨©§©©¦¨¥¨©¥©©¦§©©¦§¨
,äMðî éác àðzyäMàä úeãòì àlà øLk ãò étî ãò ïéà ¨¨§¥§©¤¥¥¦¦¥¨¥¤¨§¥¨¦¨

zxzd recne ,zny mid zpicnl jldy dy` lra lr cirdl -
:iy` ax el aiyd .cr itn cr ici lr xekad z`éðzyi jk - §¦
xyk cr itn cr oi` ,`idd `ziixad z` zepylúeãòì àlà¤¨§¥

,ãáìa dì äøLk äMàäLxekad men lr zecr iably oeike ¤¨¦¨§¥¨¨¦§¨
itn cr ly zecr s` dliren dy` zecr dliren eil`n ltpy

.cr
øBëaa ãò étî ãò øLëà øîéé áø.iy` ax zrckdéìò éø÷ ©¥©©§©¥¦¦¥©§¨¥£¥

øîéøî,i`pb oeylaàøëea éøL øîéé,zexekad xizn xnii - §¥©¥©¨¥§¨
.xekaa xyk cr itn cr oi`y iq` axk xnixn xaqy meyn

:`xnbd zwqet,àúëìäåy.øBëa úeãòì øLk ãò étî ãò §¦§§¨¥¦¦¥¨¥§¥§
:xeka dfy eprci `l xy`k xeka lra odk zepn`pa dpc `xnbd

Ba ïé÷æçeî eéä àì ,àòléà éaø øîàdf dlhaøBëa àeäL ¨©©¦¦§¨Ÿ¨§¨¦¤§
ãçà àáe,xekad lra `edy odk -Bîeîe øBëa àeäL øîàå ¨¤¨§¨©¤§

Bnò,dpeeka mend ea lhed `ly -,ïîàðdf `ed eity meyn ¦¤¡¨
l xn`ydf `ed eite men `ll dhigya exq`e xeka df dlhy ep

.dpeeka `ly ea ltp mendy xn`yk exizdy
:`xnbd dywnätä àeä øñàL ätäL ,ïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨¤©¤¤¨©©¤
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oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtzereay

åäðé÷åæçàìdxezd lkl ceyg cg` xacl ceyg xi`n iax xn` in miceyga Ð
.cg` xac lr xaerc ol wfgenc `kid Ð dlekøåëá úåãòìlihd `ly cirdl Ð

.dpeeka df men eaäùà úåãòì.mid zpicna dlra zny Ðúåãòì àìà éðú
äøùë äùàù,oerny oaxk `zkld :opixn`c ,dxyk dy` inp xeka zecrae Ð
.eza elit`eàøëåá éøù øîééxnii Ð

.i`pb oeyl ,zexeka xizndïé÷æçåî åéä àì
:xn`e eilra odk `ae ,xeka `edy dlha Ð
df men lhed `ly ,enr enene df `ed xeka
i` `ed reaw i` mkgl iieeg`l iz`e .dpeeka

.`ed xaerïîàð:xn`e xq`y dtdc Ð
.enr enen :xn`e xizd ,`ed xekaùéà úùà

éúééäzy` `idy da oiwfgen epiid `le Ð
.mlern yi`úðîàð.`ypdl zxzene Ð

äøîà àì àéòá éàãded i` ,xnelk Ð
Ð oiyexib `la dlra iiga `ypidl `ciyg
,iziid yi` zy` dxn` `le dwzy ded

.dl opiwfgn diepta `dcøåëáá àëä ìáà
øîà àìã àéâñ àìã`nilc ,`ed xeka Ð

miycwc .xaer e` `ed reaw men mkg dil
xac ,uega lek`l cygp odkd oi` mininz
e`lc ,men ea lihdl cygp la` .`ed zxk
ol rnyn `w .on`p `di `le ,`ed `nlra

.on`pcïë íàãÐ men ea lihd `edc Ð
ux`d mrl elit` xkipd men dia icy ded
onw izinl ira ded `l eze ,men `edy
rcei xg` mc` oi` `dc ,`ed xeka xninle
`kil inp uega miycwae .xeka `edy
`kide .dia `cy xkip men `dc ,diwetql
,ikd xninl `kil xeka `edy oircei op`c
dil higy ded i`c .onwl iz` jgxk lrac
`edy irci `nlr ilekc oeik ,dgnen `la

.dil icyg eed Ð xekaíéãò íå÷îáÐ
`kde .`in `ki` `zry lkc icdq op`c
lr miceyg mipdkc icdq op`c oeik ,inp

."xwyl il dn" `nip `l Ð oinendàëä
àîåî äéá àãù éàãå.dinza Ðàäì

àúòîù.i`rli` iaxc Ðéøáâ àìáÐ
`edy ea oiwfgen eid `l :dil xn` `nzqa

.'ek xekaïäëì øáç ïäë ïéá åð÷ìéç íåìë
õøàä íòdia icyinl `p` opicyg ine Ð

ux`d mr odkk dpeeka `nenïä,epwlg Ð
.zciyg `leïéñéøú éìòáicinlz .mipibn =

.dxez ly dnglna minglpd minkgêàéä
äùòà.eyigkdl leki Ðéç éðà éìîìéà

úî àåäå`l :xnele ,yigkdl leki iziid Ð
.izxn`éçä úà ùéçëäì éçä ìåëé êàéä

.ia ipxfege ,izxn` jk i`ce Ðãîòå ãåîò
.wzye ,wezy Ðäðùîäæ øåëá éúéàøä

,ehgeye .`ed reaw meny il xn`e ,mkgl Ð
.ea elihd `ly micr el ediy calaeàøîâ

øîåì ïäëä ïîàð[il] ozp df xeka :mkgl Ð
.eay df mena l`xyiééåìâéàì àãéáòãÐ

.jl eizxzd `l xn`e mkg iz`càìÐ
iielbi`l `ciarc `zlin :jl `ni` mlerl
onidnc `nrh epiid ,`kde .iypi` ixwyn
mininz miycw lek`l ipdk iciyg `lc Ð
`l Ð mkg dil ixyc e`l i` ,jkld .uega
zxzd `la dil higye ,dil `xy xn` ded

.dgnenàëä ìáà,mkgl dil iegn `wc Ð
`ly ick ,l`xyi il ozp [df] mena :xn`e

.enena il epzp l`xyi xninle men lihdl inp iciyg Ð eil`n ltp xninle men lihdl ipdk iciygc oeik .ea ltp eil`ny micr `iadl jxhviïîàð àåäù éîî éì ç÷
.mxkniy mcew i`nc xyrne ux`d mrn gwely inn e` ,ux`d mrn zexit gwel epi`y Ðïîàð äæ çéìù ïéà.eizgwl on`pny xnel Ð

úéàã
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øîéà,xn`w xi`n iaxc `ail`c rnyn oeyld jezn Ð 'ek `yygl xi`n iax xn`c

ceyg ied `l Ð cg` xac lr xaer wfgena elit` `l` ,dizeek ol `xiaq `le

oiixar :iia` xn` (`,fk oixcdpq) "xxea df" wxtac ab lr s`e .dlek dxezd lk lr

`edc dizeek ol `niiwe ,xi`n iaxk dl miwene ,zecrl leqt qirkdl zeliap lke`

`pngxc ,zecr oiprl `wec epiid Ð m"bw l"rin

`l ilin x`ya la` ,"cr ryx zyz l`" xn`

mnef cr :mzd xn`wc xi`n iax ,edine .ciyg

ivn ded inp ikd Ð dlek dxezd lkl leqt

mnef cr hwp `le .mixac x`yn cg` hwpinl

inp mnef cr elit`c ,iqei iaxcn iwet`l `l`

.zepenn ipica mfedyk ,zeytp ipicl xykn

øîàå,opiqxb "dax" Ð xwyl el dn `ax

dil zi` `axc ,`ax `le .iia` ly eax didy

mewna xwyl el dnc mizad zwfga `icda

`xiaq `l `axe iia`c xn`c opixn` `l micr

.'ek `cqg axc `d edlàál`ilnb oax iptl

oia welig oi`c ,`ed ok dklde Ð e`l dil xn`

(`,gr) `neic `xza wxtac .ux`d mrl xag

dil `iraine ,ded odkc `xnif oa iqei iax iab

`l xacd lr ceyg :xn`c xi`n iaxk dkld i`

l`ilnb oa oerny oaxk i` ,ecirn `le epc

iaxlc dpin rny .exiag ly lr on`p :xn`c

.xag didy it lr s` ,xizn did `l xi`n

ãîòmixcpa "dxrp" wxta Ð l`ye l`eyd

"miyp`d ipy ecnre" aizkcn yixc inlyexia

.cenrl jixv zecb`e zekld l`eyc ,e"iea

ãåîòopiqxb `l Ð ja ecirie jilbx lr

wxta `le o`k `l ,"ja ecirie""xgyd zltz"

.o`k jiiy zecr dnc .(a,fk zekxa) diyixa

(`,hi) "lecb odk" wxt yixa oixcdpqa `l`

`hyt ab`e ,i`pic `caer iab ,dil opiqxb

.o`k azkp mzdcêàéäyigkdl leki igd

.leki ipi`e ,milrdl iziid xeaq ,xnelk Ð igd

.ia izxfge ,izxn` jk i`cec :yxit qxhpewae

zekxa) "xgyd zltz" wxtac ,ok xyt` i`e

.ezenk dkld my wqt (a,fkéáøzitveg

.zekln ibexd dxyrn Ð onbxeznd
`zklde
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`oifgeריד mipya cenr el sc ± oey`x wxtzereay
éèåîúùéàì äéì úéàãdil `paiyg ded `p` ,onidn `l jcicl i` :xninle Ð

.`xwirn zzxin `l jkld .onidnéðåìô ùéàîÐ on`pd my glyn el xikfdc Ð
`riiqn i`ce `tiq jde .xwyn iz`vnpe iprazi `ny yiigc ,gilyd on`p df ixd

.iypi` da ixwyn `l iielbi`l `ciarc `zlinc ,dcedi axl dilàëéàã ïåéë íúä
úúøéî òáåú.diriiqz `l `dn ,xnelk Ð

glyn citwc ifgc oeik ,gily zzxin mzdc
la` .eprazi i`ce xaq ,yi`d my xikfdl
gxhi in :xaqc ,odk i`d zzxin `l xeka iab
m` l`xyi eze`l l`yile ,ixac xg`ytgl

.enena il epzpàä äãåäéì äéì àðîÐ
il ozp df xeka" xnel odk on`p :lirl oxn`c

."enena l`xyiäúòá÷ ìåãéâá àðàip` Ð
.dcedi axl d`py `ede ,lecibl dizipy
.'ek xnel l`xyi on`p :lecibl ixn` ikde
mkgl Ð dzraw leciba :`pixg` `pyil

.dizipy lecb cg`ïè÷ádlhd ohw didyÐ
.el epzpykäéåâá äéì íé÷ àì àîéúã åäî

`nye .exikn epi` dlhd licbdc meync Ð
.men ea lihd odk i`de ,`ed xg`àðùéìë

àøúá.l`xyi on`p Ðàî÷ àðùéìëÐ
`pyilk elit` `zklde .on`p odkd elit`c

.`nwùìç ãç àîåé.dipira mxtxÐäéúééà
men m` ifginl ,dinw `xkeal odk i`d Ð
yiig `zyd :odk `edd xaqe .`ed reaw
`la il ozpy `ed dfy xiki `le ,dipira

.menäéðéòì åäðéñôøà.gka epir gzt Ð
äéø÷ùá äééæç`la el epzp `edy xikdyÐ

.menàúìéîì íøôø ùç àì`lc xninl Ð
il epzp df xeka" xnel on`p odk cer didi

."enena l`xyiéöçã àåä éàäóixdy Ð
Ðcg` :mixac ipyl sevgk envr wifgd `ed
eze`xdl el didc Ð cere ,men ea lihdy
.el epzpy envr dfl ed`xde ,xg` mkgl

òåøù.dphw zg`e dlecb zg` epir Ðéà
àåä ìàøùé éà ïäëdfa xikn did `ly Ð

odk `ed elit`e :xn`e .l`xyi m` odk m`
ixdy ,`cyg o`k oi` Ð xekad lr ceyge

.clep jkåîò ïäë ïë íà àìàm` `nyc Ð
oeikc .`ed lk`ie ephgyi Ð reaw el xn`i
`l` ,mc` lkl lk`p `ed ixdÐ`ed reawc
,dlifbl yiig `l i`de .`ed odk zlifby

.dil lik`eíúä àúùä éëäx`y iab Ð
dicyginl `ki` ,oiwdaen oi`y oinen
ab lr s`e ,odkd z` lefbi `ny l`xyil
ira `lc `zlin `da `ed xyk mc`c
miycwc idpc .dgnen it lr `l` ehgeyl
miycw hgeyd `ed zxkac ,lik` `l uega
Ð `nlra e`lc ,odkc dlifb` ,edin ,uega

.ciygãáò àøåñéà`l i`ce ,dinza Ð
!lefbiäðùîøùòî éîåî ìò ïéðîàð ìëä

xyrn wtqae .ea ltp eil`ny cirdl Ð
opixn`c ,"ixiyr" iriyzl `xw oebk ,xn`w
oi`e ,lk`p epi` :(`,hp zexeka) oexg` wxta

.mena `l` dpwz el÷éôð éä òãé éîÐ
`xwirn men ea lihiy ,ixiyr gztaùéøá

äøùò.ixiyra ,xnelk Ðäðùîúéîñðù
åðéò.wdaen men iedc Ðúñðëä éðáÐ

.minkg opi`yàøîâõøàì äöåçáÐ
zia onfa elit`e ,aixwdl ie`x epi`y

.(a,`k) dxenz zkqna ,ycwnd÷ôñÐ
dxn` wtq ,axc dinyn dinxi iax il dxn`

.l`enyc dinyn ilúà ïéøéúî äùìù
'åë øåëáä.oiwdaen oinena Ð
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àúëìäå`ciarc `zlinc opiwqt `kdc ab lr s`e Ð `nw `pyilk elit`

`wiicc meyn `l` cg` crl dipnid `l mewn lkn ,xwyn `l iielb`l

on`p epi` :`kd xn`c o`nle .`wiic `l dl `ngxc oeik `nlc ,inp i` .`aqpne

eliwd dy` iab ,inp i` .crl odk i`d oia wlgl yi ,iielbi`l `ciarc `zlina elit`

.`wiicc cere ,`pebir meynäééæçdixwya

`ed "dixwya"c .ea xikde ed`x :yexit Ð

dil dkync dieb lrac o`n" enk ,dxkd oeyl

"oiqt oiyer" wxta "dil xwyan `le dizlxer

"dixwya `le ediinw slg" enke ,(`,hi oiaexir)

`l qxhpewae .(`,kw) zenaic `xza wxta

.ok yxit

íåùîdyly :onwl xn`ck Ð mkgc eceak

mewnae ,dgnen oi`y mewna xekad z` oixizn

.`l Ð dgnen yiy÷ñô,`hiyt `d la` Ð

men ea yi elit` hgyp epi` dxzd `lac

.dgnen e` dyly it lr `l` ,wdaenìò
m`e Ð car `xeqi` xar `l mkgc eceak

lk zecr `la exzyil `nrh i`dn :xn`z

men mda yiy epiptl oi`ian mipdkdy zexeka

odk ip`yc :xnel yie !wdaenelke`l `xiy ,

jk jezn xacd dlbzi ot ,mkg zxzd `la

xnel oi` Ð l`xyi i`d la` .men ea lihdy

elke`l dvexy rcei ot mkg iptl `iany

`l jk liaya dzr mb ixdy ,odkl elfeble

.envr `ed eplk`i `ly xxaziúøúäxeka

Ð zqpkd ipa dyly it lr ux`l dvega

dnwe`l `ki`c ,dil opirny `l oizipznn

ded Ð miiw ycwnd ziay onfa la` .dfd onfa

`ly ,l`xyi ux` eh` ux`l dveg xfbinl dil

,cere .zqpkd ipa dyly it lr xizdl lwdl

el`" wxt dxenza xn`c o`nl `ki`c meyn

e`a m` ,ux`l dveg zexekac (`,`k) "miycw

.eaxwi Ð mininzàðéðúÐ 'ek hgyi df ixd

lr s` iqei iaxcn iwet`l :`kd ipyn `lc `d

m`c meyn Ð jenqa xn`ck ,enr ewenipc ab

,opaxk dkld :xninl dcedi axl dil ded ok

jenqac `iig iax la` .iqei iaxk dkld oi` :e`

zxzde xeka zxzd ,cg` oiprn mixac ipy hwp

.mixcpíå÷îá`wec e`l Ð `l dgnen yiy

iy` ax lr `dc ,oic zia edegndy dgnen

rexy `edd dinwl deiz`c opixn` lirlc

dgnene dnkga blten lke .mkgc eceak meyn

axcn rnynck ,icigia xcpe xeka xizdl ie`x

iab (a,g) mixcpc `nw wxtae .lirlc iy`

dinwl `z`e edziacl `xcp dil dedc `piax

'ek zlz dpin rny :xn`we 'eke iy` axc

cigic zvw rnyn ,`zny ixy dgnen cigie

`nw wxtac `idd oke .iy` axk ied dgnen

miaxl dgnen did ok m` `l` :(a,d) oixcdpqc

,'ek jnqpd dgnen `wec e`l Ð icigi elit` oc

.zepenn ipic oc `p` oebk :mzd ongp ax xn`ck

÷ñô`diy d`xp oi` dfd onfa edine Ð

xcpe xeka xizdl ,dgnen aiyg mc` mey

.zepenn ipic oecle ,icigiaäùìùz` oixizn

`nw wxtc df oipra Ð mkg oi`y mewna xcpd

yipi`l dil ixy `l :[opixn`c] (a,g) mixcpc

,`idd ,edine .diaxc `xz`a `xcp ixyinl

dgnen eze`l oi` Ð xg` dgnen my yi elit`

.iy` ax mewna `piax enk ,eax mewna xizdl
oixitn

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

Léàî" :déì àòéiñî éàcå àôéñ .éèeîzLàì déì úéàc§¦¥§¦§§¥¥¨©©§©§¨¥¥¦
"éðBìt¯.ïîàð äæ éøä¯òáBz déì úéàc ïåék ,íúä¯ §¦£¥¤¤¡¨¨¨¥¨§¦¥¥©

àä äãeäéì déì àðî :àaà øa äéîøé éaø øîà .úzøéî¦§©£©©¦¦§§¨©©¨§¨¥¦¨¨
éøîà éëäå .déãéãa òá÷ ìecéâå ,äéúòá÷ ìecéâa àðà£¨§¦§©£¦¨§¦§©§¦¥§¨¦£©¦
."Bîeîa ïäkì ézúð äæ øBëa" øîBì ìàøNé ïîàð :déì¯ ¥¤¡¨¦§¨¥©§¤¨©¦©Ÿ¥§

!àèéLt ,ìàøNé¯éøö àì:àîéúc eäî ;ìécâäå ïè÷a ,C ¦§¨¥§¦¨¨§¦§¨¨§¦§¦©§¥¨
déì íé÷ àì¯àðMìk eðúî àøeña .ïì òîLî à÷ ¨¦¥¨©§©¨§¨©§§¦¨¨

eléôà :àúëìäå ,àn÷ àðMìk àúéãaîeôa ,àøúa©§¨§§§¦¨§¦¨¨©¨§¦§§¨£¦
,àøëea déì äåä àúéãaîeôa íøôø .àn÷ àðMìk§¦¨¨©¨©§¨§§§¦¨£¨¥§¨
àîBé .àîeî déa àãL ìæà ,àîeî àìa ïäëì déì déáäéå¦£¥¥§Ÿ¥§¨¨£©§¨¥¨¨

ìç ãçäæ øBëa :déì øîà ,dén÷ì déúééà ,déðéòa L ©£©§¥¥©§¥§©¥£©¥§¤
,déø÷La dééæç ,déðéòì déðéñtøà .Bîeîa ìàøNé éì ïúð̈©¦¦§¨¥§©§§¦¥§¥¥©§¥©§§¥
Lç àì éëä eléôàå Cì dézáéäéc àðà åàì :déì øîà£©¥¨£¨¦¦§¥¨©£¦¨¦¨¨

éöçc àeä éàä ;àúléîì dì.éôéöç àì àîìò élek ,ó ¨§¦§¨©©£¦¥¨§¨¨£¦¦
Leçéð éàîì :øîà .éLà áøc dén÷ì àúàc òeøN àeää©¨©©£¨§©¥§©©¦£©§©¥

àeä ìàøNé éà ,àeä ïäk éà déì¯Bîeîe øBëa éøä ¥¦Ÿ¥¦¦§¨¥£¥§
,àeä ìàøNé àîìãå :éLà áøì àðéáø déì øîà .Bnò¦£©¥¨¦¨§©©¦§¦§¨¦§¨¥
ïk íà àlà ìàøNé øBëa ïéàBø ïéà :äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¥¦§¦§¨¥¤¨¦¥
íéLã÷c éäð ,íúä !àzLä éëä :déì øîà !Bnò ïäkŸ¥¦£©¥¨¦¨§¨¨¨§¦§¨¨¦

ìéëà àì õeça¯òãé éãkî ,àëä .ãéLç ïäëc déðBînà ©¨¨¥©¨¥§Ÿ¥£¦¨¨¦§¦¨©
ïðaø dén÷ deéúà àîòè éàî ,àeä ÷äáeî íeî éàäc¯ §©§¨©©£¨©§©¥©¨©

àøeqéà ,ãéáò àì íëçc BãBák ìò ;íëçc BãBák íeMî¦§§¨¨©§§¨¨¨¨¥¦¨
ãáòäðùî.øNòî éîeî ìò ïéðîàð ìkäàøîâéàî £©©Ÿ¤¡¨¦©¥©£¥©

.àøwéòî àîeî déa éãL éòa éàc àîòè¯éä òãé éî ©£¨§¦¨¥¨¥¥¨¥¦¨¨¦¨©¥
äøNò Léøa déì ÷étî :àîéz éëå ÷éôð¯ïéa øwáé àì" ¨¥§¦¥¨©¥¥§¥£¨¨Ÿ§©¥¥

àîeî déa éãL éòa éàc ,àlà !àðîçø øîà "òøì áBè¨¨£©©£¨¨¤¨§¦¨¥¨¥¥¨
.déøãò éleëaäðùîäòè÷pLå Bðéò úéîñpL øBëa §¥¤§¥§¤¦§¥¥§¤¦§§¨

Bìâø äøaLpLå Bãé¯èçMé äæ éøäìL ét ìòéða äL ¨§¤¦§§¨©§£¥¤¦¨¥©¦§¨§¥
ìLe íéøNò íL Lé eléôà :øîBà éñBé éaø .úñðkääL ©§¤¤©¦¥¥£¦¥¨¤§¦§¨

¯.äçîeî ét ìò àlà èçLð BðéààøîâéàìîN éaø ¥¦§¨¤¨©¦§¤©¦©§©
ïa òLBäé éaøc déîMî eäééåøz ,äàéNð äãeäé éaøå§©¦§¨§¦¨©§©§¦§¥§©¦§ª©¤
éåì ïa òLBäé éaøå éàìîN éaø :dì éøîàå ;éøîà éåì¥¦¨§¦§¨§¦¨©¦©§©§©¦§ª©¤¥¦
øBëa úøzä :éøîà äàéNð äãeäé éaø íeMî eäééåøz©§©§¦©¦§¨§¦¨¨§¦©¨©§

õøàì äöeça¯ìL ét ìò:àáø øîà .úñðkä éða äL §¨¨¨¤©¦§¨§¥©§¤¤¨©¨¨
.ïé÷äáeî ïéîeîáe¯øBëa :àðéðz ïì òîLî à÷ éàî §¦§¨¦©¨©§©¨¨¥¨§

Bìâø äøazLpLå Bãé äòè÷pLå Bðéò úéîñpL¯äæ éøä ¤¦§¥¥§¤¦§§¨¨§¤¦§©§¨©§£¥¤
ìL ét ìò èçMé!úñðkä éða äL¯äåä ,ïéúéðúnî éà ¦¨¥©¦§¨§¥©§¤¤¦¦©§¦¦£¨

õøàì äöeça :àðéîà¯,ïé÷äáeî ïéàL ïéîeî eléôà ¨¦¨§¨¨¨¤£¦¦¤¥§¨¦
ïé÷äáeî éðú÷c éàäå¯à÷ ,éñBé éaøc Bçk EòéãBäì §©§¨¨¥§¨¦§¦£Ÿ§©¦¥¨

÷ôñ ,àaà øa äéîøé éaø øîà äãeäé áø øîà .ïì òîLî©§©¨¨©©§¨¨©©¦¦§§¨©©¨¨¥
ìL :ìàeîLc déîMî ÷ôñ áøc déîMîïéøézî äL ¦§¥§©¨¥¦§¥¦§¥§¨©¦¦

.äçîeî ïéàL íB÷îa øBëaä úà¯ïì òîLî à÷ éàî ¤©§§¨¤¥§¤©¨©§©¨
ìL ét ìò èçMé äæ éøä :àðéðz!úñðkä éða äL¯éà ¨¥¨£¥¤¦¨¥©¦§¨§¥©§¤¤¦

äçîeî ïéàL íB÷îa :ïì òîLî à÷ ;äçîeî íB÷îa :àðéîà äåä ,ïéúéðúnî¯íB÷îa ,ïéà ¦©§¦¦£¨¨¦¨¦§§¤¨©§©¨§¨¤¥§¤¦§¨
äçîeî LiL¯ìL :íøîò øa àéiç áø øîà .àì,äçîeî ïéàL íB÷îa øBëaä úà ïéøézî äL ¤¥§¤¨¨©©¦¨©©§¨§¨©¦¦¤©§§¨¤¥§¤

ìLìL .íëç ïéàL íB÷îa øãpä úà ïéøézî äLäçîeî ïéàL íB÷îa øBëaä úà ïéøézî äL §¨©¦¦¤©¥¤§¨¤¥¨¨§¨©¦¦¤©§§¨¤¥§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zexeka(iying meil)

oeikéèenzLàì déì úéàc,eglynn hnzydl `ed lekiy - §¦¥§¦§©¥
s`y ,xnel `ed leki ,on`p epi`y in lv` dpwy xxazi m` s`e
`edy in lv` izipwy izxn` ip` ,on`p epi`y xeaq dz`y

.`ed on`py xeaq ip`y oeik ,on`p
.dpynd ixac seqn ax ixacl di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd zxne`,àôéñdéì àòéiñî éàcådpnn `iadl yi - ¥¨©©§©§¨¥
,`tiqa epipyy .ax ixacl di`xepi`y inl glynd xn` m`y

zexit el dpwiy ,xyrnd lr on`p,éðBìt Léàîxikfdy ¥¦§¦
,elv` dpwiy yi`d my z` glyndïîàð äæ éøäxnel gilyd £¥¤¤¡¨

yyeg `ed ,zelbzdl cizry xac `edy oeiky ,elv` dpwy
cizry xac lky ax ixacl di`x o`kn yie .oxwy `vniy

.ea mixwyn mc` ipa oi` zelbzdl
`xnbd dgecxnel yiy ,ax ixacl myn di`x `iadl oi` :

cíúä,on`p `ed myy -déì úéàc ïåék[el yiy-]òáBz- ¨¨¥¨§¦¥¥©
ipelt ly my xikfdl glynd citwny d`ex `edy oeiky
eze`n glynd l`yi i`cey `ed oian ,elv` `weec dpwiy

e ,elv` egely dpw m` ipeltúzøéîdpwy xnel `ed `xie - ¦§¨
ly oica la` ,exwy dlbziy i`cea rceiy ,dpw `l m` elv`
yi ,men ea didyk l`xyid il ozp df xekay odkd xne`y ax
lv` le`yl gxhiy in didi `ly odkd xeaqy oeiky xnel

.xwyn epi` i`cey xnel oi` ,zn` eixac m` l`xyid
:df oic dcedi ax rny oipn dnz dinxi axøa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©

déì àðî ,àaàel oipn -àä äãeäéìodkd on`py ,df oic - ©¨§¨¥¦¨¨
df oic ixd ,men ea did xakyk l`xyid el ozp df xekay xnel

dézòá÷ ìecéâa àðà,lecib enyy mkgl eze` izipy ip` - £¨§¦§©§¥
déãéãa òá÷ ìecéâå,dcedi axl eze` dpy -déì éøîà éëäå §¦¨©§¦¥§¨¦©§¦¥

,lecibl izxn` ip` jke -äæ øBëa øîBì ìàøNé ïîàðip` ¤¡¨¦§¨¥©§¤
ézúðeze`Bîeîa ïäkìizxn` `l la` ,men ea did xakyk - ¨©¦©Ÿ¥§

.men ea didyk l`xyid el xqny xnel odkd on`py
xn`p ax ly epic m`d ike :dinxi ax ixac lr `xnbd ddnz

oiprl,ìàøNé,enena odkl df xeka izzp xnel `ed on`py ¦§¨¥
`ldàèéLtl`xyi didi `l dn iptne ,df oic `ed heyt - §¦¨

ax jxved recne .enena odkl epzpy xnel on`p.erinydl
:`xnbd daiynéøö àìC,df oic eprinydl ax jxved `l - Ÿ¨¦

`l`adlh xekad didy ote`ïè÷,odkl l`xyid exqnyk §¨¨
àîéúc eäî ,ìécâäåxekad licbdy oeiky ,xn`z `ny -àì §¦§¦©§¥¨Ÿ

déì íé÷xekad df oi` `ny yeygl yie ,exikn l`xyid oi` - ¦¥
odkd ea lihdy ,`ed xg` xeka `l` odkl df l`xyi xqny

,menïì òîLî à÷s`y `l` ,ok xacd oi`y ax eprinyn - ¨©§©¨
xg`l s` ,ohw didyk odkl xekad z` l`xyid xqn m`

.men ea didyk el exqny xnel on`p licbdy
ly ezreny z` epy cvik zenewnd oia welig `xnbd d`ian

:axeðúî àøeñaax ixac z` epy -kitdàøúa àðMì- §¨©§§¦§¨©§¨
on`py ax xn`y ,dinxi ax xn`y itke ,eixaca oexg`d oeyld

e ,men ea didyk odkl df xeka ozpy xnel l`xyiàúéãaîeôa§§§¦¨
ax ixac z` epykd itàn÷ àðMì,eixaca oey`xd oeyl - §¦§¨©¨

df xekay xnel on`p odkd elit`y ,ax mya dcedi ax xn`y
.men ea didyk l`xyid el xqnàúëìäå`id dkldde - §¦§§¨

e ,ax ixackàn÷ àðMìk eléôàixaca oey`xd oeyld itk - £¦§¦§¨©¨
didyk l`xyid il xqn df xekay xnel on`p odkd mby ,ax

.men ea
íøôødid enewnyàøëea déì äåä ,àúéãaîeôael did - ©§¨§§§¦¨£¨¥§¨
,xekadéì déáäéåeze` ozpe -àîeî àìa ,ïäkìdid `lyk - §©£¥¥©Ÿ¥§Ÿ¨

,men eaìæà,odkd jld -àîeî déa àãL,men ea lihde - £©§¨¥¨
ìç ,ãç àîBédéðéòa L,epira mxtx dleg did -déúééà ¨©£©§¥¥©§¥

dén÷ìoeiky ,odkd xaqy ,mxtx iptl xekad z` odkd `iad - §©¥

.el ozp `edy xekad `ed dfy xiki `l ,epira ileg mxtxl yiy
déì øîà,mxtxl odkdBîeîa ìàøNé éì ïúð äæ øBëa- ¨©¥§¤¨©¦¦§¨¥§

,men xak ea didykdéðéòì déðéñtøàepir z` mxtx gzt - ©§§¦¥§¥¥
,gkadéø÷La dééæç,`ed xwyny ea xikde eze` d`x - ©§¥§¦§¥

,el ozp `edy xekad eze` `ed ,eiptl `iady df xekayøîà̈©
déì,odkl mxtxCì déúáéäéc àðà åàì`ed ip` `l m`d - ¥¨£¨¦¦§¥¨

.df xeka jl ozpy dféëä eléôàå,ok it lr s`e -dì Lç àì ©£¦¨¦Ÿ¨¨
àúléîìeidi `ly xnel df dyrn zngn mxtx yyg `l - §¦§¨

did xakyk df xeka mdl xqn l`xyiy xnel mipn`p mipdkd
c oeik ,men eaéöçc àeä éàäóxqn l`xyiy xn`y df odky - ©©£¦

y ic `ly ,`ed sevg odk ,men ea didyk elcer ,men ea lihd
,xekad z` el ozpy inl xekad z` ze`xdle `eal sivgdla`

àîìò élek,mipdkd x`y -éôéöç àì,mitevg mpi` - ¥¨§¨Ÿ£¦¦
.men ea didyk df xeka mdl xqn l`xyiy xnel mipn`pe

mkgd leki ,xekad zciln `edy reciy meny zx`an `xnbd
:odk e` l`xyi `ed eze` d`xny in m` wecal `la eze`xl

òeøN àeääepire dlecb zg` epiry men ea didy xeka eze` - ©¨©
,dphw zg`éMà áøc dén÷ì àúàc,iy` ax iptl `ay -øîà ©£¨§©¥§©©¦¨©
,iy` axdéì Leçéð éàîì,yeygl epl yi xac dfi`l - §©¦¥

,mend z` d`xp `l jk zngnyoia ixdéàm` -ed`xny in ¦
mkgl,àeä ïäkoiaeéà[m`-],àeä ìàøNé,eze`xl ip` leki Ÿ¥¦¦§¨¥

,xekaa men lihdl ceygy ,`ed odk m` elit` ixdyøBëa éøä£¥§
Bnò Bîeîeozipy mcew men ea didy xeka `ed i`ce df xeka - ¦

.ezcil zryn `ed i`ce df men ixdy ,odkl
àîìãå ,éMà áøì àðéáø déì øîà-xeka d`xny in `nye ¨©¥©¦¨§©©¦§¦§¨

,dføBëa ïéàBø ïéà ,äãeäé áø øîàå ,àeä ìàøNély,ìàøNé ¦§¨¥§¨©©§¨¥¦§¦§¨¥
ïk íà àlà`aBnò ïäkodkl ozi ,mkgd xizi m`y ,mkgl ¤¨¦¥Ÿ¥¦

mkgd xn`i m`y yeygl yi ok `l m`y ,xekad z` df
ephgyi ,ehgeyl xeqi` ea oi`e ,`ed reaw meny l`xyil
xeqi` oi` ixdy ,odkl eppzi `le ,envra l`xyid eplk`ie
z` odkl ozep epi` m`e ,mc` lkl lk`p xekady ,ezlik`a
epi` ,df l`xyi `nye ,odkd zlifb wx `l` jka oi` xekad

.dlifbl yyeg
déì øîà,`piaxl iy` ax aiyd -àzLä éëäd`xp jk ike - ¨©¥¨¦©§¨

ixd ,ok xnel yiy ,dzr jipiraíúäminend x`ya my - ¨¨
c meyn ,jkl yeygl yi ,mkgd d`exyàì õeça íéLã÷c éäð§¦§¨¨¦©Ÿ

ìéëàxeqi` lr xaer epi`y df oiprl `ed xyk mc` mpn`y - ¨¦
eilr miaiigy xeng xeqi` `edy ,uega miycw zhigy ly
,`l e` `ed reaw men m` le`yl mkgl `a jk meyne ,zxk

la`ãéLç ïäëc déðBînà`ly ,odkd ly epenn zlifb lr - ©¨¥§Ÿ¥£¦
la` ,`ed ceyg ,e`l xeqi` `l` df oi`y ,xekad z` el zzl

àëä,rexyd xekad z` ze`xdl `ay mc` eze`aéãkîixd - ¨¨¦§¦
òãél`xyidéàäc,df meny -,àeä ÷äáeî íeîxizn i`cey ¨©§©§¨

,dlik`a xekad z` `edeïðaø dén÷ deéúà àîòè éàî- ©©£¨©§©©¥©¨¨
ok dyr i`ce ,eilr le`yl mkgd iptl e`iad recneíeMî¦

,íëçc BãBákmignen opi`y dyly oi` ,dgnen yiy mewnay §§¨¨
,xekad z` mixiznm` ike[øáò] (ãéáò) àì íëçc BãBák ìò©§§¨¨Ÿ¨©

eze`xdl ila xeka lek`l ly lw xeqi` lr xaer epi` m` -
m`d ,mkgd ly eceak meyn `l` epi`y ,mkglãáò àøeqéà¦¨¨©

xearie ,odkl xekad z` ozi `le ,xzei lecb xeqi` dyri -
,xekad z` el ozie ,odkd z` lefbi `l i`ce `l` ,lfb meyn

.mend z` ze`xl ip` leki ,`ed l`xyi m` s` jk meyne

äðùî
lk excra el eclepy zendad on xyrn yixtdl mc` jixv
edlrn ,dnda xyrn oic .'dnda xyrn' `xwpd `ede ,dpy
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zexeka(iying meil)

oeikéèenzLàì déì úéàc,eglynn hnzydl `ed lekiy - §¦¥§¦§©¥
s`y ,xnel `ed leki ,on`p epi`y in lv` dpwy xxazi m` s`e
`edy in lv` izipwy izxn` ip` ,on`p epi`y xeaq dz`y

.`ed on`py xeaq ip`y oeik ,on`p
.dpynd ixac seqn ax ixacl di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd zxne`,àôéñdéì àòéiñî éàcådpnn `iadl yi - ¥¨©©§©§¨¥
,`tiqa epipyy .ax ixacl di`xepi`y inl glynd xn` m`y

zexit el dpwiy ,xyrnd lr on`p,éðBìt Léàîxikfdy ¥¦§¦
,elv` dpwiy yi`d my z` glyndïîàð äæ éøäxnel gilyd £¥¤¤¡¨

yyeg `ed ,zelbzdl cizry xac `edy oeiky ,elv` dpwy
cizry xac lky ax ixacl di`x o`kn yie .oxwy `vniy

.ea mixwyn mc` ipa oi` zelbzdl
`xnbd dgecxnel yiy ,ax ixacl myn di`x `iadl oi` :

cíúä,on`p `ed myy -déì úéàc ïåék[el yiy-]òáBz- ¨¨¥¨§¦¥¥©
ipelt ly my xikfdl glynd citwny d`ex `edy oeiky
eze`n glynd l`yi i`cey `ed oian ,elv` `weec dpwiy

e ,elv` egely dpw m` ipeltúzøéîdpwy xnel `ed `xie - ¦§¨
ly oica la` ,exwy dlbziy i`cea rceiy ,dpw `l m` elv`
yi ,men ea didyk l`xyid il ozp df xekay odkd xne`y ax
lv` le`yl gxhiy in didi `ly odkd xeaqy oeiky xnel

.xwyn epi` i`cey xnel oi` ,zn` eixac m` l`xyid
:df oic dcedi ax rny oipn dnz dinxi axøa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©

déì àðî ,àaàel oipn -àä äãeäéìodkd on`py ,df oic - ©¨§¨¥¦¨¨
df oic ixd ,men ea did xakyk l`xyid el ozp df xekay xnel

dézòá÷ ìecéâa àðà,lecib enyy mkgl eze` izipy ip` - £¨§¦§©§¥
déãéãa òá÷ ìecéâå,dcedi axl eze` dpy -déì éøîà éëäå §¦¨©§¦¥§¨¦©§¦¥

,lecibl izxn` ip` jke -äæ øBëa øîBì ìàøNé ïîàðip` ¤¡¨¦§¨¥©§¤
ézúðeze`Bîeîa ïäkìizxn` `l la` ,men ea did xakyk - ¨©¦©Ÿ¥§

.men ea didyk l`xyid el xqny xnel odkd on`py
xn`p ax ly epic m`d ike :dinxi ax ixac lr `xnbd ddnz

oiprl,ìàøNé,enena odkl df xeka izzp xnel `ed on`py ¦§¨¥
`ldàèéLtl`xyi didi `l dn iptne ,df oic `ed heyt - §¦¨

ax jxved recne .enena odkl epzpy xnel on`p.erinydl
:`xnbd daiynéøö àìC,df oic eprinydl ax jxved `l - Ÿ¨¦

`l`adlh xekad didy ote`ïè÷,odkl l`xyid exqnyk §¨¨
àîéúc eäî ,ìécâäåxekad licbdy oeiky ,xn`z `ny -àì §¦§¦©§¥¨Ÿ

déì íé÷xekad df oi` `ny yeygl yie ,exikn l`xyid oi` - ¦¥
odkd ea lihdy ,`ed xg` xeka `l` odkl df l`xyi xqny

,menïì òîLî à÷s`y `l` ,ok xacd oi`y ax eprinyn - ¨©§©¨
xg`l s` ,ohw didyk odkl xekad z` l`xyid xqn m`

.men ea didyk el exqny xnel on`p licbdy
ly ezreny z` epy cvik zenewnd oia welig `xnbd d`ian

:axeðúî àøeñaax ixac z` epy -kitdàøúa àðMì- §¨©§§¦§¨©§¨
on`py ax xn`y ,dinxi ax xn`y itke ,eixaca oexg`d oeyld

e ,men ea didyk odkl df xeka ozpy xnel l`xyiàúéãaîeôa§§§¦¨
ax ixac z` epykd itàn÷ àðMì,eixaca oey`xd oeyl - §¦§¨©¨

df xekay xnel on`p odkd elit`y ,ax mya dcedi ax xn`y
.men ea didyk l`xyid el xqnàúëìäå`id dkldde - §¦§§¨

e ,ax ixackàn÷ àðMìk eléôàixaca oey`xd oeyld itk - £¦§¦§¨©¨
didyk l`xyid il xqn df xekay xnel on`p odkd mby ,ax

.men ea
íøôødid enewnyàøëea déì äåä ,àúéãaîeôael did - ©§¨§§§¦¨£¨¥§¨
,xekadéì déáäéåeze` ozpe -àîeî àìa ,ïäkìdid `lyk - §©£¥¥©Ÿ¥§Ÿ¨

,men eaìæà,odkd jld -àîeî déa àãL,men ea lihde - £©§¨¥¨
ìç ,ãç àîBédéðéòa L,epira mxtx dleg did -déúééà ¨©£©§¥¥©§¥

dén÷ìoeiky ,odkd xaqy ,mxtx iptl xekad z` odkd `iad - §©¥

.el ozp `edy xekad `ed dfy xiki `l ,epira ileg mxtxl yiy
déì øîà,mxtxl odkdBîeîa ìàøNé éì ïúð äæ øBëa- ¨©¥§¤¨©¦¦§¨¥§

,men xak ea didykdéðéòì déðéñtøàepir z` mxtx gzt - ©§§¦¥§¥¥
,gkadéø÷La dééæç,`ed xwyny ea xikde eze` d`x - ©§¥§¦§¥

,el ozp `edy xekad eze` `ed ,eiptl `iady df xekayøîà̈©
déì,odkl mxtxCì déúáéäéc àðà åàì`ed ip` `l m`d - ¥¨£¨¦¦§¥¨

.df xeka jl ozpy dféëä eléôàå,ok it lr s`e -dì Lç àì ©£¦¨¦Ÿ¨¨
àúléîìeidi `ly xnel df dyrn zngn mxtx yyg `l - §¦§¨

did xakyk df xeka mdl xqn l`xyiy xnel mipn`p mipdkd
c oeik ,men eaéöçc àeä éàäóxqn l`xyiy xn`y df odky - ©©£¦

y ic `ly ,`ed sevg odk ,men ea didyk elcer ,men ea lihd
,xekad z` el ozpy inl xekad z` ze`xdle `eal sivgdla`

àîìò élek,mipdkd x`y -éôéöç àì,mitevg mpi` - ¥¨§¨Ÿ£¦¦
.men ea didyk df xeka mdl xqn l`xyiy xnel mipn`pe

mkgd leki ,xekad zciln `edy reciy meny zx`an `xnbd
:odk e` l`xyi `ed eze` d`xny in m` wecal `la eze`xl

òeøN àeääepire dlecb zg` epiry men ea didy xeka eze` - ©¨©
,dphw zg`éMà áøc dén÷ì àúàc,iy` ax iptl `ay -øîà ©£¨§©¥§©©¦¨©
,iy` axdéì Leçéð éàîì,yeygl epl yi xac dfi`l - §©¦¥

,mend z` d`xp `l jk zngnyoia ixdéàm` -ed`xny in ¦
mkgl,àeä ïäkoiaeéà[m`-],àeä ìàøNé,eze`xl ip` leki Ÿ¥¦¦§¨¥

,xekaa men lihdl ceygy ,`ed odk m` elit` ixdyøBëa éøä£¥§
Bnò Bîeîeozipy mcew men ea didy xeka `ed i`ce df xeka - ¦

.ezcil zryn `ed i`ce df men ixdy ,odkl
àîìãå ,éMà áøì àðéáø déì øîà-xeka d`xny in `nye ¨©¥©¦¨§©©¦§¦§¨

,dføBëa ïéàBø ïéà ,äãeäé áø øîàå ,àeä ìàøNély,ìàøNé ¦§¨¥§¨©©§¨¥¦§¦§¨¥
ïk íà àlà`aBnò ïäkodkl ozi ,mkgd xizi m`y ,mkgl ¤¨¦¥Ÿ¥¦

mkgd xn`i m`y yeygl yi ok `l m`y ,xekad z` df
ephgyi ,ehgeyl xeqi` ea oi`e ,`ed reaw meny l`xyil
xeqi` oi` ixdy ,odkl eppzi `le ,envra l`xyid eplk`ie
z` odkl ozep epi` m`e ,mc` lkl lk`p xekady ,ezlik`a
epi` ,df l`xyi `nye ,odkd zlifb wx `l` jka oi` xekad

.dlifbl yyeg
déì øîà,`piaxl iy` ax aiyd -àzLä éëäd`xp jk ike - ¨©¥¨¦©§¨

ixd ,ok xnel yiy ,dzr jipiraíúäminend x`ya my - ¨¨
c meyn ,jkl yeygl yi ,mkgd d`exyàì õeça íéLã÷c éäð§¦§¨¨¦©Ÿ

ìéëàxeqi` lr xaer epi`y df oiprl `ed xyk mc` mpn`y - ¨¦
eilr miaiigy xeng xeqi` `edy ,uega miycw zhigy ly
,`l e` `ed reaw men m` le`yl mkgl `a jk meyne ,zxk

la`ãéLç ïäëc déðBînà`ly ,odkd ly epenn zlifb lr - ©¨¥§Ÿ¥£¦
la` ,`ed ceyg ,e`l xeqi` `l` df oi`y ,xekad z` el zzl

àëä,rexyd xekad z` ze`xdl `ay mc` eze`aéãkîixd - ¨¨¦§¦
òãél`xyidéàäc,df meny -,àeä ÷äáeî íeîxizn i`cey ¨©§©§¨

,dlik`a xekad z` `edeïðaø dén÷ deéúà àîòè éàî- ©©£¨©§©©¥©¨¨
ok dyr i`ce ,eilr le`yl mkgd iptl e`iad recneíeMî¦

,íëçc BãBákmignen opi`y dyly oi` ,dgnen yiy mewnay §§¨¨
,xekad z` mixiznm` ike[øáò] (ãéáò) àì íëçc BãBák ìò©§§¨¨Ÿ¨©

eze`xdl ila xeka lek`l ly lw xeqi` lr xaer epi` m` -
m`d ,mkgd ly eceak meyn `l` epi`y ,mkglãáò àøeqéà¦¨¨©

xearie ,odkl xekad z` ozi `le ,xzei lecb xeqi` dyri -
,xekad z` el ozie ,odkd z` lefbi `l i`ce `l` ,lfb meyn

.mend z` ze`xl ip` leki ,`ed l`xyi m` s` jk meyne

äðùî
lk excra el eclepy zendad on xyrn yixtdl mc` jixv
edlrn ,dnda xyrn oic .'dnda xyrn' `xwpd `ede ,dpy
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המשך בעמוד קצה



`oifgeרטז mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay
éñåé éáøãî é÷åôàì.oizipznc Ðíëç ïéàù íå÷îáecal `ed Ð mkg yi `d Ð

.exiznïàî ïåâë.mkg eze` ied Ðåäã ìë éøú éðäã ììëî,xnelk .dinza Ð
sxhvdl oiie`x j`id ux`d inre mipyd ux`d inr elit`åäì éøáñîãinrh Ð

.mipyd z` cnli mkg eze`e .ixaqe ,mixcp zekldàîéúã åäîol `niiw `d Ð
,enr ewenip iqei iax :(`,fq) oihib zkqna

.dizeek `zkld iedizeå÷åîéð.enrh =
.dry lk eixacl mrh `ian didyèåùôú

àäîl`ppg ax xn`c Ðoi` axc dinyn
`ziinw jdc heytz ,iqei iaxk dkld
axc dinyn wtq lirl dcedi ax xn`c
z` oixizn dyly :l`enyc dinyn wtq
.xnzi` l`enyc dinyn :heytz Ð xekad

dil dnl izxz Ð axc dinyn i`cxninl
,xekad z` oixizn dylyc ipnif izxz axl

iqei iaxk dkld oi`eäðùîúà èçåùä
øåëáä.exyan xkne Ðåäàøä àìù òãåðå

.mkgl Ðåìëàù äî.elk` ,migweld Ð
íéîãä íäì øéæçéåxeqi`c ,qpw meyn Ð

.ied wtqøá÷é øùáäxeq` mz xekac Ð
.d`pdaåäåøëîli`ed ,miebl migweld Ð

xya inc el enlyi Ð `xeqi` edl mxb `le
.xzend mdl xifgi `ede ,lefa dtixh

àøîâäö÷"ma uew`e" enk ,zq`en =
.(k `xwie)íéîãä ìë íäì øéæçélkc Ð

rcepy dryn mdl dpdp epi` elk`y dn
.mdläëðézvw lehi `ede Ð.dinza

äéì àîéìådn :xkny odkl l`xyi Ð
jzcqt`did jcia xyad did m` `ld

!ezhgy mz ixdy ,dxeaw oerhïéáæã ïåâë
äéì.l`xyil mend mewn ,hgeyd odk Ð

äéì øîàãded ,icia did m` :odk Ð
.hegy `edy enk dil `pifgnäãåäé éáøë

:(`,gk zexeka) "dnk cr" wxta opixn`c Ð
z` d`xd jk xg`e xekad z` hgeyd

.xizn dcedi iax ,eneníéìáèi`n` Ð
e`l i` :gwell xken dil `nil zvw lehi

!edl `ppwzn ded ,edpzlk`cêñð ïééÐ
zvw lehi i`n`dil oiaf `lc oebk :[ipyne]

,xyk oii mr eaxir `l` ,diteb jqp oii
ded ,ildip dizxcd i` :dil `nil .oxkne
.eay jqp oii incn ueg miiebl dil `ppiafn

ïéùã÷åîä éìåñô ìë êìò ïøãä
ìòñåçñçä .ïéîåî åìàofe`d jepz Ð

.o"ixcph oixewyøåòä ïî àì ìáàÐ
epiid xer i`de .`nen ied `le ,`ixa xcdc

.ofe` ly dkx dil`äîéâô`la dpi` Ð
.oexqg `la inp rnyn wcq la` .oexqg

úëøôð.da oiynynnyk Ðàøîâéàîàå
áéúë øåòå çñô,odilr xeka hegyiy Ð

men ea didi ike" :aizkc .`l `pixg` icine
,"eplk`z jixrya" :dil jinqe ,"xere gqt

:ipyne .daxwd `la epiidcéë éîð áéúë
íåî åá äéäé.ipixg` oinen inp rnync Ð

åúëàìîî éîð ìèáålha Ð gqt oebk Ð
.dii`xn lha Ð xere ,jelidnïðú äîìà

åðæà äîâôðmen ied Ðdliha dpi` `d
!drinynàéä àéåáéø`le ."lk" :aizkc Ð

.hxte llka dil opiyxcéëä éà`ieaixc Ð
.ediilr inp hegyp xzqay oinen ,`edïéèåç

.y"avpii =úåðåöéç.dtd rvn`ay Ð
åîâôðù.hrn exqgyÐåîîâðùekzgpy Ð

.wcq oirk `l` exqig `le ,eagexa oikqa
úåéîéðôä.y"xilypen Ð

íåî
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ïéøéôîxkend"a oke .dxzd oeyl jiiy mkg iab la` ,hwp `xwc `pyil Ð xcpd z`

in izraypy eiykre" :xn`wc ,lew za iab (`,cr `xza `aa) "dpitqd z`

."il xtnéáøixaqnc `piax xn` edc lk jpdc llkn mkg mdn cg` xne` dcedi

oebk :ongp ax xn` ?o`n oebk" :iqxbc mixtq yie .mixtqd aexa aezk jk Ð ixaqe edl

.qixb jky qxhpewd oeyl jezn rnyn ."`p`

?"edc lk jpdc llkn" dlr jixt ikid :dywe

m`e !ongp axcn mizegty `l` ,`l :`ni`

?"edc lk" dil `pn ,inp `qxib jci`l :xn`z

lk la` ,dgnenn mizegt jpdc llkn ,`nlc

iaxc mkgc dil `hiytc :xnel yie !`l edc

.dgnena ixii`c ,lirlc mkgk e`l dcedi

xizn dgnen cigic dcen dcedi iax elit`c

dn Ð dgnena ixii` `lc o`ke .xcpd z`

`pn ,ok m`c :dyw edine ?jpi`l ozep xeriy

iaxc oeik ?dcedi iaxcn iwet`l iz`c dil

xa `iig iax `nlc ,dgnena ixii` `l dcedi

iaxc mkgk mdn cg` opirac dcen `a`

"xcpd z` oixitn dyly"c xnel wgece ?dcedi

.oiey ozyly dil rnyn

ïééåzeixedc iyily wxtac ab lr s` Ð jqp

oiia qexewit` ied enzqc xn`w (`,`i)

ytp aiyg `l mewn lkn ,zeliapa enk jqp

.zeaexrz ici lr opiwqn `kdc ,cere .ea dvw

ïéùã÷åîä éìåñô êìò ïøãä
ïîiy`x" enk ,`ed jepz oeyl Ð qegqgd

"oilev cvik" wxta "oigqgde mitpk

qegqg :mbxzn "ofe`d lca"e .(`,ct migqt)

.(b qenr) `pce`c

äîoixfeg opi`e ielbay oinen yxetn hxtd

`nw wxta opiyxc `peeb i`dk Ð

i`ne :xn`z m`e .oire oy iab (a,ck) oiyecwc

oeik ,epiy dltpyk `nen `kd ied `l `nrh

wxta onwlc ?xfeg epi`e ielbay men aiygc

iab eipiy elhip opilqt `l (`,cn) "el` oinen"

erxfa dey epi`c ,oird zi`xn meyn `l` mc`

iab elit`e .xyk dndaac llkn Ð oxd` ly

oihega `wece .cg` oya lqtin `l mc`

,exwrpy zeiniptae ennbpye enbtpy zepevigd

jenqa xn`w ,qxhpewa yxitck frla y"aivpi

yie !`l mipiy elhip la` ,men iedc dnda iab

,`kd la` .`xw ilbc ,car iab ip`yc :xnel

`l Ð dpwf zngn zeltep mipiydy jxc jky

,xg` mrh jixv ,edine .xere gqt oirk ied

i`n :xn`z m`e .dpwf zngn eipir inp ikdc

,mzd men aiyg eyxge epf` lr edkdc `py

epi`e ielbay men iedc ,zexigl `vei care

yxg :opz (a,dn) "oinen el`" wxta onwle .xfeg

.dndaa oixyke mc`a oileqt (ohwe) dhey

erxfa dey epi`c meyn `l` ilqtin `l mc`a

mc` icia yxg oia onwl yxtnck ,oxd` ly

ilb car iabc :xnel yie !miny icia yxgl

,zexigl ea z`vl men aiyg lw xacac `pngx

.epiya xxgzyny
exwrp
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ìL ;éñBé éaøcî é÷etàìíB÷îa øãpä úà ïéøéôî äL §©¥¦§©¦¥§¨§¦¦¤©¥¤§¨
íëç ïéàL¯úøôä :àéðúc ,äãeäé éaøcî é÷etàì ¤¥¨¨§©¥¦§©¦§¨§©§¨£¨©
ìLa íéøãð.íëç íäî ãçà :øîBà äãeäé éaø ,äL §¨¦¦§¨©¦§¨¥¤¨¥¤¨¨

"íëç ïéàL íB÷îa"¯ïBâk :ïîçð áø øîà ïàî ïBâk §¨¤¥¨¨§©¨©©©§¨§
"íëç ïäî ãçà :øîBà äãeäé éaø" .àðà¯ììkî £¨©¦§¨¥¤¨¥¤¨¨¦§¨

ðäc:àðéáø øîà eäc ìk Céøazñîcéaø" .øáñå déì §¨©¨§¨©¨¦¨§¦§©§¦¥§¨©©¦
eléôà :øîBà éñBéLéìLe íéøNò íLøîà .'åë "äL ¥¥£¦¥¨¤§¦§¨¨©

.éñBé éaøk äëìä ïéà :áø øîà ìàððç áø¯,àèéLt ©£©§¥¨©©¥£¨¨§©¦¥§¦¨
!íéaøk äëìä íéaøå ãéçé¯,Bnò e÷enð :àîéúc eäî ¨¦§©¦£¨¨§©¦©§¥¨¦¦

déîMî àúéén÷ Cäc ,àäî èBLôz .ïì òîLî à÷̈©§©¨¦§¥¨§¨©©§¨¦§¥
áøc déîMî éàc ,øîzéà ìàeîLc¯éì änì ézøz ¦§¥¦§©§¦¦§¥§©©§¥¨¨¦

¯.øîúéà dzøéáçc ììkî àãçäðùîúà èçBMä £¨¦§¨©£¥§¨¦§©©¥¤
eäàøä àlL òãBðå øBëaä¯øéæçéå ,eìëà eìëàM äî ©§§©¤Ÿ¤§¨©¤¨§¨§§©£¦

eìëà àìM äîe .íéîcä íäì¯øéæçéå ,øáwé øNaä ¨¤©¨¦©¤Ÿ¨§©¨¨¦¨¥§©£¦
òãBðå ,døëîe äøtä úà èçBMä ïëå .íéîcä úà¤©¨¦§¥©¥¤©¨¨§¨¨§©

äôøè àéäL¯eìëà àìM äîe ,eìëà eìëàM äî ¤¦§¥¨©¤¨§¨§©¤Ÿ¨§
¯úà íäì øéæçé àeäå ,øNaä úà Bì eøéæçé íä¥©£¦¤©¨¨§©£¦¨¤¤

Bà íéBbì eäeøëî .íéîcäeäeìéhäíéáìkì¯eîlLé ©¨¦§¨©¦¦¦©§¨¦§©§
.äôøè éîcàøîâBøéáçì øNa øëBnä :ïðaø eðz §¥§¥¨¨©¨©©¥¨¨©£¥

àöîðå ïéé ,íéìáè àöîðå úBøét ,øBëa øNa àöîðå§¦§¨§©§¥§¦§¨§¨¦©¦§¦§¨
Cñð ïéé¯.íéîcä úà íäì øéæçéå ,eìëà eìëàM äî ¥¤¤©¤¨§¨§§©£¦¨¤¤©¨¦

íéøác :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøäö÷ LôpäL ©¦¦§¤¤§¨¨¥§¨¦¤©¤¤¨¨
ïäa¯íäa äö÷ Lôpä ïéàLå ,íéîcä úà ïäì øéæçé ¨¤©£¦¨¤¤©¨¦§¤¥©¤¤¨¨¨¤
¯LôpäL íéøác ïä elàå .íéîcä úà íäì äkðé§©¤¨¤¤©¨¦§¥¥§¨¦¤©¤¤

ïä elàå .íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð :ïäa äö÷̈¨¨¤§¥§¥§¨¦§¨¦§¥¥
ïééå ,íéìáè ,úBøBëa :ïäa äö÷ Lôpä ïéàL íéøác§¨¦¤¥©¤¤¨¨¨¤§§¨¦§¥

.Cñð¯øBëa¯éàî :déì àîéìåCzãñôà¯àì ¤¤§§¥¨¥©©§©§¨¨
éà :déì øîàc ,àîeî íB÷nî déì ïéáæc ïBâk ,àëéøö§¦¨§§¨¥¥¦§¨§¨©¥¦

åàìzìëàcäåä ,àðéæçîéaøk ,déìäéð éøLå déì ¨©£©§§£¨©£¥¨¥§¨¥¦£¥§©¦
íéìáè .äãeäé¯äåäàððéwúî,eäìàðìëàåïéé .eäì §¨§¨¦£¨§©¥§¨§©£©§¨§¥

Cñð¯,úáBøòz éãé ìòïaøëe.ìàéìîb ïa ïBòîL ¤¤©§¥©£¤§©¨¦§¤©§¦¥
øBaì ìôpL Cñð ïéé :ïðúc¯ïaø ,äàðäa øeñà Blek ¦§©¥¤¤¤¨©©¨©£¨¨©¨

éîcî õeç íéBâì Blek øëné :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¦¨¥§¦¦§¥
.BaL Cñð ïéé¥¤¤¤

ïøãäìë êìòïéùã÷åîä éìåñô
ìòïî Bðæà äîbôð :øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ©¥¦£¦¤©§¦§§¨¨§¦

ñeçñçäàlL ét ìò óà ,ä÷cñð .øBòä àì ìáà , ©©§£¨Ÿ¨¦§§¨©©¦¤Ÿ
Bà ,äðéLøë àìî äáwéð .äøñçäLáiLìk äLáé eäæéà . ¨§¨¦§¨§Ÿ©§¦¨¤¨§¨¥¤§¥¨¨

á÷pzLíleLîä ïa éñBé éaø .íc útéè äàéöBî dðéàå ¤¦¨¥§¥¨¦¨¦©¨©¦¥¤©§¨
äLáé :øîBà¯.úëøôð àäzLàøîâçqt éànàøeòå!áéúk¯."íeî Bá äéäé ék" :éîð áéúk¯ ¥§¥¨¤§¥¦§¤¤©©¦¥©§¦¥§¦§¦©¦¦¦§¤

"íeî Bá äéäé ék" :àîéàå¯"øeò Bà çqt" ,ììk¯èøôe ììk ,èøt¯;èøtaM äî àlà ììka ïéà §¥¨¦¦§¤§¨¦¥©¦¥§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨
çqtøeòå¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯!àì¯ììëe èøôe ììk ;ììëå øæç "òø íeî ìk"¯àlà ïc äzà éà ¦¥©§¦¥¦¦¥©£¦¨¨¨©¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zexeka(iyiy meil)

`edé÷etàì`ivedl -éñBé éaøcîiqei iax xn`y dnn - §©¥¦§©¦¥
.dgnen it lr `l` hgyp xeka oi`y ,dpyna

y ,mxnr xa `iig ax xn`y ipyd oicdeìLúà ïéøéôî äL §Ÿ¨§¦¦¤
,íëç ïéàL íB÷îa ,øãpä`edé÷etàì`ivedl -éaøcî ©¤¤§¨¤¥¨¨§©¥¦§©¦

äãeäé,dcedi iax xn`y dnn -àéðúc,ìLa íéøãð úøôä.äL §¨§©§¨£¨©§¨¦¦§Ÿ¨
,øîBà äãeäé éaøzegtl didiy jixv,íëç íäî ãçà ©¦§¨¥¤¨¥¤¨¨

m` s` ,dylyy ,minkgk dkldy mxnr xa `iig ax eprinyde
.xcpd z` mixizn ,mkg mdn cg` oi`

,xn` `iig ax :`iig ax ixaca mkg `xwp in zx`an `xnbd
yíëç ïéàL íB÷îa,eixacn x`eane ,xcpd z` mixizn dyly §¨¤¥¨¨

`l` ,xcpd z` xizdl ick dyly jixv oi` ,mkg yiy mewnay
:`xnbd zxxan .xcpd z` xizn ecal mkgdïàî ïBâkenk - §©

zx`an .cigia xcpd z` xizdl ick mkgd zeidl jixv in
:`xnbdàðà ïBâk ,ïîçð áø øîà.izenk mkg xnelk ,ip` - ¨©©©§¨§£¨

:`ziixaa epipy .dcedi iax zrc z` zx`an `xnbdäãeäé éaø©¦§¨
,øîBàzegtd lkl didiy jixv ,xcpd z` mixizny dylydy ¥

.íëç ïäî ãçà:`xnbd zl`eyììkîxaeqy dfn rnyn - ¤¨¥¤¨¨¦§¨
,dcedi iaxðäcCeidiy ic mixg`d mipydy -eäc ìklk - §¨¨¨§

inry ,dywe ,sxhvdl miie`x ux`d inr elit` xnelk ,mdy
.mpi`y ink md ixdy ,dylyl sxhvdl mileki oi` i`ce ux`d

:`xnbd zx`an,àðéáø øîàmdn cg`y dcedi iax xn`y dn ¨©©¦¨
llk minkg eidiy jixv oi` mixg`d mipydy dpeekd oi` ,mkg

dbxca eidiy ic `l` ,llkeøáñå déì éøazñîc- §¦§©§¦¥§¨©
dn mipiane md micnl ,mixcp zekld mze` micnlnyky

.mitqepd mipyd z` cnli mkg `edy cg` eze`e ,mecnly
:dpyna epipyìLe íéøNò íL Lé eléôà ,øîBà éñBé éaøäL ©¦¥¥£¦¤¨¤§¦§Ÿ¨

'åë.dgnen it lr `l` hgyp epi`
.éñBé éaøk äëìä ïéà ,áø øîà ìàððç áø øîàzl`ey ¨©©£©§¥¨©©¥£¨¨§©¦¥

:`xnbdàèéLtlka ixdy ,dkldd `id oky heyt `ld - §¦¨
y `ed llkd mewn.íéaøk äëìä íéaøå ãéçé:`xnbd daiyn ¨¦§©¦£¨¨¨©¦
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.minkgk dkld
lirl(:el)mignen mpi`y dylyy ,`a` xa dinxi ax xn`
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ריז oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay
éñåé éáøãî é÷åôàì.oizipznc Ðíëç ïéàù íå÷îáecal `ed Ð mkg yi `d Ð

.exiznïàî ïåâë.mkg eze` ied Ðåäã ìë éøú éðäã ììëî,xnelk .dinza Ð
sxhvdl oiie`x j`id ux`d inre mipyd ux`d inr elit`åäì éøáñîãinrh Ð

.mipyd z` cnli mkg eze`e .ixaqe ,mixcp zekldàîéúã åäîol `niiw `d Ð
,enr ewenip iqei iax :(`,fq) oihib zkqna

.dizeek `zkld iedizeå÷åîéð.enrh =
.dry lk eixacl mrh `ian didyèåùôú

àäîl`ppg ax xn`c Ðoi` axc dinyn
`ziinw jdc heytz ,iqei iaxk dkld
axc dinyn wtq lirl dcedi ax xn`c
z` oixizn dyly :l`enyc dinyn wtq
.xnzi` l`enyc dinyn :heytz Ð xekad

dil dnl izxz Ð axc dinyn i`cxninl
,xekad z` oixizn dylyc ipnif izxz axl

iqei iaxk dkld oi`eäðùîúà èçåùä
øåëáä.exyan xkne Ðåäàøä àìù òãåðå

.mkgl Ðåìëàù äî.elk` ,migweld Ð
íéîãä íäì øéæçéåxeqi`c ,qpw meyn Ð

.ied wtqøá÷é øùáäxeq` mz xekac Ð
.d`pdaåäåøëîli`ed ,miebl migweld Ð

xya inc el enlyi Ð `xeqi` edl mxb `le
.xzend mdl xifgi `ede ,lefa dtixh

àøîâäö÷"ma uew`e" enk ,zq`en =
.(k `xwie)íéîãä ìë íäì øéæçélkc Ð

rcepy dryn mdl dpdp epi` elk`y dn
.mdläëðézvw lehi `ede Ð.dinza

äéì àîéìådn :xkny odkl l`xyi Ð
jzcqt`did jcia xyad did m` `ld

!ezhgy mz ixdy ,dxeaw oerhïéáæã ïåâë
äéì.l`xyil mend mewn ,hgeyd odk Ð

äéì øîàãded ,icia did m` :odk Ð
.hegy `edy enk dil `pifgnäãåäé éáøë

:(`,gk zexeka) "dnk cr" wxta opixn`c Ð
z` d`xd jk xg`e xekad z` hgeyd

.xizn dcedi iax ,eneníéìáèi`n` Ð
e`l i` :gwell xken dil `nil zvw lehi

!edl `ppwzn ded ,edpzlk`cêñð ïééÐ
zvw lehi i`n`dil oiaf `lc oebk :[ipyne]

,xyk oii mr eaxir `l` ,diteb jqp oii
ded ,ildip dizxcd i` :dil `nil .oxkne
.eay jqp oii incn ueg miiebl dil `ppiafn

ïéùã÷åîä éìåñô ìë êìò ïøãä
ìòñåçñçä .ïéîåî åìàofe`d jepz Ð

.o"ixcph oixewyøåòä ïî àì ìáàÐ
epiid xer i`de .`nen ied `le ,`ixa xcdc

.ofe` ly dkx dil`äîéâô`la dpi` Ð
.oexqg `la inp rnyn wcq la` .oexqg

úëøôð.da oiynynnyk Ðàøîâéàîàå
áéúë øåòå çñô,odilr xeka hegyiy Ð

men ea didi ike" :aizkc .`l `pixg` icine
,"eplk`z jixrya" :dil jinqe ,"xere gqt

:ipyne .daxwd `la epiidcéë éîð áéúë
íåî åá äéäé.ipixg` oinen inp rnync Ð

åúëàìîî éîð ìèáålha Ð gqt oebk Ð
.dii`xn lha Ð xere ,jelidnïðú äîìà

åðæà äîâôðmen ied Ðdliha dpi` `d
!drinynàéä àéåáéø`le ."lk" :aizkc Ð

.hxte llka dil opiyxcéëä éà`ieaixc Ð
.ediilr inp hegyp xzqay oinen ,`edïéèåç

.y"avpii =úåðåöéç.dtd rvn`ay Ð
åîâôðù.hrn exqgyÐåîîâðùekzgpy Ð

.wcq oirk `l` exqig `le ,eagexa oikqa
úåéîéðôä.y"xilypen Ð

íåî
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ïéøéôîxkend"a oke .dxzd oeyl jiiy mkg iab la` ,hwp `xwc `pyil Ð xcpd z`

in izraypy eiykre" :xn`wc ,lew za iab (`,cr `xza `aa) "dpitqd z`

."il xtnéáøixaqnc `piax xn` edc lk jpdc llkn mkg mdn cg` xne` dcedi

oebk :ongp ax xn` ?o`n oebk" :iqxbc mixtq yie .mixtqd aexa aezk jk Ð ixaqe edl

.qixb jky qxhpewd oeyl jezn rnyn ."`p`

?"edc lk jpdc llkn" dlr jixt ikid :dywe

m`e !ongp axcn mizegty `l` ,`l :`ni`

?"edc lk" dil `pn ,inp `qxib jci`l :xn`z

lk la` ,dgnenn mizegt jpdc llkn ,`nlc

iaxc mkgc dil `hiytc :xnel yie !`l edc

.dgnena ixii`c ,lirlc mkgk e`l dcedi

xizn dgnen cigic dcen dcedi iax elit`c

dn Ð dgnena ixii` `lc o`ke .xcpd z`

`pn ,ok m`c :dyw edine ?jpi`l ozep xeriy

iaxc oeik ?dcedi iaxcn iwet`l iz`c dil

xa `iig iax `nlc ,dgnena ixii` `l dcedi

iaxc mkgk mdn cg` opirac dcen `a`

"xcpd z` oixitn dyly"c xnel wgece ?dcedi

.oiey ozyly dil rnyn

ïééåzeixedc iyily wxtac ab lr s` Ð jqp

oiia qexewit` ied enzqc xn`w (`,`i)

ytp aiyg `l mewn lkn ,zeliapa enk jqp

.zeaexrz ici lr opiwqn `kdc ,cere .ea dvw

ïéùã÷åîä éìåñô êìò ïøãä
ïîiy`x" enk ,`ed jepz oeyl Ð qegqgd

"oilev cvik" wxta "oigqgde mitpk

qegqg :mbxzn "ofe`d lca"e .(`,ct migqt)

.(b qenr) `pce`c

äîoixfeg opi`e ielbay oinen yxetn hxtd

`nw wxta opiyxc `peeb i`dk Ð

i`ne :xn`z m`e .oire oy iab (a,ck) oiyecwc

oeik ,epiy dltpyk `nen `kd ied `l `nrh

wxta onwlc ?xfeg epi`e ielbay men aiygc

iab eipiy elhip opilqt `l (`,cn) "el` oinen"

erxfa dey epi`c ,oird zi`xn meyn `l` mc`

iab elit`e .xyk dndaac llkn Ð oxd` ly

oihega `wece .cg` oya lqtin `l mc`

,exwrpy zeiniptae ennbpye enbtpy zepevigd

jenqa xn`w ,qxhpewa yxitck frla y"aivpi

yie !`l mipiy elhip la` ,men iedc dnda iab

,`kd la` .`xw ilbc ,car iab ip`yc :xnel

`l Ð dpwf zngn zeltep mipiydy jxc jky

,xg` mrh jixv ,edine .xere gqt oirk ied

i`n :xn`z m`e .dpwf zngn eipir inp ikdc

,mzd men aiyg eyxge epf` lr edkdc `py

epi`e ielbay men iedc ,zexigl `vei care

yxg :opz (a,dn) "oinen el`" wxta onwle .xfeg

.dndaa oixyke mc`a oileqt (ohwe) dhey

erxfa dey epi`c meyn `l` ilqtin `l mc`a

mc` icia yxg oia onwl yxtnck ,oxd` ly

ilb car iabc :xnel yie !miny icia yxgl

,zexigl ea z`vl men aiyg lw xacac `pngx

.epiya xxgzyny
exwrp
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ריח
oifge` mipya cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

éø÷éî àì òø íåî.eleepny ,ielba `l` Ðéëä éà.`ed `ieaix "men lk"c Ð
ïðé÷øô àì ÷øôéî àúùäåäééìò.oiycwend ileqt Ðåäééìò äðèéçù èçùéîÐ

.uega xekaøîåà àåäùë."jkxra dcte d`nhd dndaa m`e" :xg` weqt Ðíà
ïëoireaw oinen rnync dil ipd` i`n "xere gqt" ,oictp inp xaer men lrac Ð

.oixaer `leíéîù éãéá.enr clepy Ð
øåâçúùoiwcea m` ,oxetv da akrzy Ð

.oikq zwicakéñåé éáøå àî÷ àðúã àìàÐ
.hrn `l` dycrn dlecb dpi` dpiyxkc

ìåñä.`"wexa oixewy ,cg ey`xy mqiw =
àøéñ.uew =çã÷î.`"laixh =áúëîhr =
.lfxaúëúî ìù ìë óà`nw wxtae Ð

illk yixc iaxc ,ediizbelt yxtn oiyecwc
.iherine iieaix yixc iqei iaxe ,ihxteéáéøá

.lecb mc` =úìéîá.dil` =àåä êàéä
íåî ìòá äùåò!`ixa xcd `d Ðïéà àä

ïéòöåøoirvex oi` i`ce `d .`zegipa Ð
lkne .qegq `edy ,ofe` ly daeba `l`
dyrp drivxd onc `kd ipzwc ,`iyw mewn
dcedi iaxa iqei iax xn`we ,men lra

!dycrk ied `lc ,hgna dpyi drivxcïàë
ìåñôì ïàë èåçùìdaxd oinen yi Ð

,gafn iab lr axwil eze` milqety xekaa
oi`y el` :opzck ,hgyil eze` oixiykn oi`e
.'ek dpicna `le ycwna `l odilr oihgey

àãðéäfrl oeylae .oixikn eid df oeyla Ð
.`"vieäðéùøës`e ,wgeca awpa cnerd Ð

ied ,ea z`veie (enr) zqpkp dpi`y it lr
awpd `diy cr men ied `l `nlc e` .men
.ea z`veie zqpkp `dz dpiyxky agx

éúòîù äá àöåéë,ol `wtp `tiqn Ð
qpkp epiidc ,epipy eneqige gcwn :xn`wc

.`veieúìåâìåâäå äøãùäoi`nhn oinilyÐ
.ld`a oi`nhn oi` zenvr x`ye ,ld`a

e`nhi `le exqgi dnke:opiqxb ikdáéúéå
àøôñ áø øîúéàå .äéì àéòáéî÷å àãñç áø

äéì øîà àúòîù øîàaxl `tilgz ax Ð
.l`eny diipz` ikdc ,`cqgêéðîéñåÐ
e `zrny xn` in drhz `lyÐ `zipzn in

ogky`c ,"l`eny xa dcedi ax ipz"
l`eny ax ixii`c cenlza daxd zenewn
l`eny ax ipz" ;`zipzn oeyla dcedi xa
ze`etx ,dxf dcear zkqna "dcedi xa

.(a,gk) "oicinrn oi`"cäéì øîàåax Ð
.`tilgz axl `cqgïë íàlld ziac Ð

lld ziae i`ny zia ziyr ,xn` rlqk
.cg`øåàî,mc` icia dyrp `ly oelg Ð

.zial zia oia hrn eil`n lzekd ltpy
åøåòéù.df zial df zian d`neh `iadl Ð

ìåãâ óåøâà àìîëicia dyrp `lc oeikc Ð
.aiyg `l ikdn xiva ,mc`çéèáà ïámyÐ

.xya lra yi`dåðùéå.sexb` eze`l Ðìù
äëùìjixvd z` gecwl ,dkyla gpeny Ð

.ziad wcalòìñëå é÷ìèéàä ïåéãðåôë
úéðåøéð.dnec dfle dfl ,xnelk ÐåðùéåÐ

.oeicpet eze`le rlq eze`l
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åø÷òð`icda aiyg `wc ,onwlc `iddn iiez`l ivn ied Ð `l ennbpe enbtp oi`

zeiniptd oiheg Ð "dpicna `le ycwna `l odilr oihgey oi`y el`e" :iab

ied zeipevigac ab lr s`c gkenc ,`yixc `weicn iiez`l `gip `l` .ennbpe enbtpy

.men ied `l zeinipta ,ielbay men

àúùäm`e Ð 'ek dielir opiwxt `l wxtin

witpc ,`nw `iiepy i`dl :xn`z

ipd` i`n "xere gqt" ,xnege lwn xaer men

aizk `l i`c ,`zyd xaqwc :xnel yie ?dil

.xaer men "rx men lk"n opiaxnw ,"xere gqt"

`le ,xnege lwn iwet`l `z`c `pin` dede

.xzqay oinen "rx men"n inp opihrnn

úåáøì`nw wxta Ð cia gwlpy xac lk

iieaix yixcc meyn :yxtn (a,`k) oiyecwc

,hrin Ð "rvxn" ,daix Ð "zgwle" ,iherine

lk iax Ð iax i`n ,daixe xfg Ð "epf`a zzpe"

:dnize .mq hrin Ð hrin i`n ,ilin

mq m`e .cia gwlpd xac lk opiaxn "zgwle"nc

hrine daix il dnl Ð cia gwlp ixwn `l

`l` iaxzn `l cegl "zgwle" oeyln ?daixe

"zgwle" oeylnc :xnel yie !cia gwlpd xac

xac lk zeaxl :xn`w ikd `l` .yixc `l

.iherine iieaix opiyxcc meyn ,cia gwlpd

ïàëodk liqtcn Ð leqtl o`k hegyl

oi`c i`d `nye .`ziixe`c men iedc rnyn

eh` opixfbe ,dti xkip oi`c meyn Ð oihgey

Ð odk liqtnc i`d ,inp i` .xzqay oinen

men ,inp i` .oxd` ly erxfa dey epi`c meyn

,dry itl elit` lqti `ly opirae ,`ed xaer

opiyxcc ,"ezgtyn l` [aye]" aizkc meyn

.ezgtynay xzenl Ð (my) oiyecwaéãë
zenie gcwn `lnkae Ð zenie igd on lhpiy

oiaexirc `nw wxta xn`wck ,i`ny zial

,i`w ediiexz`c rnyne ,dtxhl oke :(`,f)

xninl ez` lld zia `l` .zlebleb`e dxcy`

on lhpiy ickn ith ied gcwn `lnk exeriyc

`lc yxtnc ,inp mz epiaxe .edcicl zenie igd

yixa jixt `lcn ,zlebleb` "dtxhl oke" i`w

oexqg dnk `ki`de :(a,an oileg) "zetixh el`"

meyn ,dxcya oexqgn jixtck ,zlebleba

`de .oexqg `la dtixh ied mexwd zaiwpac

ixneg ixz zleblebe dxcy (`,f) oiaexira ixwc

zetixh iab ibilt eedc meyn Ð iccd` ixzqc

,zeig ith dil zi`e `lfn dil zi`c ,mc`c

lkn .enr oexqg `la mexw zaiwpa sxhin `le

,epyxity enk ok xnel jixv inp eyexitl mewn

enk ,(i`ny zial) zeni i`ny ziac `xeriyac

dn ,edine .edcic `xeriya lld zial

el`" yixa jixt `lcn mz epiax wcwcny

e`l Ð zleblebc oexqgn (a,an oileg) "zetixh

oexqg ly zetixhc xninl opivnc .`ed `kxit

enk ,awpil mexw ly eteqc meyn `l` ied `l

cere .(a,fn my) `lgekle `zeicl `incc d`ix

,zendac zetxhl mc`c oia wlgny itl ,dyw

,edl incn (`,bn my) "zetixh el`" yixac

,"izxixn ux`l jetyi" :aei`n edl jixtc

mz epiax leki ded ,edine .miiw aei` oiicre

dndaa dtixh aiyg `lfn mrhn `lc yxtl

gen ly mexw awipc oebk `l` .mc`n ith

jx oezgzd mexw dndaae ,oezgzd `le oeilrd

dyw oezgzd mc`a la` ,gend lr oibn oi`e

zaiwp mr oexqg ira ikd meyn Ð oibne

oi` Ð dfae dfa oieyy xaca la` .oeilrd

.llk mdipia wlgl
jixv
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eø÷òð¯eîbôð ,ïéàeîîâðå¯!àì¯,"òø íeî" àðéòa ¤¡§¦¦§§§¦§§¨¨¥¨¨
.àkéìå¯øBòä ïî àìå :ïðz änlà !éîð øáBò íeî ,éëä éà §¥¨¦¨¦¥©¦©¨¨§©§Ÿ¦¨

¯déålò ïðé÷øt àì ÷øôéî àzLä :àeä àøáñ øáBò íeî¥§¨¨¨§¨¦§©¨¨§¦©¦¨¥
¯äàîè äîäa ìk íàå" :àéðúc déålò ïðéèçL èçLî¦§¨¨£¦©¦¨¥§©§¨§¦¨§¥¨§¥¨

"'äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà¯áeúkä ïéîeî éìòáa £¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§©©§©£¥¦©¨
øîBà äzà .øaãîéìòáaBðéà Bà øaãî áeúkä ecôpL ïéîeî §©¥©¨¥§©£¥¦¤¦§©¨§©¥¥

äîäaa íàå" :øîBà àeäLk !Lnî äàîè äîäáa àlà¤¨¦§¥¨§¥¨©¨§¤¥§¦©§¥¨
"äàîhä¯øeîà äàîè äîäa éøäíéi÷î éðà äî àä , ©§¥¨£¥§¥¨§¥¨¨¨©£¦§©¥

"äpnî eáéø÷é àì øLà".ecôpL ïéîeî éìòa äæ :øîBà éåä £¤Ÿ©§¦¦¤¨¡¥¥¤©£¥¦¤¦§
ìò eãté ìBëéeáéø÷é àì øLà" :øîBì ãeîìz øáBò íeî ¨¦¨©¥©§©£¤Ÿ©§¦

'äì ïaø÷ äpnî"¯Bæ äúöé ,øwéò ìk äáéø÷ äðéàL éî ¦¤¨¨§©©¦¤¥¨§¥¨¨¦¨¨§¨
,ïk íà :àîéà úéòaéà .øçîì àlà íBiä äáéø÷ äðéàL¤¥¨§¥¨©¤¨§¨¨¦¨¥¥¨¦¥
eðz ."äøñç àlL ét ìò óà ä÷ãñð" éì änì øeòå çqt¦¥©§¦¥¨¨¦¦§§¨©©¦¤Ÿ¨§¨¨

÷ãqä :ïðaø¯,àeäL ìkäîéâtä¯éãéa ïéa íãà éãéa ïéa ©¨©©¤¤¨¤©§¦¨¥¦¥¨¨¥¦¥
ììkî .íéîL÷ãñc:àlà àì íéîL éãéa÷ãñäîéâôe¯ ¨©¦¦§¨§¤¤¦¥¨©¦¨¤¨¤¤§¦¨

éãk äîéât øeòéL änëå .íãà éãéa ïéa íéîL éãéa ïéa¥¦¥¨©¦¥¦¥¨¨§©¨¦§¦¨§¥
øBbçzLänk ,ïðaø eðz .'åëå "àìî äáwð" .ïøBtéö da ¤©§¨¦¤¦§¨§Ÿ¨©¨©©¨
úáé÷ðïæBàä¯:øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .äðéLøë àìî §¦©¨¤§Ÿ©§¦¨©¦¥§©¦§¨¥

äLáé àéä Bæéàå .äLãòëa¯äàéöBî äðéàå á÷péz íàL §©£¨¨§¥¦§¥¨¤¦¦¨¥§¥¨¦¨
àäzL éãk äLáé :øîBà íleLîä ïa éñBé éaø .íc útéè¦©¨©¦¥¤©§¨¥§¥¨§¥¤§¥
ïàîc ïäéøác .ïéåL úBéäì ïäéøác ïéáBø÷ :àðz .úëøôð¦§¤¤¨¨§¦¦§¥¤¦§¨¦¦§¥¤§©

íleLîä ïa éñBé éaøå àn÷ àpúã àîéìéà¯!àkéà àáeè ¦¥¨§©¨©¨§©¦¥¤©§¨¨¦¨
øéöa ,ïéà äLãòk .äãeäé éaøa éñBé éaøå àn÷ àpúã àlà¤¨§©¨©¨§©¦¥§©¦§¨©£¨¨¦§¦

äLãòkî"òöøî" :éäðéîøe àì¯ïéàïépî ,òöøî àlà éì ¦©£¨¨¨§¦§¦©§¥©¥¦¤¨©§¥©¦©¦
ìBqä úBaøìäøéqäåãeîìz ázënäå çc÷näå èçnäå §©©§©¦¨§©©©§©©§¥©§©©§¥©§

"zç÷ìå" :øîBì¯øác ìkç÷ìpLéñBé éaø éøác ,ãia ©§¨©§¨¨¨¨¤¦§©©¨¦§¥©¦¥
"òöøî" :øîBà éaø .äãeäé éaøa¯ìL ãçeéî òöøn äî §©¦§¨©¦¥©§¥©©©§¥©§¨¤

ìk óà ,úëzî¯ïãeé ,éaø øîà :àôéñ éðú÷å ;úëzî ìL ©¤¤©Ÿ¤©¤¤§¨¨¥¥¨¨©©¦¨
ïéòöBø ïäLk :LøBc äéä éaøa¯.úìéna àlà ïéòöBø ïéà §©¦¨¨¥§¤¥§¦¥§¦¤¨©¦¨

éðtî ,òöøð ïäk éøáò ãáò ïéà :íéøîBà íéîëçåäNòpL ©£¨¦§¦¥¤¤¦§¦Ÿ¥¦§©¦§¥¤©£¤
:øîàz íàå ;íeî ìòaúìénaãáò Càéä ,ïéòöBø eéä ©©§¦Ÿ©©¦¨¨§¦¥¨¤¤

.ïæBà ìL dáBâa àlà ïéòöBø ïéà àä íeî ìòa äNòð ïäkŸ¥©£¤©©¨¥§¦¤¨§©¤¤
:àðéè÷ øa àðç áø øîàïàk ,àéL÷ àì¯ìïàk ,èBçL¯ £©©¨¨©§¦¨¨©§¨¨¦§¨

:àéáøL áø øîà äðéLøk éàî .ìBñôìàãðéädépéî àòa . ¦§©©§¦¨¨©©¥¥§¨¦§¨§¨¦¥
äðéLøk :äaø àðeä áøî àéòLBä áøúñðëpäBà ,äàöBéå ©©£¨¥©¨©¨©§¦¨©¦§¤¤§§¨

äðéLøk.ézòîL da àöBik ,ézòîL àì Bæ :Bì øîà úãîBòä ©§¦¨¨¤¤¨©Ÿ¨©§¦©¥¨¨©§¦
äøãMä :ïðúcúìBbìebäåïBøñç änk ;eøñçLäøãMa ¦§©©¦§¨§©§¤¤¨§©¨¤§©¦§¨

,úBéìeç ézL :íéøîBà éànL úéa ìäàa ànèî àäé àìå§Ÿ§¥§©¥§Ÿ¤¥©©§¦§¥§
.úçà àéìeç :íéøîBà ìlä úéáeúìBbìebáe¯éànL úéa ¥¦¥§¦§¨©©©§¤¥©©

ïî ìèpiL éãk :íéøîBà ìlä úéáe ,çc÷î àìîk :íéøîBà§¦¦§Ÿ©§¥©¥¦¥§¦§¥¤¦¨¥¦
"éçä ïî ìèpiL éãk" :déì àéòaéî÷å àcñç áø áéúéå .úeîéå éçä¯àôéìçz áø déì øîà änëå ©©§¨§¨¥©¦§¨§¨¦©§¨¥§¥¤¦¨¥¦©©§©¨£©¥©©£¦¨

ìàeîL áøå ,déì øîà àúzòîL :øîà àøôñ áø ,øîúéàå .òìñk :ìàeîL øîà éëä ,éîéãeáà øa©£¦¦¨¦¨©§¥§¤©§¦§©©¨§¨¨©§©§§¨£©¥§©§¥
éðîéñå ,déì øîà àúéðúî :øîà äãeäé øa,ïk íà :déì øîàå ."äãeäé øa ìàeîL áø éðz" :C ©§¨¨©©§¦¨£©¥§¦¨¥¨¥©§¥©§¨©£©¥¦¥

äúéNòàìî BøeòéL íãà éãéa äNòð àlL øBàî :ïðúc !ãçà ìlä úéá éøáãå éànL úéá éøáã ¨¦¨¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥¤¨¦§©¨¤Ÿ©£¨¦¥¨¨¦§Ÿ
,ìBãb óBøâàeäæåBôBøâàBðLéå :éñBé éaø øîà .çéháà ïa ìLéãéa äNòð .íãà ìL ìBãb Làøk ¤§¨§¤¤§¤¤£©¦©¨©©¦¥§¤§§Ÿ¨¤¨¨©£¨¦¥

ì ìL ìBãb çc÷î àìîk eäeøòéL íãààeäL ,äkLïBécðeôk,é÷ìèéàä ìLòìñëeBðLéå ,úéðBøéð ¨¨¦£¦§Ÿ©§¥©¨¤¦§¨¤§§§¤¨¦©§¦§¤©¥¦§¤§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zexeka(iyiy meil)

:`xnbd zwiicnïéà ,eø÷òðwx m` la` ,men df ixd ±eîbôð ¤¤§¦¦§§
àì ,eîîâðålky aezkd ieaix llka mpi` dnle ,men df oi` ± §¦§§Ÿ

xeka xizdl ick :`xnbd zvxzn .xizn menòø íeî àðéòa± ¨¥¨¨
,dndal i`pb yiy ielb menàkéìåjeza mdy oeik ,miikipge ± §¥¨

:`xnbd dywn .dndal i`pb oi` dtdéëä éàyiy men lky ¦¨¦
a ixde ,reaw men `weec jixv dnl ,xizn i`pb eaénð øáBò íeî¥©¦

,dndal i`pb yi mb ±ïðz äîlàdpyna epipy dnle ±ïî àìå ©¨¨§©§Ÿ¦
øBòä.xaer men `edy meyn ,xizn epi` mbtpy ofe`d xery ± ¨
vxzn:`xnbd zàeä àøáñ øáBò íeî,xeka xizn epi`y ¥§¨¨

déålò ïðé÷øt àì ÷øôéî àzLäznda micet `l s`y oeik ± ©§¨¦§¨Ÿ¨§¦©¦¨¥
,df men lr miycwdéålò ïðéèçL èçLîhegyl xizp ike ± ¦§¨¨£¦©¦¨¥
.df men ici lr xeka

:xaer mena miycw znda micet oi`y xewn d`ian `xnbd
,àéðúcycwd znda oeict iabl aezk(`i fk `xwie)ìk íàå' §©§¨§¦¨

ïéîeî éìòáa ,''äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà äàîè äîäa§¥¨§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©§©£¥¦
áeúkä['d`nh dnda'-],øaãî,daxwdl miie`x mpi`y oeiky ©¨§©¥

xn`p jk lre ,d`nh dndak md ixd(ai fk my)odkd jixrde'
,dzectl xyt`y xnel ,'dz`ecôpL ïéîeî éìòáa øîBà äzà©¨¥§©£¥¦¤¦§

Bðéà Bà ,øaãî áeúkäxacn,Lnî äàîè äîäáa àlàoebke ©¨§©¥¥¤¨¦§¥¨§¥¨©¨
,ziad wcal dyicwdyøîBà àeäLkd`nh dnda iablfk my) §¤¥

(fkäàîhä äîäaa íàå','jkxra dcteéøäoeictäîäa §¦©§¥¨©§¥¨£¥§¥¨
íéi÷î éðà äî àä ,øeîà äàîèd`nh dnda'øLààì §¥¨¨¨¨£¦§©¥£¤Ÿ

eãté ìBëé .ecôpL ïéîeî éìòa äæ øîBà éåä ,'äpnî eáéø÷é©§¦¦¤¨¡¥¥¤©£¥¦¤¦§¨¦¨
elit`äpnî eáéø÷é àì øLà' øîBì ãeîìz ,øáBò íeî ìò©¥©§©£¤Ÿ©§¦¦¤¨

,''äì ïaø÷wx rnyne,øwéò ìk äáéø÷ dðéàL éî,zictp ¨§¨©¦¤¥¨§¥¨¨¦¨
äúöédndaøçîì àlà íBiä äáéø÷ dðéàL ,Bæ,[onf xg`l±] ¨§¨¤¥¨§¥¨©¤¨§¨¨

.dzectl xyt` i`y ,mend `txziy xg`l
:xaer men lr xeka oihgey oi` dnl sqep ote`a zvxzn `xnbd

àîéà úéòaéà,xen` dvxz m`e ±,ïk íàaygp xaer men mby ¦¨¥¥¨¦¥
,men'øeòå çqt'mireaw minen mdyéì änì,exn`p dnl ± ¦¥©§¦¥¨¨¦

.xaer men lr xeka oihgey oi`y gxkdae ,xaer mena ic ixde
:dpyna epipy.äøñç àlL ét ìò óà ä÷cñð¦§§¨©©¦¤Ÿ¨§¨

:miny icia eyrpy minena `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
÷ãqäa lqet ofe`aäîéâtä ,àeäL ìkzlqetïéadzyrpy ©¤¤¨¤©§¦¨¥

ïéa ,íãà éãéadzyrpy,íéîL éãéaepf` dzid ezcila xake ¦¥¨¨¥¦¥¨©¦
:`xnbd zxxan .dnebt÷ãñc ,ììkîdyrpyàì ,íéîL éãéa ¦§¨§¤¤¦¥¨©¦Ÿ

dgec .miny icia zlqety epipy dnibta wx ixdy ,lqet
:`xnbdàlà,`ziixad ixac z` dibz jkå ÷ãñmbäîéâô ¤¨¤¤§§¦¨
milqet,äîéât øeòéL änëå ,íãà éãéa ïéa íéîL éãéa ïéa¥¦¥¨©¦¥¦¥¨¨§©¨¦§¦¨

ïøBtéö da øBbçzL éãk.dnibtd mewna zakrzn oxetvdy - §¥¤©§¨¦¤
:dpyna epipy'åëå àìî äáwð.dpiyxk ¦§¨§Ÿ

:awpd xeriya `ziixa d`ian `xnbdänk ,ïðaø eðzxeriy ¨©¨¨©¨
ïæBàä úáé÷ð,dhigyl xeka xizndäðéLøk àìîly xibxb ± §¦©¨¤§Ÿ©§¦¨
.ziphw oinàéä Bæéàå .äLãòëa ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥§©£¨¨§¥¦
,'äLáé'ick cr dyaiizd m`äàéöBî dðéàå á÷péz íàL §¥¨¤¦¦¨¥§¥¨¦¨

,øîBà íleLîä ïa éñBé éaø .íc útéèxeriyäLáécréãk ¦©¨©¦¥¤©§¨¥§¥¨§¥
úëøôð àäzL.da eynyni m` ¤§¥¦§¤¤

àðz,`ziixaa epipy ±.ïéåL úBéäì ïäéøác ïéáBø÷zxxan ¨¨§¦¦§¥¤¦§¨¦
:`xnbdïàîc ïäéøácz`f dxn` mi`pz dfi` ixac lr ± ¦§¥¤§©

.`ziixadàîéìéàmzewlgn lrïa éñBé éaøå àn÷ àpúc ¦¥¨§©¨©¨§©¦¥¤
eLîäíl`ld ,'dyai' ly xeriyaàkéà àáeèyi ixd ± ©§¨¨¦¨

.ax welig mdipiaàlàmzewlgn lr `ziixad zpeekàpúc ¤¨§©¨
äãeäé éaøa éñBé éaøå àn÷dycrk m` ,'ofe`d zaiwp' xeriya ©¨§©¦¥§©¦§¨

zeidl odixac oiaexw' `ziixaa epipy df lre ,dpiyxk `lnk e`
.dycrdn daxd dlecb dpi` dpiyxkd ik ,'oiey

iaxa iqei iax :dcedi iaxa iqei iax ixaca dxizq `xnbd dywn

awp xeriyy ,xne` dcediïéà ,äLãòk,men aygp ±øéöa ©£¨¨¦§¦
[zegt-]àì äLãòkî:`xnbd dywn .men aygpéäðéîøe± ¦©£¨¨Ÿ§¦§¦

rvxpd ixar cara xen`d weqtd lr `ziixaa epipy ixdemixac)

(fi ehd z` zgwle'òöøî,'zlcae epf`a zzpeéì ïéà±rcei ipi` ©§¥©¥¦
df weqtnàlàa revxl ozipyòöøî,cg ey`xe wc lfxa ilk - ¤¨©§¥©

úBaøì ïépîici lr drivxìBqä,urn cg mqiw -äøéqäå- ¦©¦§©©§©¦¨
,uewázënäå ,çc÷näå ,èçnäå,lfxa hr -øîBì ãeîìz §©©©§©©§¥©§©©§¥©§©

(fi eh mixac)zç÷ìå'a revxl ozipy o`kn ,'rvxOd z`øác ìk §¨©§¨¤©©§¥©¨¨¨
øa éñBé éaø éøác ,ãia ç÷ìpL,øîBà éaø .äãeäé éaoeik ¤¦§©©¨¦§¥©¦¥§©¦§¨©¦¥

xn`py,'òöøî'zeaxl oi`dnecd xac wx `l` 'zgwle'n ©§¥©
,rvxnlãçeéî òöøn äî`edyìk óà ,úëzî ìLxac ©©§¥©§¨¤©¤¤©Ÿ

zeidl jixv ,ixar car ea mirvexy,úëzî ìLdxiqe leqe ¤©¤¤
drivxl mixyk mpi`e ,zkzn ly mpi`.éðz÷åaàôéñly §¨¨¥¥¨

,ef `ziixaïéòöBø ïäLk ,LøBc äéä éaøa ïãeé ,éaø øîàz` ¨©©¦¨§©¦¨¨¥§¤¥§¦
,cardïéòöBø ïéà,qegqd wlg `edy ,ofe`d jepzaàlà ¥§¦¤¨
úìéna.ofe`d zizgza jxd wlgd `edy ,dil`a ±íéîëçå ©¦¨©£¨¦

,íéøîBày epizeaxn eplaw ixdéðtî ,òöøð ïäk éøáò ãáò ïéà §¦¥¤¤¦§¦Ÿ¥¦§¨¦§¥
,íeî ìòa äNòpL,ycwna cearl lqtpeúìéna øîàz íàå ¤©£¤©©§¦Ÿ©©¦¨
ofe`d ly dil`a ±ìòa äNòð ïäk ãáò Càéä ,ïéòöBø eéä̈§¦¥¨¤¤Ÿ¥©£¤©©

,íeî,men dpi` ofe`d xera dnibty dpyna epipy ixdeàä± ¨
i`ce `l`òöBø ïéà.ïæBà ìL dáBâa àlà ïéepipyy oeike ¥§¦¤¨§©¤¤

revxl xyt`y xn` dcedi iaxa iqei iaxe ,men dyer drivxy
ji`e ,men dyer dycrk epi`y hgn ly awp s`y ixd ,hgna
dyer dycrk awp wxy xeka iabl dcedi iaxa iqei iax xn`

.men
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àðéè÷ øa àpç áø øîà̈©©¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨

z` xiznd mena xaecn ,men dyer dycrk awp wxy epipyy
xekadìèBçLe .daxwd `la elk`leïàkepipyy `ziixaae - ¦§¨

`ad mena xaecn ,men dyer hgn ly awp mbyìBñôìz` ¦§
.dcearl odkd
:`xnbd zxxan,àéáøL áø øîà ,'äðéLøk' éàîoin `id ©©§¦¨¨©©§¤§¨
eppnfa `xwpd.'àcðéä'¦§¨

,äaø àðeä áøî àéòLBä áø déðéî àòadpiyxk xeriy §¨¦¥©©§¨¥©¨©¨
lcebk `ed exn`yäàöBéå úñðëpä äðéLøk,geexa awpaBà ©§¦¨©¦§¤¤§§¨

kúãîBòä äðéLøk.z`veie zqpkp dpi`e ,wgeca eaBì øîàax ©§¦¨¨¤¤¨©
,dax `ped,ézòîL àì Bæoecipa la`ézòîL da àöBiklr ± Ÿ¨©§¦©¥¨¨©§¦

.`veie qpkp didiy jixvy izrny el dnecd oiprïðúczeld`) ¦§©
(b"n a"tld`a mi`nhnd znd iwlg iablúìBbìebäå äøãMä©¦§¨§©§¤

änk ,eøñçLd didia ïBøqç,ìäàa ànèî àäé àìå äøãM ¤¨§©¨¦¨©¦§¨§Ÿ§¥§©¥§Ÿ¤
,íéøîBà éànL úéaexqga,íéøîBà ìlä úéáe ,úBéìeç ézL ¥©©§¦§¥§¥¦¥§¦

xqgaå .úçà àéìeçoexqgd xeriy `ed dnúìBbìeba`ly §¨©©§©§¤
,`nhz,íéøîBà éànL úéaxqg m`àìîkzqipk,çc÷î ¥©©§¦¦§Ÿ©§¥©

L éãk ,íéøîBà ìlä úéáem`ìèpijkä ïîmc` ly zlebleb ¥¦¥§¦§¥¤¦¨¥¦©
úeîéå ,éç.df oexqg zngnáéúéåayie ±àéòaéî÷å àcñç áø ©§¨§¨¦©¦§¨§¨¦©§¨

,déìly df xeriyänëå 'éçä ïî ìèpiL éãk'.elceb `edøîà ¥§¥¤¦¨¥¦©©§©¨¨©
éîéãBáà øa àôéìçz áø déì,`cqg axléëä[jk±]øîà ¥©©£¦¨©£¦¦¨¦¨©

,ìàeîLexeriykrahnøîzéàå .òìñ,yxcnd ziaaáø §¥§¤©§¦§©©
déì øîà àúzòîL ,øîà àøôñax z`f xn` dreny oeyla ± ©§¨¨©§©§§¨¨©¥

,`tilgzdéì øîà àúéðúî ,øîà äãeäé øa ìàeîL áøå± §©§¥©§¨¨©©§¦¨¨©¥
.`tilgz ax z`f xn` dpyn oeylaéðîéñåConiq jl ixde ± §¦¨¨

y dfn ,jk xn` ine jk xn` in drhz `lyøa ìàeîL áø éðz'¨¥©§¥©
,'äãeäédpey dcedi xa l`eny ax q"ya zenewn daxday §¨

.dpyn oeyla
déì øîàå,`tilgz axl `cqg ax,ïk íàlhpiy ick' xeriyy §¨©¥¦¥

ixd ,rlqk `ed 'igd onúéNòz`éànL úéa éøácexn`y ¨¦¨¦§¥¥©©
,gcwn `lnkìlä úéa éøáãåxack ,rlqk exn`yãçà,ixdy §¦§¥¥¦¥¤¨
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zexeka(iyiy meil)

:`xnbd zwiicnïéà ,eø÷òðwx m` la` ,men df ixd ±eîbôð ¤¤§¦¦§§
àì ,eîîâðålky aezkd ieaix llka mpi` dnle ,men df oi` ± §¦§§Ÿ

xeka xizdl ick :`xnbd zvxzn .xizn menòø íeî àðéòa± ¨¥¨¨
,dndal i`pb yiy ielb menàkéìåjeza mdy oeik ,miikipge ± §¥¨

:`xnbd dywn .dndal i`pb oi` dtdéëä éàyiy men lky ¦¨¦
a ixde ,reaw men `weec jixv dnl ,xizn i`pb eaénð øáBò íeî¥©¦

,dndal i`pb yi mb ±ïðz äîlàdpyna epipy dnle ±ïî àìå ©¨¨§©§Ÿ¦
øBòä.xaer men `edy meyn ,xizn epi` mbtpy ofe`d xery ± ¨
vxzn:`xnbd zàeä àøáñ øáBò íeî,xeka xizn epi`y ¥§¨¨

déålò ïðé÷øt àì ÷øôéî àzLäznda micet `l s`y oeik ± ©§¨¦§¨Ÿ¨§¦©¦¨¥
,df men lr miycwdéålò ïðéèçL èçLîhegyl xizp ike ± ¦§¨¨£¦©¦¨¥
.df men ici lr xeka

:xaer mena miycw znda micet oi`y xewn d`ian `xnbd
,àéðúcycwd znda oeict iabl aezk(`i fk `xwie)ìk íàå' §©§¨§¦¨

ïéîeî éìòáa ,''äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà äàîè äîäa§¥¨§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©§©£¥¦
áeúkä['d`nh dnda'-],øaãî,daxwdl miie`x mpi`y oeiky ©¨§©¥

xn`p jk lre ,d`nh dndak md ixd(ai fk my)odkd jixrde'
,dzectl xyt`y xnel ,'dz`ecôpL ïéîeî éìòáa øîBà äzà©¨¥§©£¥¦¤¦§

Bðéà Bà ,øaãî áeúkäxacn,Lnî äàîè äîäáa àlàoebke ©¨§©¥¥¤¨¦§¥¨§¥¨©¨
,ziad wcal dyicwdyøîBà àeäLkd`nh dnda iablfk my) §¤¥

(fkäàîhä äîäaa íàå','jkxra dcteéøäoeictäîäa §¦©§¥¨©§¥¨£¥§¥¨
íéi÷î éðà äî àä ,øeîà äàîèd`nh dnda'øLààì §¥¨¨¨¨£¦§©¥£¤Ÿ

eãté ìBëé .ecôpL ïéîeî éìòa äæ øîBà éåä ,'äpnî eáéø÷é©§¦¦¤¨¡¥¥¤©£¥¦¤¦§¨¦¨
elit`äpnî eáéø÷é àì øLà' øîBì ãeîìz ,øáBò íeî ìò©¥©§©£¤Ÿ©§¦¦¤¨

,''äì ïaø÷wx rnyne,øwéò ìk äáéø÷ dðéàL éî,zictp ¨§¨©¦¤¥¨§¥¨¨¦¨
äúöédndaøçîì àlà íBiä äáéø÷ dðéàL ,Bæ,[onf xg`l±] ¨§¨¤¥¨§¥¨©¤¨§¨¨

.dzectl xyt` i`y ,mend `txziy xg`l
:xaer men lr xeka oihgey oi` dnl sqep ote`a zvxzn `xnbd

àîéà úéòaéà,xen` dvxz m`e ±,ïk íàaygp xaer men mby ¦¨¥¥¨¦¥
,men'øeòå çqt'mireaw minen mdyéì änì,exn`p dnl ± ¦¥©§¦¥¨¨¦

.xaer men lr xeka oihgey oi`y gxkdae ,xaer mena ic ixde
:dpyna epipy.äøñç àlL ét ìò óà ä÷cñð¦§§¨©©¦¤Ÿ¨§¨

:miny icia eyrpy minena `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
÷ãqäa lqet ofe`aäîéâtä ,àeäL ìkzlqetïéadzyrpy ©¤¤¨¤©§¦¨¥

ïéa ,íãà éãéadzyrpy,íéîL éãéaepf` dzid ezcila xake ¦¥¨¨¥¦¥¨©¦
:`xnbd zxxan .dnebt÷ãñc ,ììkîdyrpyàì ,íéîL éãéa ¦§¨§¤¤¦¥¨©¦Ÿ

dgec .miny icia zlqety epipy dnibta wx ixdy ,lqet
:`xnbdàlà,`ziixad ixac z` dibz jkå ÷ãñmbäîéâô ¤¨¤¤§§¦¨
milqet,äîéât øeòéL änëå ,íãà éãéa ïéa íéîL éãéa ïéa¥¦¥¨©¦¥¦¥¨¨§©¨¦§¦¨

ïøBtéö da øBbçzL éãk.dnibtd mewna zakrzn oxetvdy - §¥¤©§¨¦¤
:dpyna epipy'åëå àìî äáwð.dpiyxk ¦§¨§Ÿ

:awpd xeriya `ziixa d`ian `xnbdänk ,ïðaø eðzxeriy ¨©¨¨©¨
ïæBàä úáé÷ð,dhigyl xeka xizndäðéLøk àìîly xibxb ± §¦©¨¤§Ÿ©§¦¨
.ziphw oinàéä Bæéàå .äLãòëa ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥§©£¨¨§¥¦
,'äLáé'ick cr dyaiizd m`äàéöBî dðéàå á÷péz íàL §¥¨¤¦¦¨¥§¥¨¦¨

,øîBà íleLîä ïa éñBé éaø .íc útéèxeriyäLáécréãk ¦©¨©¦¥¤©§¨¥§¥¨§¥
úëøôð àäzL.da eynyni m` ¤§¥¦§¤¤

àðz,`ziixaa epipy ±.ïéåL úBéäì ïäéøác ïéáBø÷zxxan ¨¨§¦¦§¥¤¦§¨¦
:`xnbdïàîc ïäéøácz`f dxn` mi`pz dfi` ixac lr ± ¦§¥¤§©

.`ziixadàîéìéàmzewlgn lrïa éñBé éaøå àn÷ àpúc ¦¥¨§©¨©¨§©¦¥¤
eLîäíl`ld ,'dyai' ly xeriyaàkéà àáeèyi ixd ± ©§¨¨¦¨

.ax welig mdipiaàlàmzewlgn lr `ziixad zpeekàpúc ¤¨§©¨
äãeäé éaøa éñBé éaøå àn÷dycrk m` ,'ofe`d zaiwp' xeriya ©¨§©¦¥§©¦§¨

zeidl odixac oiaexw' `ziixaa epipy df lre ,dpiyxk `lnk e`
.dycrdn daxd dlecb dpi` dpiyxkd ik ,'oiey

iaxa iqei iax :dcedi iaxa iqei iax ixaca dxizq `xnbd dywn

awp xeriyy ,xne` dcediïéà ,äLãòk,men aygp ±øéöa ©£¨¨¦§¦
[zegt-]àì äLãòkî:`xnbd dywn .men aygpéäðéîøe± ¦©£¨¨Ÿ§¦§¦

rvxpd ixar cara xen`d weqtd lr `ziixaa epipy ixdemixac)

(fi ehd z` zgwle'òöøî,'zlcae epf`a zzpeéì ïéà±rcei ipi` ©§¥©¥¦
df weqtnàlàa revxl ozipyòöøî,cg ey`xe wc lfxa ilk - ¤¨©§¥©

úBaøì ïépîici lr drivxìBqä,urn cg mqiw -äøéqäå- ¦©¦§©©§©¦¨
,uewázënäå ,çc÷näå ,èçnäå,lfxa hr -øîBì ãeîìz §©©©§©©§¥©§©©§¥©§©

(fi eh mixac)zç÷ìå'a revxl ozipy o`kn ,'rvxOd z`øác ìk §¨©§¨¤©©§¥©¨¨¨
øa éñBé éaø éøác ,ãia ç÷ìpL,øîBà éaø .äãeäé éaoeik ¤¦§©©¨¦§¥©¦¥§©¦§¨©¦¥

xn`py,'òöøî'zeaxl oi`dnecd xac wx `l` 'zgwle'n ©§¥©
,rvxnlãçeéî òöøn äî`edyìk óà ,úëzî ìLxac ©©§¥©§¨¤©¤¤©Ÿ

zeidl jixv ,ixar car ea mirvexy,úëzî ìLdxiqe leqe ¤©¤¤
drivxl mixyk mpi`e ,zkzn ly mpi`.éðz÷åaàôéñly §¨¨¥¥¨

,ef `ziixaïéòöBø ïäLk ,LøBc äéä éaøa ïãeé ,éaø øîàz` ¨©©¦¨§©¦¨¨¥§¤¥§¦
,cardïéòöBø ïéà,qegqd wlg `edy ,ofe`d jepzaàlà ¥§¦¤¨
úìéna.ofe`d zizgza jxd wlgd `edy ,dil`a ±íéîëçå ©¦¨©£¨¦

,íéøîBày epizeaxn eplaw ixdéðtî ,òöøð ïäk éøáò ãáò ïéà §¦¥¤¤¦§¦Ÿ¥¦§¨¦§¥
,íeî ìòa äNòpL,ycwna cearl lqtpeúìéna øîàz íàå ¤©£¤©©§¦Ÿ©©¦¨
ofe`d ly dil`a ±ìòa äNòð ïäk ãáò Càéä ,ïéòöBø eéä̈§¦¥¨¤¤Ÿ¥©£¤©©

,íeî,men dpi` ofe`d xera dnibty dpyna epipy ixdeàä± ¨
i`ce `l`òöBø ïéà.ïæBà ìL dáBâa àlà ïéepipyy oeike ¥§¦¤¨§©¤¤

revxl xyt`y xn` dcedi iaxa iqei iaxe ,men dyer drivxy
ji`e ,men dyer dycrk epi`y hgn ly awp s`y ixd ,hgna
dyer dycrk awp wxy xeka iabl dcedi iaxa iqei iax xn`

.men
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àðéè÷ øa àpç áø øîà̈©©¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨

z` xiznd mena xaecn ,men dyer dycrk awp wxy epipyy
xekadìèBçLe .daxwd `la elk`leïàkepipyy `ziixaae - ¦§¨

`ad mena xaecn ,men dyer hgn ly awp mbyìBñôìz` ¦§
.dcearl odkd
:`xnbd zxxan,àéáøL áø øîà ,'äðéLøk' éàîoin `id ©©§¦¨¨©©§¤§¨
eppnfa `xwpd.'àcðéä'¦§¨

,äaø àðeä áøî àéòLBä áø déðéî àòadpiyxk xeriy §¨¦¥©©§¨¥©¨©¨
lcebk `ed exn`yäàöBéå úñðëpä äðéLøk,geexa awpaBà ©§¦¨©¦§¤¤§§¨

kúãîBòä äðéLøk.z`veie zqpkp dpi`e ,wgeca eaBì øîàax ©§¦¨¨¤¤¨©
,dax `ped,ézòîL àì Bæoecipa la`ézòîL da àöBiklr ± Ÿ¨©§¦©¥¨¨©§¦

.`veie qpkp didiy jixvy izrny el dnecd oiprïðúczeld`) ¦§©
(b"n a"tld`a mi`nhnd znd iwlg iablúìBbìebäå äøãMä©¦§¨§©§¤

änk ,eøñçLd didia ïBøqç,ìäàa ànèî àäé àìå äøãM ¤¨§©¨¦¨©¦§¨§Ÿ§¥§©¥§Ÿ¤
,íéøîBà éànL úéaexqga,íéøîBà ìlä úéáe ,úBéìeç ézL ¥©©§¦§¥§¥¦¥§¦

xqgaå .úçà àéìeçoexqgd xeriy `ed dnúìBbìeba`ly §¨©©§©§¤
,`nhz,íéøîBà éànL úéaxqg m`àìîkzqipk,çc÷î ¥©©§¦¦§Ÿ©§¥©

L éãk ,íéøîBà ìlä úéáem`ìèpijkä ïîmc` ly zlebleb ¥¦¥§¦§¥¤¦¨¥¦©
úeîéå ,éç.df oexqg zngnáéúéåayie ±àéòaéî÷å àcñç áø ©§¨§¨¦©¦§¨§¨¦©§¨

,déìly df xeriyänëå 'éçä ïî ìèpiL éãk'.elceb `edøîà ¥§¥¤¦¨¥¦©©§©¨¨©
éîéãBáà øa àôéìçz áø déì,`cqg axléëä[jk±]øîà ¥©©£¦¨©£¦¦¨¦¨©

,ìàeîLexeriykrahnøîzéàå .òìñ,yxcnd ziaaáø §¥§¤©§¦§©©
déì øîà àúzòîL ,øîà àøôñax z`f xn` dreny oeyla ± ©§¨¨©§©§§¨¨©¥

,`tilgzdéì øîà àúéðúî ,øîà äãeäé øa ìàeîL áøå± §©§¥©§¨¨©©§¦¨¨©¥
.`tilgz ax z`f xn` dpyn oeylaéðîéñåConiq jl ixde ± §¦¨¨

y dfn ,jk xn` ine jk xn` in drhz `lyøa ìàeîL áø éðz'¨¥©§¥©
,'äãeäédpey dcedi xa l`eny ax q"ya zenewn daxday §¨

.dpyn oeyla
déì øîàå,`tilgz axl `cqg ax,ïk íàlhpiy ick' xeriyy §¨©¥¦¥

ixd ,rlqk `ed 'igd onúéNòz`éànL úéa éøácexn`y ¨¦¨¦§¥¥©©
,gcwn `lnkìlä úéa éøáãåxack ,rlqk exn`yãçà,ixdy §¦§¥¥¦¥¤¨
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zexeka(ycew zay meil)

ìBò ìL á÷ð àìîkczi ea mirweze ,lera miyery awpk - ¦§Ÿ¤¤¤
dnae ,rlqk `ed gcwn xeriyy ixd ,lerd zerevx xeywl

.lld ziae i`ny zia ewlgp
÷ézLéà.aiydl dn el did `ly meyn ,`tilgz ax wzy ± ¦§¦

ànL ,àcñç áø déì øîàåzia exn`y 'gcwn `ln'k xeriy §¨©¥©¦§¨¤¨
,znd zlebleb oexqg iabl i`nyeðéðL 'Bîeqéçå çc÷î'± ©§¥©§¦¨¦

qpkiy ick ,awpd z` aigxdl gcwnd z` ccvn gcwy xg`ly
mqgy dn z` lhepy meyn 'meqig' `xwpe ,geixa `vie gcwnd
ziay `vnpe ,rlqn xzei `ed eneqige gcwn xeriye .awpd z`
exingd gcwnk `ed zlebleba oexqgd xeriyy exn`y i`ny

.rlqa `ed exeriyy exn`y lld zianáø déì øîàå§¨©¥©
ànL' àîéz àì ,àôéìçz,'epipy eneqige gcwnéàcå' àlà ©£¦¨Ÿ¥¨¤¨¤¨©©

.'Bîeqéçå çc÷îxy`ky ,`iryed ax ly ewitq hytp dzrn ©§¥©§¦
,geixa ea `veie qpkp didiy dpeekd ,awpl mieqn xeriy eraw
dpeekd ,men aygpd dpiyxkk awp xeriy iabl oicd `ede

.ea z`veie zqpkp dpiyxk didzy
eéøöäéìò úBìzäì C,df lr jenql leki dz`e ±éáà äi÷æçk ¨¦§¦¨¨¤¨§¦§¦¨£¦

Lwòinlz s` did `l ik ,ezecr lr jnqy epivnywleg c ¦¥
k ,eilrïðúc,qxg ilk z`neh iabléáà äi÷æç ãéòä úeãò Bæ ¦§©¥¥¦¦§¦¨£¦

ìàéìîb ïaø íeMî øîàL ,äðáéa ìàéìîb ïaø éðôì Lwò¦¥¦§¥©¨©§¦¥§©§¤¤¨©¦©¨©§¦¥
ìk ,ï÷fäilkCBz Bì ïéàL,[leaiw zia±]Bì ïéà ,ñøç éìëa ©¨¥Ÿ¤¥¦§¦¤¤¥

äwéìçì íéøBçàaygpy ea miynzyny wlgd oia welig oi` ± £©¦©£¦¨
m` okle ,'eab' aygpy yeniyl cner epi`y eixeg`l ,'ekez'

àîèða d`neh drbp ±àîèð ,BëBzmb,Babm`e,Bab àîèð ¦§¨¦§¨©¦§¨©
àîèðmb.BëBzz`neh `lde :`xnbd dywn'BëBú'a ñøç éìk ¦§¨§¦¤¤§

,àðîçø äìzxn`py(bl `i `xwie)mdn lRi xW` Uxg ilM lke' ¨¨©£¨¨§¨§¦¤¤£¤¦Ÿ¥¤
m` ,ok m`e ,`nhp ekezn `nhp m` wxy ,'FkFY l`déì úéà± ¤¦¥

ilkl yidéì énhéà ,CBzm` la` ,`nhp ilkd ±déì úéì ¦©¥¥¥¥
déì énhéà àì ,CBzoi`y qxg ilky cird ji`e ,`nhp epi` ± Ÿ¦©¥¥

.`nhp jez el
øîà÷ éëä ,ïéáà øa ÷çöé áø øîà,diwfgCBz Bì ïéàL ìk ¨©©¦§¨©¨¦¨¦¨¨©Ÿ¤¥

,ñøç éìëaixdBcâðkjez el oi`y el dnecd ilk ±óèL éìëa ¦§¦¤¤§¤§¦§¦¤¤
,dewna dliah epiidc ,dtihya ezxdhy ur ilka ±Bì ïéà¥

ä÷éìçì íéøBçàm` okle ,eixeg`l ekez oia welig oi` ±àîèð £©¦©£¦¨¦§¨
BëBz,ekeza d`neh drbpy ±,Bab àîèðm`eàîèð Bab àîèð ¦§¨©¦§¨©¦§¨
.BëBz

:`xnbd zl`eydééìúéîì éì änìzelzl diwfg jxved dnl ± ¨¨¦§¦§§¥
shy ilk oicàîéð ,ñøç éìëaxnel el did ±CBz Bì ïéàL ìk' ¦§¦¤¤¥¨Ÿ¤¥

,'äwéìçì íéøBçà Bì ïéà ,óèL éìëailk llk xikfdl `le ¦§¦¤¤¥£©¦©£¦¨
:`xnbd daiyn .qxg,ïì òîLî à÷ àäshy ilkyBì Léc ¨¨©§©¨§¤

,ñøç éìk äî ,ñøç éìëk àeä éøä ,CBzm`BëBz àîèð £¥¦§¦¤¤©§¦¤¤¦§¨
,Bab àîèðm`eBëBz àîèð àìeab `l`óà .Bab àîèð àì ¦§¨©Ÿ¦§¨Ÿ¦§¨©©
,óèL éìkm`àì ,BëBz àîèð àì ,Bab àîèð BëBz àîèð §¦¤¤¦§¨¦§¨©Ÿ¦§¨Ÿ
.Bab àîèð¦§¨©

:`xnbd dywnàðîçø déa élb ñøç éìk àîìLalawiy ¦§¨¨§¥¤¤©¥¥©£¨¨
n wx d`nehàðîçø déa élb éî ,óèL éìk àlà ,BëBzlawiy ¤¨§¦¤¤¦©¥¥©£¨¨
n wx d`nehBëBz,.eab `nhp `l ekezn `nhp `l m` dnle

:`xnbd zvxznàúééøBàc äàîeèa éàlr oecipd did eli` ± ¦§§¨§©§¨
,dxezd on d`neh zlawénð éëälawn shy ilky i`ce ± ¨¦©¦

diwfg did `le ,el oi` m` oia jez el yi m` oia ,eabn d`neh
mle` ,ekezl eixeg` oia welig oi`y epcnll jixvéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñòxaecn diwfg ixaca o`k ±ïé÷Lî úàîeèamiwyna ± ¨§¦©§§©©§¦
n wx ilk mi`nhny d`neh elaiwy,ïðaøc`ed mz`neh oice §©¨¨

kïðúc(:ek dbibg),ïé÷Lîa åéøBçà àîèpL éìkwx ,mi`nh ¦§©§¦¤¦§¨£¨§©§¦
,ïéàîè åéøBçàla`Bðâà ,BëBzleaiw ziak dieyrd ezizgz ± £¨§¥¦¨§

,jetdBðæà,eicivay zelebr zeici ±åéãéå,ely zekex` zeici ± ¨§§¨¨
,ïéøBäèm` la`,àîè Blek ,BëBz àîèð,opaxcn ez`nehe §¦¦§¨¨¥

,éìk ànèî ä÷Lî ïéàå éìk ànèî ìëBà ïéà àúééøBàcîc§¦§©§¨¥¤§©¥§¦§¥©§¤§©¥§¦
øeæâc àeä ïðaøå,e`nhi ilka `nh dwyn rbp m`yíeMî §©¨¨§¨¦

ä÷Lî[aefe wex-]äáæå áæon `nhny d`nehd a` `edy ©§¤¨§¨¨
`l ,dwynn `nhp ilk oi`y e`xi m`y minkg eyyge ,dxezd

e .dafe af dwyn ea rbpy ilk mb e`nhiïðaø äeéeL Ckìä± ¦§¨©§¦¨©¨¨
zeidl oiwyna `nhpd shy ilk ly epic enic okleäàîeèk§§¨

`ziixe`cñøç éìëc`nhp m` j` ,eab `nhp ekez `nhp m`y ¦§¦¤¤
,ekez `nhp `l eabïðaø äeéeL àìåzeidläàîeèk §Ÿ©§¦¨©¨¨§§¨
déLôðc àúééøBàcshy ilk ly `ziixe`c d`neh oick ± §©§¨§©§¥

c meyn ,ekez `nhp eab `nhp m` mby ,envrïðaø eãáò̈§©¨¨
íéLã÷å äîeøz déìò óBøNéì àìc éëéä ék àøékéäminkg ± ¤¥¨¦¥¦§Ÿ¦§£¥§¨§¨¨¦

zerha `ai `le ,`id opaxcn oiwyn z`nehy rciy xkid eyr
dnexza mibdepy itk ,ea e`nhpy miycwe dnexz sexyl
eprinydl diwfg `ae .dxez ly d`neha e`nhpy miycwe
eab `nhp m` mbe ,dwilg el oi` jez el oi`y shy ilky

.ekez `nhp ,oiwynn
:`xnbd dywn,éëä éà,xkid zeyrl minkg eyygyBì ïéà ¦¨¦¥

àøékéä énð ãéáòéì énð CBzyi jez el oi`y shy ilka mb - ©¦¤¡¦©¦¤¥¨
xn` dnle ,ekez `nhi `l eixeg` `nhp m`y ,xkid zeyrl
zvxzn .ekez s` `nhp eab `nhpe jez el oi` m`y diwfg

:`xnbdàøékéä eãáòc ïåékxkid eyry oeik ±,CBz Bì Léa ¥¨§¨§¤¥¨§¤
ïðaøc CBz Bì ïéàc òéãéoiwyn erbp m` mby reci `linn ± §¦©§¥§©¨¨

.xkid ea mb zeyrl jxev oi`e ,opaxcn wx ez`neh ,jez el oi`a
:`xnbd dywnéìea÷ øa àúééøBàc óèL éìëa CBz Bì ïéàå§¥¦§¦¤¤§©§¨©©¥
àeä äàîeèon d`neh lawn jez el oi`y shy ilk ike ± §¨

ixde ,oiwyn z`neh ea xefbl ekxved jkly ,dxezdàéîec§¨
ïðéòa ÷Nc,wyl dnec `ed m` wx d`neh lawn shy ilk ± §¨¨¦©

ìk óà ,ï÷éøå àìî ìèìhéî ÷O äîm` ,d`neh lawn ilk ©©¦©§¥¨¥§¥¨©Ÿ
`ed,ï÷éøå àìî ìèìhéîel oi` m` la` ,jez el yiy epiide ¦©§¥¨¥§¥¨

exfb minkg :`xnbd zvxzn .`ziixe`c d`neh lawn epi` jez
wx ,jez el oi`y ilka miwyn z`nehðäaúBñøãîì eæçc C± §¨¨©£§¦§¨

xer e` ur ly lqtqe `qk oebk ,qxcnk ynyl miie`xy milka
.jez mdl oi` m` mb afd qxcna `ziixe`c d`neh milawny

:`xnbd dywnéëä éàoi`y milk lr dxfbp miwyn z`nehy ¦¨¦
,qxcnk ynyl miie`xd jez mdlénð ñøçmb ok xefbl yi ± ¤¤©¦

d`neh lawne qxcnl ie`xy ,jez el oi`y qxg ilk lr
:`xnbd zvxzn .`ziixe`cïéàz`neh,ñøç éìëa ñøãîik ¥¦§¨¦§¦¤¤
.xayi mc` eilr ayi m`

ax lr `cqg ax ziiyew lr sqep uexiz d`iane zxfeg `xnbd
:`tilgz,øîà àtt áødkyl ly gcwn xeriyy epipyy dn ©¨¨¨©

xeriya ,zipexip rlqk `ed,eðéðL ìBãb çc÷îdpynd ixdy ©§¥©¨¨¦
,lecb exeriyy dyibcdììkîxeriyyíúñ çc÷îc`ed ¦§¨§©§¥©§¨

énð àøèeæohw xzei ±,òìqkî'gcwn `ln' xeriyy `vnpe §¨©¦¦©¤©
rlq xeriyn ohw `ed ,zlebleb oexqga i`ny zia erawy mzq

.lld zia erawy
:`xnbd dywnàkéà éàî ïðaøì àlà ,øéàî éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¥¦¤¨§©¨¨©¦¨

øîéîìayiil yi dn mle` ±,minkg ixac itlïðúcly `tiqa §¥©¦§©
,i`ny ziae lld zia ewlgp day dpyn dze`çc÷î äæéàa§¥¤©§¥©

eøîà,zlebleba oexqgd xeriy `edy i`ny ziaagcwnïè÷ ¨§§¨¨
,íéàôBø ìL,dknd z` `txl y`xd z` migcew md eayéøác ¤§¦¦§¥

a ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaøgcwnì ìL ìBãâ,äkLixd ©¦¥¦©£¨¦§¦§¨¤¦§¨
xeriy lre ,lecb gcwna `ed i`ny zia ly mxeriy minkgly
zia mnr ewlgp dna dyw aeye ,zipexip rlqk `edy epipy df
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רכי
oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

ìåò ìù á÷ð àìîë`nl` .lerd zerevx xeywl czi ea oirweze ,awp ea oiyery Ð

lld zia oiae i`ny zia oia `ki` i`ne ,rlqk ied gcwn÷éúùéà.`tilgz ax Ðøîàå
çã÷î àîù àãñç áø äéì,epipy eneqige gcwn Ð zlebleba i`ny zia xn`wc Ð

ick awpd z` oiaigxne ,awpd icivn lhepe gcwnd z` oiccvn xegd dyrpy xg`lc

Ð "meqig" epiide .geixa `veie gcwn qpkiy

gipn epi`e awpd z` mzeqe mqigy dn lhepy

xzei ied eneqige gcwne .agexa gcwnd qpkil

.rlqnàôéìçú áø äéì øîà:`cqg axl Ð

gcwn i`ce :`ni` `l` ,"`ny" `niz `l

.epipy eneqigeäéìò úåìúäì äúà êéøöåÐ

.df xac lr jenql dz` leki ,xnelkäé÷æçë
ù÷ò éáàdid `ly ,ezecr lr jnqpy Ð

.eilr wleg cinlzä÷éìçì íééøåçà åì ïéà
m` :opixn` `lc .ekezn miwelg eixeg` oi`y Ð

m` ,`l` .xedh ekeze `nh eab Ð eab `nhp

oiynzyny cv eze` .ekez `nhp Ð eab `nhp

.leaiw zia el oi`c ab lr s` ,"jez" ixw ea

:jixtweàðîçø äìú åëåúá ñøç éìëoi`c Ð

xy` qxg ilk lke" aizkc ,ekezn `l` `nhn

.'ebe "ekez l` mdn letióèù éìëá åãâðëÐ

Ð jez inp el oi`y shy ilka dizeekc ,xnelk

= shy ilk .dl yxtn onwle .miixeg` el oi`

" (eh `xwie) aizkc ,ur ilkshyi ur ilk lke

lawn in ,jez el oi` ike :jixt dinwle ."mina

d`neh ur ilk iheytshy ilk :ixn`c `ki`e

,ok m`c ,mcia `ed zerhe .zekzn ilk epiid

shy ilk iheyt ilawn in" onwl jixt i`n`

"d`nehilk iheyt i`cec ,`id `kxit e`l

!mi`nh zekzn'åë ïì òîùî à÷ àäikdl Ð

jez el yic `kidc ,qxg ilka shy ilkl diilz

.eab `nhp ekez `nhp Ðäàîåèá éà
éîð éëä àúééøåàã`nhp m`y ol `hiytc Ð

.jez el oi` oia jez el yi oia ,ekez `nhp eab

`l eab `nhp jez el yiac ,opiwqr i`na `kde

opireny`l jixhvi` jez el oi`ae ,ekez `nhp

Ð ekez `nhp eab `nhp eab `nhp ekez `nhpc

oiwyna eixeg` e`nhpy ilk ,opaxc d`neha

.oi`nhåðâåà åëåúleaiw zia epiidc Ð

= epbe` :`pixg` `pyil .eilr ayeiy oezgzd

.eztyåðæàqxg ly zeiaga oiyery dn edf Ð

.e"iypn oixewy ,dfig` zialåéãéilk oebk Ð

.eixeg`l apf el oiyery qxgàúééøåàãîãÐ

`nw wxta ,ilk oi`nhn oiwyne oilke` oi`

.(`,gi) migqtcäáæå áæã ä÷ùî íåùîÐ

ilk `nhne ,d`nehd a` iedc ,eaefe ewex oebk

ike" :(eh `xwie) aizkc ,mc` elit` ,`ziixe`cn

.'ebe "afd wexiïðáø äåéåù êëìäshy ilkl Ð

.oiwyna `nhpdñøç éìëãm`c ,`ziixe`c Ð

.ekez `nhp `l Ð eab `nhpïðáø äåéåù àìå
äéùôðã àúééøåàã äàîåèë.shy ilkc Ð

eixeg`l oiwyn z`neh qxg ilka xefb `l i`n` :`iyw i`e .oileg `l` ,miycwe dnexz dilr sexyp `lc ikid ik ,oiwyn z`neha lwdl `xikid opax ecarc meynmeyn :uixz

zkqna) yxetn `edd ,'ebe "afd ea rbi xy` qxg ilke" aizkc meyn i`e .ekezn `l` ,d`neh ilawn `l Ð eixeg`n dafe af dwyn erbp elit` `dc ,dwyn meyn xfbinl `kil mzdc

.hqid df xne` ied Ð elekk `edy erbn edfi`c ,irzyin hiqdac (an sc) (dcpàåä äàîåè éìåá÷ øá àúééøåàã óèù éìëá êåú åì ïéàåoiwyn eda xfbinl opax jixhvi`c Ð

.dwilgl mixeg` el oi`c ,opireny`l jixhvi` `l ,"inp ikd `ziixe`c d`neha i`" :lirl oxn`c ,cereïðéòá ÷ùã àéîåãe` xer e` cba e` ur ilk lkn" :(`i `xwie) aizkc Ð

.wyl ur ilk ywzi` Ð "wyï÷éøå àìî.leaiw zia el yic Ðúåñøãîì åæçã êðäá.qxcn ici lr d`neh ilawnc ,lqtqe `qk oebk Ðéîð ñøç éìëá éëä éàd`neh xefbp Ð

!zeqxcnl efgc jpda ,jez el oi`añøç éìëá ñøãî ïéà.eilr ayei mc` m` xayiy Ðøîà àôô áø.`id `kxit e`l Ð cg` lld ziae i`ny zia ziyr :zxn`c `d Ðçã÷îã
åðéðù ìåãâ.ixn`w mzq gcwna i`ny ziae ,rlqn xiva Ð mzq gcwn la` ,zipexip rlqk iedc lecb gcwnc ."mc` icia ieyrd xe`n"c dpyna Ðæéàáåøîà çã÷î äzia Ð

.dknd z` owzl y`xd z` ea oixcewy ,mi`tex ly ohwk "gcwn `lnk" zlebleba i`nyàçéð éî øéàî éáøì åìéôà åúå 'åë øéàî éáøì àçéðäi`ny ziac `xeriyc ,ok m` Ð

.zlebleb z`neh dl dgxt i`d ik `hef `xeriyac ,`lew epiidc .i`ny zia ilewn dil ded Ð xhefïðú úéù ïðàå"ay" ,i`ny zia ilewn mixac dyy :(` dpyn d wxt) zeicra Ð

.opz `låðéðù úéðåøéð òìñ.yitp i`ny ziac `xeriy xi`n iaxl elit` ,jkld .mi`tex ly ohw gcwnn elit` xhef Ð lld zia ixn`wc "rlqk" la` .lecb gcwnk iedc Ðäðùî
ïéò ìù ñéø.`xnba yxtn Ð÷ã åðéòá éøä,wc epira yiy ixd ,xnelk Ð1.`"liihìåìáú.`id i`n yxtn Ðïåæìç.o"enil oixewy `id ileg Ðùçð.`xnba yxtn Ð(áöòå)

.l"iin Ðàøéñá ÷ñåôä ïáì,dxey dze` wqete ,oald on `vei oal ly heg m`e .d`a oird zi`xn myny ,`"lipext oixewy `ed xegy .xegyl aiaq oiray dxey epiid `xiq Ð

.men ied Ð xegya qpkpeïáìá ñðëðå øåçù.oala qpkpe ,`xiqa wqete ,xegyd on `vei xegyd heg m` Ðíåî åðéà.oird oney `l` ,`ed oir e`lc .oala oinen oi`y Ðàøîâ
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êéøöayiil ick gexhl dz` jixv :yexit Ð ywr ia` `edy diwfgk zelzl dz`

zecr enk .l`eny xn` jky il xexa ik ,`iyew gkn dyayl oi`y .xacd

.jenqa dil uxzne ,ayein eixac oeyl did `ly ,ywr ia` diwfgåãâðëshy ilka

.qxhpewa yxitck ,"mina shyi ur ilk [lke]" eda aizkc ,df oeyl ltep ur ilka Ð 'ek

exwin ok enk zekzn ilkc inp xninl epivne

sheye wxene" eda aizkc meyn ,shy ilk

shy ilka jez el oi`e :onwl jixtc `de ."mina

wyc `inec ,`id d`neh ileaw xa `ziixe`cn

lka ur ilka inp ixii`c dil `hiyt Ð opira

ilk" hwp `lcn ,shy ilk exwinc edpd

."zekzn

ïéàixw "jez" Ð `nhp dwelgl mixeg` el

.ea ynzydl oilibxy cv eze`

éøäÐ eab `nhp ekez `nhp qxg ilkk `ed

`wtp `lc ,xn`w mixg` `nhl egxk lr

o`kn dywe .izixg` `zlinl icin dpin

rnync ,(`,fh) zayc l`eny epiax zqxibl

wxt seqae .llk ediiabn oi`nhn oi` qxg ilkc

qxg ilk xie`c opixn`c ,(`,ck) oilegc `nw

d`neh lawn `lc epiid Ð [xedh eabe] `nh

zxeza `ipzck ,eabn mixg` `nhn la` ,eabn

,`nhil zcnn `nhl zcn daexn :mipdk

.eixeg`n `nhin epi`e eixeg`n mixg` `nhny

oa`c (`,ek dcp) "zltnd" wxta opixn` cere

`ivedl ci aiygc ,gth xepzd on `veid

,`ticrc xnel oi`e .abn `ticr `lc ,d`neh

oi`c `ztqeza `ipzdc .qipkdl elit` ixii`e

,cere .ehqidae exie`n `l` qxg ilkl d`neh

ine .xedh Ð eilr lizt cinv yi `d :opiyxcc

ab lr s`e ?dcp ezy`l edpicgic opiwqr `l

,(`,giw oileg) "ahexde xerd"c `ibeq yixac

qipkdl xepz lk cic cenlzd xaqc rnyn

xninl opikxv `pwqna ,eabn sicre ,`ivedle

.ikdêðäáiheyt x`y la`Ðzeqxcnl efgc

xkend" wxta izyxit mpice ,mixedh Ð ur ilk

lka" wxtae (`,eq `xza `aa) "ziad z`

.(`,`l oiaexir) "oiaxrn
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ànL :àcñç áø déì øîàå .÷ézLéà !ìBò ìL á÷ð àìîk¦§Ÿ¤¤¤¦§¦©£©¥©¦§¨¤¨
çc÷îBîeqéçåàîéz àì :àôéìçz áø déì øîàå eðéðL ©§¥©§¦¨¦©£©¥©©£¦¨¨¥¨

éøö ;Bîeqéçå çc÷î éàcå :àlà ,"ànL"CúBìzäìäéìò ¤¨¤¨©©©§¥©§¦¨¦§¦¨¨¤¨
äi÷æçkéáàLwò éáà äi÷æç ãéòä úeãò Bæ ,ïðúc .Lwò §¦§¦¨£¦¦¥¦§©¥¥¦¦§¦¨£¦¦¥

:ï÷fä ìàéìîb ïaø íeMî øîàL ,äðáéa ìàéìîb ïaø éðôì¦§¥©¨©§¦¥§©§¤¤¨©¦©¨©§¦¥©¨¥
ñøç éìëa CBz Bì ïéàL ìk¯Bì ïéàíéøBçà;ä÷éìçì ¨¤¥¦§¦¤¤¥£©¦©£¦¨

BëBz àîèð¯Bab àîèð ,Bab àîèð¯.BëBz àîèð¯éìk ¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨§¦
CBz déì úéà ,àðîçø äìz BëBúa ,ñøç¯úéì ,déì énhéà ¤¤§¨¨©£¨¨¦¥¦©¥¥¥

CBz déì¯éëä ,ïéáà øa ÷çöé éaø øîà !déì énhéà àì ¥¨¦©¥¥£©©¦¦§¨©¨¦¨¦
ñøç éìëa CBz Bì ïéàL ìk :øîà÷¯óèL éìëa Bãâðk ¨¨©¨¤¥¦§¦¤¤§¤§¦§¦¤¤

íéøBçà Bì ïéàBëBz àîèð ;ä÷éìçì¯àîèð ,Bab àîèð ¥£©¦©£¦¨¦§¨¦§¨©¦§¨
Bab¯.BëBz àîèð¯éì änìdééìúéîì:àîéð ñøç éìëa ©¦§¨¨¨¦§¦§§¥¦§¦¤¤¥¨

óèL éìëa CBz Bì ïéàL ìk¯íéøBçà Bì ïéà!ä÷éìçì¯ ¨¤¥¦§¦¤¤¥£©¦©£¦¨
äî :ñøç éìëk àeä éøä CBz Bì Léc ,ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¥£¥¦§¦¤¤©

BëBz àîèð ,ñøç éìk¯BëBz àîèð àì ,Bab àîèð¯àì §¦¤¤¦§¨¦§¨©Ÿ¦§¨Ÿ
BëBz àîèð ,óèL éìk óà ;Bab àîèð¯àì ,Bab àîèð ¦§¨©©§¦¤¤¦§¨¦§¨©Ÿ

BëBz àîèð¯.Bab àîèð àì¯ñøç éìk àîìLa¯élb ¦§¨Ÿ¦§¨©¦§¨¨§¦¤¤©¥
àðîçø déa élb éî ,óèL éìk àlà ,"BëBz" àðîçø déa¥©£¨¨¤¨§¦¤¤¦©¥¥©£¨¨

"BëBz"¯àúééøBàc äàîeèa éà¯éàîa àëä ,éîð éëä ¦§§¨§©§¨¨¦©¦¨¨§©
ïðé÷ñò¯åéøBçà àîèpL éìk :ïðúc .ïðaøc ïé÷Lî úàîeèa ¨§¦©§§©©§¦§©¨©¦§©§¦¤¦§¨£¨
ïé÷Lîa¯BëBz ,ïéàîè åéøBçàBðâààîèð ;ïéøBäè åéãéå Bðæà §©§¦£¨§¥¦£¨¨§§¨¨§¦¦§¨
BëBz¯ïéàå ,éìk ànèî ìëBà ïéà àúééøBàcîc .àîè Blek¨¥§¦§©§¨¥¤§©¥§¦§¥

.äáæå áæ ä÷Lî íeMî øeæâc àeä ïðaøå ,éìk ànèî ä÷Lî©§¤§©¥§¦§©¨©¦§¦©§¤¨§¨¨
ïðaø deéåL àìå ,ñøç éìëc äàîeèk ïðaø deéåL ,Ckìä¦§¨¨§¨©¨©§§¨¦§¦¤¤§¨¨§¨©¨©
éëéä ék àøékéä ïðaø eãáò ;déLôðc àúééøBàc äàîeèk§§¨§©§¨§©§¥£©©¨©¤¥¨¦¥¦

.íéLã÷å äîeøz déìò óBøNéì àìã¯CBz Bì ïéà ,éëä éà §¨¦§£¥§¨§¨¨¦¦¨¦¥
!àøékéä éîð ãéáòéì ,éîð¯CBz Bì ïéàc òéãé ,CBz Bì Léa àøékéä eãáòc ïåék¯.ïðaøc¯Bì ïéàå ©¦¦£¦©¦¤¥¨¥¨©£©¤¥¨§¥§¦©§¥§©¨©§¥

a àúééøBàc ,óèL éìëa CBzàéîec àeä äàîeè éìea÷ ø÷Ncàìî ìèìhéî ÷O äî ,ïðéòaï÷éøå¯ ¦§¦¤¤§©§¨©©¥§¨§¨§©¨¥©©©¦©§¥¨¥§¥¨
!ï÷éøå àìî ìèìhéî ìk óà¯ðäaeæçc C.úBñøãîì¯!éîð ñøç ,éëä éà¯.ñøç éìëa ñøãî ïéà ©Ÿ¦©§¥¨¥§¥¨§¨¨©£§¦§¨¦¨¦¤¤©¦¥¦§¨¦§¦¤¤

ììkî ,eðéðL "ìBãb çc÷î" :øîà àtt áøçc÷îcíúñ¯éîð àøèeæ.òìñkî¯,øéàî éaøì àçéðä ©©¨¨©©§¥©¨¨¦¦§¨§©§¥©§¨§¨©¦¦§¤©¨¦¨§©¦¥¦
eøîà çc÷î äæéàa :ïðúc øîéîì àkéà éàî ïðaøì àlà¯íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéàôBø ìL ïè÷a ¤¨§©¨©©¦¨§¥©¦§©§¥¤©§¥©¨§§¨¨¤§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦

ì ìL ìBãâa :íéøîBà!äkL¯;ìlä úéá éøîeçîe éànL úéá élewî déì äåä àçéð éî øéàî éaøìe §¦§¨¤¦§¨§©¦¥¦¦¦¨£¨¥¦¥¥©©¥§¥¥¦¥
ïðúc ,ïðàå¯ïðz àìc ,ïðz¯eðéðL úéðBøéð òìñ :ïîçð áø øîà !ïðz àìçc÷îkíúñ òìñ ,ìBãb¯ ©£©¦§©§©§¨§©¨§©¨©©©§¨¤©¥¦¨¦§©§¥©¨¤©§¨

àøèeæçc÷nî.íúñäðùîéøäñïéò ìLáwéðLíbôpL ,,,÷c Bðéòa éøä ;÷cñpLìeláz,ïBælç , §¨¦©§¥©§¨¨¦¤©¦¤¦©¤¦§©¤¦§©£¥§¥©§©¦¨
ìeláz eäæéà .áöò ,Lçð¯÷ñBtä ïáìàøéqañðëð øBçL .øBçLa ñðëðåïáìa¯.íeî Bðéààøîâ ¨¨¨¨¥¤§©¨¨©¥©¦¨§¦§¨©¨¨¦§¨©¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zexeka(ycew zay meil)

ìBò ìL á÷ð àìîkczi ea mirweze ,lera miyery awpk - ¦§Ÿ¤¤¤
dnae ,rlqk `ed gcwn xeriyy ixd ,lerd zerevx xeywl

.lld ziae i`ny zia ewlgp
÷ézLéà.aiydl dn el did `ly meyn ,`tilgz ax wzy ± ¦§¦

ànL ,àcñç áø déì øîàåzia exn`y 'gcwn `ln'k xeriy §¨©¥©¦§¨¤¨
,znd zlebleb oexqg iabl i`nyeðéðL 'Bîeqéçå çc÷î'± ©§¥©§¦¨¦

qpkiy ick ,awpd z` aigxdl gcwnd z` ccvn gcwy xg`ly
mqgy dn z` lhepy meyn 'meqig' `xwpe ,geixa `vie gcwnd
ziay `vnpe ,rlqn xzei `ed eneqige gcwn xeriye .awpd z`
exingd gcwnk `ed zlebleba oexqgd xeriyy exn`y i`ny

.rlqa `ed exeriyy exn`y lld zianáø déì øîàå§¨©¥©
ànL' àîéz àì ,àôéìçz,'epipy eneqige gcwnéàcå' àlà ©£¦¨Ÿ¥¨¤¨¤¨©©

.'Bîeqéçå çc÷îxy`ky ,`iryed ax ly ewitq hytp dzrn ©§¥©§¦
,geixa ea `veie qpkp didiy dpeekd ,awpl mieqn xeriy eraw
dpeekd ,men aygpd dpiyxkk awp xeriy iabl oicd `ede

.ea z`veie zqpkp dpiyxk didzy
eéøöäéìò úBìzäì C,df lr jenql leki dz`e ±éáà äi÷æçk ¨¦§¦¨¨¤¨§¦§¦¨£¦

Lwòinlz s` did `l ik ,ezecr lr jnqy epivnywleg c ¦¥
k ,eilrïðúc,qxg ilk z`neh iabléáà äi÷æç ãéòä úeãò Bæ ¦§©¥¥¦¦§¦¨£¦

ìàéìîb ïaø íeMî øîàL ,äðáéa ìàéìîb ïaø éðôì Lwò¦¥¦§¥©¨©§¦¥§©§¤¤¨©¦©¨©§¦¥
ìk ,ï÷fäilkCBz Bì ïéàL,[leaiw zia±]Bì ïéà ,ñøç éìëa ©¨¥Ÿ¤¥¦§¦¤¤¥

äwéìçì íéøBçàaygpy ea miynzyny wlgd oia welig oi` ± £©¦©£¦¨
m` okle ,'eab' aygpy yeniyl cner epi`y eixeg`l ,'ekez'

àîèða d`neh drbp ±àîèð ,BëBzmb,Babm`e,Bab àîèð ¦§¨¦§¨©¦§¨©
àîèðmb.BëBzz`neh `lde :`xnbd dywn'BëBú'a ñøç éìk ¦§¨§¦¤¤§

,àðîçø äìzxn`py(bl `i `xwie)mdn lRi xW` Uxg ilM lke' ¨¨©£¨¨§¨§¦¤¤£¤¦Ÿ¥¤
m` ,ok m`e ,`nhp ekezn `nhp m` wxy ,'FkFY l`déì úéà± ¤¦¥

ilkl yidéì énhéà ,CBzm` la` ,`nhp ilkd ±déì úéì ¦©¥¥¥¥
déì énhéà àì ,CBzoi`y qxg ilky cird ji`e ,`nhp epi` ± Ÿ¦©¥¥

.`nhp jez el
øîà÷ éëä ,ïéáà øa ÷çöé áø øîà,diwfgCBz Bì ïéàL ìk ¨©©¦§¨©¨¦¨¦¨¨©Ÿ¤¥

,ñøç éìëaixdBcâðkjez el oi`y el dnecd ilk ±óèL éìëa ¦§¦¤¤§¤§¦§¦¤¤
,dewna dliah epiidc ,dtihya ezxdhy ur ilka ±Bì ïéà¥

ä÷éìçì íéøBçàm` okle ,eixeg`l ekez oia welig oi` ±àîèð £©¦©£¦¨¦§¨
BëBz,ekeza d`neh drbpy ±,Bab àîèðm`eàîèð Bab àîèð ¦§¨©¦§¨©¦§¨
.BëBz

:`xnbd zl`eydééìúéîì éì änìzelzl diwfg jxved dnl ± ¨¨¦§¦§§¥
shy ilk oicàîéð ,ñøç éìëaxnel el did ±CBz Bì ïéàL ìk' ¦§¦¤¤¥¨Ÿ¤¥

,'äwéìçì íéøBçà Bì ïéà ,óèL éìëailk llk xikfdl `le ¦§¦¤¤¥£©¦©£¦¨
:`xnbd daiyn .qxg,ïì òîLî à÷ àäshy ilkyBì Léc ¨¨©§©¨§¤

,ñøç éìk äî ,ñøç éìëk àeä éøä ,CBzm`BëBz àîèð £¥¦§¦¤¤©§¦¤¤¦§¨
,Bab àîèðm`eBëBz àîèð àìeab `l`óà .Bab àîèð àì ¦§¨©Ÿ¦§¨Ÿ¦§¨©©
,óèL éìkm`àì ,BëBz àîèð àì ,Bab àîèð BëBz àîèð §¦¤¤¦§¨¦§¨©Ÿ¦§¨Ÿ
.Bab àîèð¦§¨©

:`xnbd dywnàðîçø déa élb ñøç éìk àîìLalawiy ¦§¨¨§¥¤¤©¥¥©£¨¨
n wx d`nehàðîçø déa élb éî ,óèL éìk àlà ,BëBzlawiy ¤¨§¦¤¤¦©¥¥©£¨¨
n wx d`nehBëBz,.eab `nhp `l ekezn `nhp `l m` dnle

:`xnbd zvxznàúééøBàc äàîeèa éàlr oecipd did eli` ± ¦§§¨§©§¨
,dxezd on d`neh zlawénð éëälawn shy ilky i`ce ± ¨¦©¦

diwfg did `le ,el oi` m` oia jez el yi m` oia ,eabn d`neh
mle` ,ekezl eixeg` oia welig oi`y epcnll jixvéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñòxaecn diwfg ixaca o`k ±ïé÷Lî úàîeèamiwyna ± ¨§¦©§§©©§¦
n wx ilk mi`nhny d`neh elaiwy,ïðaøc`ed mz`neh oice §©¨¨

kïðúc(:ek dbibg),ïé÷Lîa åéøBçà àîèpL éìkwx ,mi`nh ¦§©§¦¤¦§¨£¨§©§¦
,ïéàîè åéøBçàla`Bðâà ,BëBzleaiw ziak dieyrd ezizgz ± £¨§¥¦¨§

,jetdBðæà,eicivay zelebr zeici ±åéãéå,ely zekex` zeici ± ¨§§¨¨
,ïéøBäèm` la`,àîè Blek ,BëBz àîèð,opaxcn ez`nehe §¦¦§¨¨¥

,éìk ànèî ä÷Lî ïéàå éìk ànèî ìëBà ïéà àúééøBàcîc§¦§©§¨¥¤§©¥§¦§¥©§¤§©¥§¦
øeæâc àeä ïðaøå,e`nhi ilka `nh dwyn rbp m`yíeMî §©¨¨§¨¦

ä÷Lî[aefe wex-]äáæå áæon `nhny d`nehd a` `edy ©§¤¨§¨¨
`l ,dwynn `nhp ilk oi`y e`xi m`y minkg eyyge ,dxezd

e .dafe af dwyn ea rbpy ilk mb e`nhiïðaø äeéeL Ckìä± ¦§¨©§¦¨©¨¨
zeidl oiwyna `nhpd shy ilk ly epic enic okleäàîeèk§§¨

`ziixe`cñøç éìëc`nhp m` j` ,eab `nhp ekez `nhp m`y ¦§¦¤¤
,ekez `nhp `l eabïðaø äeéeL àìåzeidläàîeèk §Ÿ©§¦¨©¨¨§§¨
déLôðc àúééøBàcshy ilk ly `ziixe`c d`neh oick ± §©§¨§©§¥

c meyn ,ekez `nhp eab `nhp m` mby ,envrïðaø eãáò̈§©¨¨
íéLã÷å äîeøz déìò óBøNéì àìc éëéä ék àøékéäminkg ± ¤¥¨¦¥¦§Ÿ¦§£¥§¨§¨¨¦

zerha `ai `le ,`id opaxcn oiwyn z`nehy rciy xkid eyr
dnexza mibdepy itk ,ea e`nhpy miycwe dnexz sexyl
eprinydl diwfg `ae .dxez ly d`neha e`nhpy miycwe
eab `nhp m` mbe ,dwilg el oi` jez el oi`y shy ilky

.ekez `nhp ,oiwynn
:`xnbd dywn,éëä éà,xkid zeyrl minkg eyygyBì ïéà ¦¨¦¥

àøékéä énð ãéáòéì énð CBzyi jez el oi`y shy ilka mb - ©¦¤¡¦©¦¤¥¨
xn` dnle ,ekez `nhi `l eixeg` `nhp m`y ,xkid zeyrl
zvxzn .ekez s` `nhp eab `nhpe jez el oi` m`y diwfg

:`xnbdàøékéä eãáòc ïåékxkid eyry oeik ±,CBz Bì Léa ¥¨§¨§¤¥¨§¤
ïðaøc CBz Bì ïéàc òéãéoiwyn erbp m` mby reci `linn ± §¦©§¥§©¨¨

.xkid ea mb zeyrl jxev oi`e ,opaxcn wx ez`neh ,jez el oi`a
:`xnbd dywnéìea÷ øa àúééøBàc óèL éìëa CBz Bì ïéàå§¥¦§¦¤¤§©§¨©©¥
àeä äàîeèon d`neh lawn jez el oi`y shy ilk ike ± §¨

ixde ,oiwyn z`neh ea xefbl ekxved jkly ,dxezdàéîec§¨
ïðéòa ÷Nc,wyl dnec `ed m` wx d`neh lawn shy ilk ± §¨¨¦©

ìk óà ,ï÷éøå àìî ìèìhéî ÷O äîm` ,d`neh lawn ilk ©©¦©§¥¨¥§¥¨©Ÿ
`ed,ï÷éøå àìî ìèìhéîel oi` m` la` ,jez el yiy epiide ¦©§¥¨¥§¥¨

exfb minkg :`xnbd zvxzn .`ziixe`c d`neh lawn epi` jez
wx ,jez el oi`y ilka miwyn z`nehðäaúBñøãîì eæçc C± §¨¨©£§¦§¨

xer e` ur ly lqtqe `qk oebk ,qxcnk ynyl miie`xy milka
.jez mdl oi` m` mb afd qxcna `ziixe`c d`neh milawny

:`xnbd dywnéëä éàoi`y milk lr dxfbp miwyn z`nehy ¦¨¦
,qxcnk ynyl miie`xd jez mdlénð ñøçmb ok xefbl yi ± ¤¤©¦

d`neh lawne qxcnl ie`xy ,jez el oi`y qxg ilk lr
:`xnbd zvxzn .`ziixe`cïéàz`neh,ñøç éìëa ñøãîik ¥¦§¨¦§¦¤¤
.xayi mc` eilr ayi m`

ax lr `cqg ax ziiyew lr sqep uexiz d`iane zxfeg `xnbd
:`tilgz,øîà àtt áødkyl ly gcwn xeriyy epipyy dn ©¨¨¨©

xeriya ,zipexip rlqk `ed,eðéðL ìBãb çc÷îdpynd ixdy ©§¥©¨¨¦
,lecb exeriyy dyibcdììkîxeriyyíúñ çc÷îc`ed ¦§¨§©§¥©§¨

énð àøèeæohw xzei ±,òìqkî'gcwn `ln' xeriyy `vnpe §¨©¦¦©¤©
rlq xeriyn ohw `ed ,zlebleb oexqga i`ny zia erawy mzq

.lld zia erawy
:`xnbd dywnàkéà éàî ïðaøì àlà ,øéàî éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¥¦¤¨§©¨¨©¦¨

øîéîìayiil yi dn mle` ±,minkg ixac itlïðúcly `tiqa §¥©¦§©
,i`ny ziae lld zia ewlgp day dpyn dze`çc÷î äæéàa§¥¤©§¥©

eøîà,zlebleba oexqgd xeriy `edy i`ny ziaagcwnïè÷ ¨§§¨¨
,íéàôBø ìL,dknd z` `txl y`xd z` migcew md eayéøác ¤§¦¦§¥

a ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaøgcwnì ìL ìBãâ,äkLixd ©¦¥¦©£¨¦§¦§¨¤¦§¨
xeriy lre ,lecb gcwna `ed i`ny zia ly mxeriy minkgly
zia mnr ewlgp dna dyw aeye ,zipexip rlqk `edy epipy df
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רכב
oifge` mipya cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

àðéòã àøá àøåú.oird z` dqknd ,oir za epiid .oir ly dpevig dxey Ð÷ã
ò÷åùî.men df ixd Ð oird z` rwynd wc Ðïáìá àä øåçùá àä`w `zyd Ð

.oir ly oala `cge ,oir ly xegya `cg miwenc jzrc `wlqà÷øá êéðîéñå=
.men ied sve oalc ,weca jl `di df oniq inp `kd .men iede ,sve oal iedc .`"liin

à÷øá"dwixade xengd z` xkeyd" oebk Ð
.(`,gr`rivn `aa)ãçà ï÷æ.did odkÐàì

åéðôì éúøáò.did xecd lecbyÐäæ ïåæìçÐ
.mipira oeflg eldide ,owf eze`l eldidxeka

äëìä äøåîùdeprny`lydycgdkldÐ
.xg`näùòî íãå÷dyrn `ay mcew Ð ¥

.ecia dklddåì ïéòîåù.dyrn oiyere Ð
åì ïéòîåù ïéà.dxne` dyrnd liayac Ð

reaw menc xn`c i`na dil ziiv o`n ,`kde
`edïéúéðúîiax Ð oala men oi` :ipzwc Ð

.`id iqeiåîéðéò áìçî àöéryx `vi Ð
oird oneye .epiray oneyaexn drxzeaxzl

.`ed oala Ðìáìáîä øáãwqety Ð
xarc ikid lk .oalde xegyd axrne ,`xiqd

.lalan iedäðùîøååøåç,`ed ileg Ð
.oirazepal oitihyiyíéòåá÷äediiexz`Ð
.min`e xeexeg` ,[i`w]íéîòô ùìù ïé÷ãåá

íåé íéðåîù êåúálr s` ,edewca `l m`e Ð
ied `l Ð mipeny meia my `vnp meny it
.ekxc oky ,xfge el jld mizpia `nyc ,men

íéî.min zethep eipiry Ðíéîä íä åìà
ïéòåá÷äod oireaw i` opirci i`na ,xnelkÐ

mixaer i`íéîùâ ìù ùáéå çì ìëàm` Ð
oixewy `etqne oaz d`etxl edelik`d

.`"vitçìlcbd Ð yaie ,oqipa lcbd Ð
cgia edelik`de .`xnba yxtnck ,ixyza
zia dcya lcbd Ð minyb ly yaie gl

.minyba dil ibqc ,lradìù ùáéå çì åà
íéçìù`ly e` .zewydl dkixvy rwxw Ð

`l` cgia yaie gl lk`êë øçàå ùáé ìëà
çì ìëàs` .d`etx jxc ef oi` ,d`etxl Ð

cr ,men epi` Ð jka `txzp `ly it lr
,ez`etx jxc `id efc ,gld xg`yai lk`iy

Ð `txzp `l m`e.men iedàøîâïéúéðúî
iax Ð mei mipeny reaw xeexeg :ipzwc Ð

.`id dcediùáéå çì ìëà,lrad zia lyÐ
.d`etx ied `edd Ð dzewydl jixv oi`y

ïéçìù ìù ùáéå çì àìå,d`etx ied `lc Ð
.dia `pwca `leùáé ìëàù åàzia ly Ð

ef oi`c ,jka wcap epi`Ðgl jk xg`e ,lrad
.d`etx jxcíéùãç äùìù åðùéådylycÐ

.ikda dil opiwca miycgíåî äæ éøäm` Ð
.jka `txzp `lïðú åäééåøú ïðàäåoiac Ð

yai lik` i`e ,oigly ly oia lrad zia ly
iaxk oizipzne .opiwcae ,iqn Ð gld xg`

!`zniwe` dcediàøñçî éøåñç.oizipzn Ð
çì ïîæá çìoqipe xc`a lcbd `etqn Ð

.oqipe xc`a eze` oilik`nùáéá ùáéåÐ
eze` oilik`n ixyze lel`a lcbd `etqn
ini lk exariy cr dil ihgy `lc ,ixyza

.mdipya wcaie ,uiwdòîù àúonfa glc Ð
.yai onfa yaie glåúåà ïéìéëàî äîëåÐ

.mei lkaäðåùàø äãåòñálka lke`y Ð
.zexbexbk d`etxd on dil opiadi ,mei
åà
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êéðîéñå(`,hq oihib) "efg`y in" wxtac :dnize .reaw men iedc rnyn Ð `wxa

oilgek :opixn` inp (`,gr zay) "oii `ivend" wxtae ,`wxal ze`etx yi

uxzl [jixv] inp oke .erawpy mcew ,oi`ae oiynynna ixiin mzdc :xnel yie !izewxal

jky ,zg` oir legkl ick Ð mc :(my) ipzw "oii `ivend" wxta mzdc ,izixg` `iyew`

zay) `ztqezae .[cex`il] (xeegil) oilgek

wxt) oizlikna `ztqezae .edl opiqxb (h wxt

lkdc rnyn ,"xeexeg" mewna "xe`i" aezk (c

,edine !men onwl aiyg reawd xeexege .cg`

.reaw epi`y eze`a ixiin zayac xninl `ki`

Ð eil`n `txzn oi`c `kidc ,uxzl yi cere

,mireawd min iab onwl xn`wc `de .men aiyg

ly yaie gl eze` oilik`nyk xaer m`c

,ynn d`etx ef oi` Ð reaw ied `l minyb

la` .e`l m` mireaw md m` oeiqpe dwica `l`

,rcz .reaw men xiardl dleki dxenb d`etx

Ð mbtp :oaefd mbtp iab opixn` (a,hl) onwlc

mbtpyke .xzei epzi`l xfeg lhipc ,lhip `le

ikc :xnel yi ,edine .elhil leki ied Ð inp

wcwcl yi zvwe .dpwz el oi` Ð dlgz mbtp

onwlck men iede `ziixe`a `aizkc ,ztlin

wxta `nw `aaae .zixvnd ziffg `ide ,(`,`n)

,d`etx dl yic rnyn (a,t) "daexn"

iwene ,zaya jekigd lr oirixzn :opixn`ck

.miptan yaie uegan glc ,zixvnd ziffga dl

e`l Ð oirixzny `dc :yxtl yi ,edine

dl oi` jytp dnc .siqez `ly `l` ,`txzzy

mei cr zklede zttlny onwl opixn`c ,d`etx

."`txdl lkez `l xy`" :inp aizke ,dzind

,men `iede ,`aizkc ,zlain wcwcl yi ,edine

oiaexir) "oilitz `vend" wxta opze .onwlck

zlai oikzeg oke .ycwna zlai oikzeg :(`,bw

d`etx dl yi `nl` .(a,dq migqt) gqta

da zilc dcinrdl oi`e !men aiyge ,dkizga

,edine .onwlck ,`ed `nlra ilezlzc .mvr

Ð xry dia zilce ,oiray zlaia dcinrdl yi

.dpicna `le ycwna `l ,dlr oihgey oi`c

,dyaie dgl :(my) oiaexira opixn`c ab lr s`e

.oiray zlaia jiiy lkd ,ilke ciíàmcew

`lc mz epiax xne` Ð el oirney dxn` dyrn

,d`xed dze`l jixvc `kid `l` ikd opixn`

xbg iab (`,er) "lxrd" wxta zenaiae .`kd ik

"dqep`d lr oi`yep" wxtae ,l`rnyik axg

,en`n eig` zy` `yep xb iab (`,gv zenai)

`caer iab (a,r oiyecw) "oiqgei dxyr" yixae

i`penyg zian" xn`c lkc ,dcedi axc

dcedi axl d`xp didy ,`ed `car "`piz`

.ehipwdy itl ok xne`yàöéÐ enipir algn

yxitck ,alg oixew oiray oal dyxcd itl¨¨¥¤

Ð xnel dvexe ,oird oney myy qxhpewa

.oiray oney aexn drx zeaxzl ryxd `viy

oird `veiy xnel dvex `xwc dihyt la`

.ekezay oney aexn ,uegl hleae
ediy
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éàîàøa àøez :àtt áø øîà ñéøäàðéòc÷c" . ©¨¦¨©©©¨¨¨¨§¥¨©
÷c :ïðaø eðz ."ìelázòweLî¯óö ,íeî äæ éøä¯ §©¨©¨©©§¨£¥¤¨

àëtéà àéðúäå .íeî Bðéà¯àä ,øBçLa àä ,àéL÷ àì ¥§¨©§¨¦§¨¨©§¨¨©¨¨
.ïáìa¯ïáìa ïéîeî ïéà àäåàä ,àlà !¯÷Bãaàä ,ïáì ©¨¨§¨¥¦©¨¨¤¨¨§¨¨¨

¯äiLàé éì çñ ,äpç øa øa äaø øîàc .øBçL ÷Bãa§¨§¨©©¨©©©¨¨¦Ÿ¦¨
øBçL ÷c :àLeà ïîcîòweL¯óö ,íeî äæ éøä¯Bðéà §¦¨©¨§¨£¥¤¨¥

ïáì ÷c ;íeîîòweL¯óö ,íeî Bðéà¯.íeî äæ éøä ©¨¨§¨¥¨£¥¤
éðîéñåLçð ïBælç" .à÷øa :C"áöòåïBælç :eäì àéòaéà . §¦¨¥©§¨¦¨¨¨§¨¨¦©£¨§¦¨

øîàc ,òîL àz Lçð Bà ïBælç :àîìc Bà ,Lçð àeä¨¨¦§¨¦¨¨¨¨§©§¨©
ãçà ï÷æ :øæòìà ïa ïðçBé éaø éì çñ ,äpç øa øa äaø©¨©©©¨¨¦©¦¨¨¤¤§¨¨¨¥¤¨

äéä,eðéúðeëLaéîiîe ,BîL àéðe÷ì éñBé ïa ïBòîL éaøå ¨¨¦§¨¥§©¦¦§¤¥¨§¨§¦¨©
áL :éì øîà ,åéðôì ézøáò úçà íòt .åéðôì ézøáò àìŸ¨©§¦§¨¨©©©©¨©§¦§¨¨¨©¦¥

äæ ïBælç !áL ,éða¯ì òeá÷ íeî,åéìò èBçLeäæåLçð §¦¥¦¨¤¨©¦§¨¨§¤¨¨
ïéîeî äàBø íãà ïéà :eøîàL ét ìò óàå .íéîëç eøîàL¤¨§£¨¦§©©¦¤¨§¥¨¨¤¦

Bîöòì¯,íéãéîìúì äëìä äøBî ìáàåïéøBî íéãéîìú §©§£¨¤£¨¨§©§¦¦§©§¦¦¦
íëç ãéîìz ìk :àðeä áø øîà àaà éaø øîàäå .Bì§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©§¦¨¨

døîà äNòî íãB÷ íà ,àáe äëìä äøBnL¯ïéòîBL ¤¤£¨¨¨¦¤©£¤£¨¨§¦
åàì íàå ,Bì¯!Bì ïéòîBL ïéà¯àáe äøBî ,éîð eäéà §¦¨¥§¦¦©¦¤¨

ìeláz eäæéà" .àøwéòî äåä¯."àøéqä úà ÷ñBtä ïáì £¨¥¦¨¨¥¤§©¨¨©¥¤©¦¨
,øBçMa ñðëðå ïáì :àéðúc ,àéä éñBé éaø éðî ïéúéðúî©§¦¦¨¦©¦¥¦§©§¨¨¨§¦§¨©¨

ñðëðå øBçLïála¯éaø .øéàî éaø éøác ,íeî äæ éøä ¨§¦§¨©¨¨£¥¤¦§¥©¦¥¦©¦
øBçMa ñðëðå ïáì :øîBà éñBé¯øBçL ,íeî äæ éøä ¥¥¨¨§¦§¨©¨£¥¤¨

ïála ñðëðå¯éàî :áø øîà .ïála ïéîeî ïéàL ,íeî Bðéà §¦§¨©¨¨¥¤¥¦©¨¨¨©©©
áìçî àöé" :áéúëc éñBé éaøc àîòè"Bîéðéòàaøz , ©§¨§©¦¥¦§¦¨¨¥¥¤¥¥©§¨

àðéòc,éø÷éàBîéðéòéàî øéàî éaøå .éø÷éà àì àîúñ §¥¨¦§¥¥¥§¨¨¨¦§¥§©¦¥¦©
l äî déîòè"ìeìáz" ïBL¯øácìaìáîä.íéðéòä úà ©§¥©§§©¨¨©§©§¥¤¨¥©¦

äðùîøååøåçíénäåïéòeáwäòeáwä øååøåç eäæéà .¯ £©§©§©©¦©§¦¥¤£©§©©¨©
ìkääML:øîà ñBðâéèðà ïa àéððç éaø .íBé íéðBîL ¨¤¨¨§¦©¦£©§¨¤©§¦§¨©

ìL BúBà ïé÷ãBaïä elàå .íBé íéðBîL CBúa íéîòt L §¦¨§¨¦§§¦§¥¥
ìL Láéå çì ,íéîLb ìL Láéå çì ìëà :ïéòeáwä íéî©¦©§¦¨©©§¨¥¤§¨¦©§¨¥¤

íéçìLìëà Bà ,LáiäCk øçàåçlä¯ãò ,íeî Bðéà §¨¦¨©©¨¥§©©¨©©¥©
.Láiä Ck øçàå çlä ìëàiLàøîâéaø éðî ïéúéðúî ¤Ÿ©©©§©©¨©¨¥©§¦¦¨¦©¦

òeá÷ øååøåç :àéðúc .àéä äãeäé¯íéîe ,íBé íéòaøà §¨¦§©§¨£©§©¨©©§¨¦©¦
íéòeáwä¯äãeäé éaøå .øéàî éaø éøác ,íBé íéðBîL ©§¦§¦¦§¥©¦¥¦§©¦§¨

øååøåç :øîBà¯:íéòeáwä íéî ïä elàå .íBé íéðBîL ¥£©§©§¦§¥¥©¦©§¦
Ck øçàå Láé ìëàL Bà ,ïéçìMä úéa ìL Láéå çì ìëà̈©©§¨¥¤¥©§¨¦¤¨©¨¥§©©¨

çlä ìëà¯BðLéå .çlä øçà Láé ìëàiL ãò ,íeî ïéà ¨©©©¥©¤Ÿ©¨¥©©©©§¤§
ìL.íéLãç äL¯eäééåøz àäåéäððzìL Láéå çì ìëà : §Ÿ¨¢¨¦§¨©§©§§©§¦¨©©§¨¥¤

!ïéçìMä úéa ìL Láéå çì ,íéîLb¯íéîLb ìL Láéå çì ìëà :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç¯ §¨¦©§¨¥¤¥©§¨¦©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨©©§¨¥¤§¨¦
ïéçìMä úéa ,íeî äæ éøä¯.íeî Bðéàäåçì ìëà Ck øçàå Láé ìëà ,éîð íéîLb¯,íeî Bðéà £¥¤¥©§¨¦¥§©§¨¦©¦¨©¨¥§©©¨¨©©¥

ìL BðLéå .çlä øçà Láé ìëàiL ãòáø øîà ïéáà øa éãéà áø àäå ,àéðúäå éðéà .íéLãç äL ©¤Ÿ©¨¥©©©©§¤§§Ÿ¨¢¨¦¦¦§¨©§¨§¨©¦¦©¨¦¨©©
øãà :ïàiLà øa ÷çöéïñéðå¯ìeìà ,çìéøLúå¯!Láé¯ïñéð éöçå øãà :àîéà¯éöçå ìeìà ,çì ¦§¨©¨¦¨£¨§¦¨©¡§¦§¥¨¥¥¨£¨©£¦¦¨©¡©£¦

éøLz¯,òîL àz çlä ïîæa Láéå çì :àîìc Bà ,Láiä ïîæa Láéå çì ïîæa çì :eäì àéòaéà .Láé ¦§¥¨¥¦©£¨§©¦§©©§¨¥¦§©©¨¥¦§¨©§¨¥¦§©©©¨§©
ïñéðå øãà :ïàiLà øa ÷çöé áø øîà ïéáà øa éãéà áø øîàc¯éøLúå ìeìà ,çì¯.Láé¯éøét àîìccéøLúå ìeìààðìéëàîøãàa déì §¨©©¦¦©¨¦¨©©¦§¨©¨¦¨£¨§¦¨©¡§¦§¥¨¥¦§¨¥¥¤¡§¦§¥©£¥§¨¥©£¨

ïa ñçðt éaø íeMî ïðçBé éaø øîà BúBà ïéìéëàî änëå !ïñéðåàáBøò:àáøòîa éòa ,àáø øîà .úøâBøâk :úBøâBøâk,äðBLàø äãeòña §¦¨§©¨©£¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¤£¨¦§¤¤¨©¨¨¨¥§©©§¨¦§§¦§¨¦¨
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zexeka(ycew zay meil)

àøîâ
:`xnbd zx`an .oir ly qixd :dpyna epipyéàîedn ±'ñéøä'. ©¨¦

àðéòc àøa àøBz ,àtt áø øîà,oird ly zipevigd dxeyd ± ¨©©¨¨¨¨¨§¥¨
.oird z` dqknd xerd `ede

:dpyna epipy.ìeláz ÷c©§©
:men aygp 'wc' dfi` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

òweLî ÷c ,ïðaø,drewyk d`xz oirdy mxeby mexw ±éøä ©¨¨©§¨£¥
,íeî äæmexw mle`óö,oird iab lr `edy xkipy ±.íeî Bðéà ¤¨¥

:`xnbd dywnàëtéà àéðúäå,jtidl `ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨¦§¨
:`xnbd zvxzn .men `ed sve ,men epi` rweyn wcyàìŸ

øBçMa àä ,àéL÷`ed ,men aygp rweyn wcy epipyy dn ± ©§¨¨©¨
.men epi` my sve ,oiray xegyd wlgaïála àäepipyy dne - ¨©¨¨

sv mexw mye ,oiray oald wlga `ed ,men epi` rweyn wcy
.men aygp

okzi ji` :`xnbd dywn,men aygp oald wlga svyïéà àäå§¨¥
ïála ïéîeî.oird lyàä ,àlàepi` rweyn wcy epipyy dn ± ¦©¨¨¤¨¨
`ed ,menïáì ÷Bãa,oal mexwd ravyk ±àäepipyy dne - §¨¨¨

`ed ,men aygp rweyn wcyøBçL ÷Bãamexwd ravyk ± §¨
,xegyïîc äiLàé [éaø] éì çñ ,äpç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©©¨¨¦©¦Ÿ¦¨§¦

,íeî äæ éøä ,òweLî øBçL ÷c ,àLeà`edykeóö,,íeî Bðéà ¨©¨§¨£¥¤¨¥
la`,íeî Bðéà ,òweLî ïáì ÷c`ed m`eóö,,íeî äæ éøä ©¨¨§¨¥¨£¥¤

.oal e` xegy `ed m` wcd ly erava `ed weligdy ixd
éðîéñåC`ed ,men aygp ote` dfi`a xekfl oniqde ±à÷øa± §¦¨¨©§¨

mexw la` ,men aygp dfk mexwe ,oale sv `edy ,wixan xac
.men epi` svd xegy

:dpyna epipy.áöòå ùçð ïBælç¦¨¨¨¨¤¤
:'ygp oeflg' dpynd ixac xe`iaa dpc `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

y dpynd zpeekàîìc Bà ,'Lçð' àeä 'ïBælç'`ny e` ±'ïBælç' ¦¨¨¨¦§¨¦¨
ïðçBé éaø éì çñ ,äpç øa øa äaø øîàc ,òîL àz .'Lçð' Bà¨¨¨§©§¨©©¨©©©¨¨¦©¦¨¨

øæòìà ïa,odkéñBé ïa ïBòîL éaøå ,eðéúðeëLa äéä ãçà ï÷æ ¤¤§¨¨¨¥¤¨¨¨¦§¨¥§©¦¦§¤¥
,åéðôì ézøáò àì éîiîe ,BîL àiðB÷ì,did xecd lecb ikíòt ¨¦¨§¦¨©Ÿ¨©§¦§¨¨©©

,áL éða áL ,éì øîà ,åéðôì ézøáò úçàexeka z` il d`xde ©©¨©§¦§¨¨¨©¦¥§¦¥
il xn`e ,mipira oeflg el yiyäæ ïBælç`edì òeá÷ íeîèBçL ¦¨¤¨©¦§

íéîëç eøîàL 'Lçð' eäæå ,åéìò,.ygp `ed oeflgy ixd ¨¨§¤¨¨¤¨§£¨¦
:zxne`e `xnbd dtiqeneøîàL ét ìò óàåminkgíãà ïéà §©©¦¤¨§¥¨¨

Bîöòì ïéîeî äàBø,ely xekaa ±ìáàzeidl `ed lekiäøBî ¤¦§©§£¨¤
,íéãéîìzì äëìä,xeka leqtl men aygp dníéãéîìúå £¨¨©©§¦¦§©§¦¦

mde ,exeka z` mi`exBì ïéøBî,epnn ecnly dn itl maxl ± ¦
.xekad z` el xiziy ick xfrl` oa opgei iaxl `xw okle

:`xnbd dywnãéîìz ìk ,àðeä áø øîà àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©§¦
àáe äëìä äøBnL íëç,xg`n mcew eprny `ly oic ycgn - ¨¨¤¤£¨¨¨

íãB÷ íà`ayäNòîecil,Bì ïéòîBL ,døîàdyrn miyere ¦¤©£¤£¨¨§¦
,eit lråàì íàåeiptl dyrn `ay xg`l wx dxn` m`e ± §¦¨

,dyrnl dkld ea zexedl,Bì ïéòîBL ïéàjk xn`y okzi ik ¥§¦
dxed iqei oa oerny iax ,o`ke ,eiptl `ay dyrnd iptn
ji`e ,ecil dyrn `ay xg`l ,men `ed exeka oiray oeflgdy

.eit lr ewqt:`xnbd zvxznénð eäéàoerny iax ,`ed mb ± ¦©¦
,iqei oaàøwéòî äåä àáe äøBîltpy mcew ef d`xed dxed ± ¤¨£¨¥¦¨¨

z` ecinlz xizd zncewd ez`xed it lre ,exekaa df men
.zrk exeka

:dpyna epipy,àøéqä úà ÷ñBtä ïáì ìeláz eäæéàla` ¥¤§©¨¨©¥¤©¦¨
.men epi` ,oala qpkpd xegy

:`xnbd dpcépî ïéúéðúîxegyy ,epizpyn diepy in zrck ± ©§¦¦©¦
.men epi` ,oala qpkpd,àéðúc ,àéä éñBé éaøhegñðëðå ïáì ©¦¥¦§©§¨¨¨§¦§¨

,øBçMaheg e`éaø éøác ,íeî äæ éøä ,ïála ñðëðå øBçL ©¨¨§¦§¨©¨¨£¥¤¦§¥©¦
øBçMa ñðëðå ïáì ,øîBà éñBé éaø .øéàî,,íeî äæ éøäla` ¥¦©¦¥¥¨¨§¦§¨©¨£¥¤

,íeî Bðéà ,ïála ñðëðå øBçLmeyn.ïála ïéîeî ïéàL ¨§¦§¨©¨¨¥¤¥¦©¨¨
éñBé éaøc àîòè éàî ,áø øîà,oala oinen oi`yáéúëc ¨©©©©£¨§©¦¥¦§¦

(f br mildz),'Bîéðéò áìçî àöé'zeaxzl `vei ryxdy ernyne ¨¨¥¥¤¥¥
wlge ,oiray oald `ed df oneye ,eipira xkipd oney aexn drx

dféøwéà àðéòc àaøz,oird oney `xwp ±àì àîúñ 'Bîéðéò' ©§¨§¥¨¦§¥¥¥§¨¨Ÿ
éøwéàseb `ed xegyd wlgd wx ik ,'oir' mzq `xwp epi`e ± ¦§¥

:`xnbd zl`ey .oird inen llka epi` jkle ,oirdøéàî éaøå§©¦¥¦
,oala oinen yiy xne`d,àîòè éàî.oird seb epi` ixde ©©£¨

:`xnbd zx`anì äîíéðéòä úà ìaìáîä øác 'ìeláz' ïBL ©§§©¨¨©§©§¥¤¨¥¨¦
z` siwnd lebird z` wqete ,oird iwlg ipy oia xaerd heg -
`ed ixd ,oala qpkpe xegydn xaer m` s` okle ,xegyd wlgd

.men aygpe ,lalan

äðùî
:oiray minen cer zhxtn dpyndøååøeçd`xpy ,oird ileg ± ©©§¨

,oira zepal zetihíénäå,oirdn xicz miblefd min e` ± §©©¦
ïéòeáwä:dpynd zx`an .minen md ,mireaw md m` ±eäæéà ©§¦¥¤

íBé íéðBîL ääML ìk ,òeáwä øååøeçjyna oira did m` ± ©©§¨©¨©Ÿ¤¨¨§¦
.mei mipenyìL BúBà ïé÷ãBa ,øîà ñBðâéèðà ïa àéððç éaøL ©¦£©§¨¤©§¦§¨©§¦¨Ÿ

,íBé íéðBîL CBúa íéîòtaygpe reaw `ed ixd `vnp m`e §¨¦§§¦
`ny ik ,men epi` mipenyd meia `vnpe ewca `l m` la` .men

.xfge slgïéòeáwä íéî ïä elàåmind m` mircei cvike ± §¥¥©¦©§¦
,mireawìëàoaz d`etxlçìoqipa lcbdLáéå,ixyza lcbd ¨©©§¨¥

íéîLb ìLdcya elcby ±oaz lk`y e` ,minybn dziiwydy ¤§¨¦
ìL Láéå çìd ziaíéçìL,dzewydl mikixvy dcya elcby ± ©§¨¥¤§¨¦

Bà`l` ,cgi yaie gl lk` `lyçlä Ck øçàå Láiä ìëà, ¨©©¨¥§©©¨©©
el` mipte` lkaBðéàmd mindy gken,íeîjxc oi` ik ¥

ez`etx,Láiä Ck øçàå çlä ìëàiL ãòeipir ote` lka m`e ©¤Ÿ©©©§©©¨©¨¥
.men df ixd ,zeblef

àøîâ
.mei mipeny ddyy lk ,reawd xeexeg edfi` :dpyna epipy

òeá÷ øååøeç ,àéðúc ,àéä äãeäé éaø ,épî ïéúéðúîm` `ed ©§¦¦©¦©¦§¨¦§©§¨©©§¨¨©
oira ddyíéòeáwä íéîe ,íBé íéòaøàoirdn eblfy lk md ©§¨¦©¦©§¦

jynaøîBà äãeäé éaøå .øéàî éaø éøác ,íBé íéðBîL, §¦¦§¥©¦¥¦§©¦§¨¥
øååøeçddy m` reaw aygpíéî ïä elàå ,íBé íéðBîL ©©§¨§¦§¥¥©¦

,íéòeáwäm`ìëàoazìëàL Bà ,ïéçìMä úéa ìL Láéå çì ©§¦¨©©§¨¥¤¥©§¨¦¤¨©
ïéà ,çlä ìëà Ck øçàå Láédføçà Láé ìëàiL ãò ,íeî ¨¥§©©¨¨©©©¥©¤Ÿ©¨¥©©

BðLéå ,çläjyna ef dwical dpyie ±ìL.íéLãç äL ©©§¤§§Ÿ¨¢¨¦
lk` m` mby `ziixaa dcedi iax xn` `l dnl :`xnbd dywn

,men epi` minyb ly yaie gléäððz eäééåøz àäåixde ± §¨©§©§§©§¦
oiay epipy dpynaå çì ìëà,íéîLb ìL Láélk` oiaeçì ¨©©§¨¥¤§¨¦©

ïéçìMä úéa ìL Láéå,men epi`dpynd z` epcnrdy oeike §¨¥¤¥©§¨¦
:`xnbd zvxzn .ok zepyl ie`x did `ziixaa s` ,dcedi iaxk

éðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçeli`k dpynd z` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,dxiqg,íéîLb ìL Láéå çì ìëà`l m` ¨©©§¨¥¤§¨¦

mzlik`a `txzd,íeî äæ éøäyaie gl lk` la`úéa £¥¤¥
énð íéîLâãå .íeî Bðéà ,ïéçìMä,minyb ly lk` m` mbe ± ©§¨¦¥§¦§¨¦©¦

m`Láé ìëàiL ãò ,íeî Bðéà ,çì ìëà Ck øçàå Láé ìëà̈©¨¥§©©¨¨©©¥©¤Ÿ©¨¥
,çlä øçà`txzd `l m`e ,ez`etx ziyrp df ote`a wx ik ©©©©

lya yai jk xg`e gl lke`ay x`azpy oeike ,menl `ed oniq
gl lke`d mby `ziixad dxn` `l okl ,men df ixd minyb

.men epi` minyb ly yaie
:`ziixaa epipyìL BðLéå.íéLãç äL:`xnbd dywnéðéà- §¤§§Ÿ¨¢¨¦¥¦
,`ed jk m`d÷çöé áø øîà ïéáà øa éãéà áø àäå (àéðúäå)§¨©§¨§¨©¦¦©¨¦¨©©¦§¨
ïàiMà øa,iycga xekad z` milik`nïñéðå øãàoaz,çì ©©¦¨£¨§¦¨©
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רכד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zexeka(iriax meil)

àøîâ
d dn zwelgn d`ian `xnbd`le onf xg`l ehra xy`k oic

:eixg` scxy onfaeðL àì ,àtt áø øîàxekay dpyna ¨©©¨¨Ÿ¨
,xzen eci lr scxpd zhira zngn men lra dyrpyàlà¤¨

k,äôéãø úòLa BèòaLz` livdl ick `l` hra `l f`y ¤§¨¦§©§¦¨
,envrìáàea hra m`äôéãø øçàìlvip xaky xg`l - £¨§©©§¦¨

,ezticxnàìea dyrpy mend zngn xzip xekad oi` - Ÿ
did `l ixdy ,men ea lihdl dzid ezpeek f`y iptn ,dhiraa

.epnn lvpidl ick ea heral jixv
:`xnbd dywn.àèéLt:`xnbd zvxzndéøòö àîéúc eäî §¦¨©§¥¨©£¥
øëcîc àeädticx xg`l ea hray ote`a mby mixne` epiid - §¦§©

exrivy dna xkfpy `l` men ea lihdl hread zpeek dzid `l
,df men ici lr epxizpe ,ea hra jkle eixg` scx xy`k df li`

ïì òîLî à÷.exizdl oi`e ok mixne` `ly `tt ax ¨©§©¨
,ïéà äôéãø úòLa àîéz àì ,àtt áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¨¨Ÿ¥¨¦§©§¦¨¦

àì äôéãø úòLa àlL ìáàehra xy`k wxy xn`z l` - £¨¤Ÿ¦§©§¦¨Ÿ
xg`l ehrayk la` ,eze` mixizn ep` dticx zrya xekal

,xzen epi` dticxeléôà àlàehra xy`kénð ,äôéãø øçàì ¤¨£¦§©©§¦¨©¦
.xzen `ed

:`xnbd zl`ey.àîòè éàî:`xnbd daiyn[àeä] déøòö ©©£¨©£¥
øëcîceixg` scx xy`k df li` exrivy dna xkfp hread - §¦§©

.exizdl yi okle ,exizdl icka `le ea hra jkle
n zlhd xzid zx`ane d`ian `xnbd:clepy iptl xekaa me

øéåàì àöiL íãB÷ øBëaa íeî ìéèäì øzeî ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨§¨¦©§¤¤¥¥©£¦
,íìBòäcr enr oizndl ekxhvi `le ehgeyl xzen didiy ick ¨¨

ecera yecw xekad oi`y oeik `ed xzidd mrhe .men ea letiy
xn`py ,ycwzn ezcila wx `l` mgxa(hi eh mixac)xFkAd lM'¨©§

.men ea lihdl xeqi` lg ycwzny zrn wxe ,'clEi xW £̀¤¦¨¥
déðãeàa àéãb ,àáø øîàea lihdl leki mifr icb ly xekaa - ¨©¨¨©§¨§§¥

oeik ,yecwe celik aygie ey`x aex `viy iptl epfe`a men
.ey`x aex iptl ze`xpe ze`veie zekex` eipf`yàønéà¦§¨

déúååôNaezcil iptl men lihdl leki miyak dy ly xekaa - §¦§¨¥
zexvw ody eipfe`a j` ,ezcil zligza ze`xp ody oeik eiztya

.ey`x aex `viy iptl men lihdl leki epi`
déðãeàa énð àønéà ,éøîàc àkéàleki dy ly xekaa mb - ¦¨§¨§¦¦§¨©¦§§¥

,epfe`a men lihdl÷ôð åéòãö êøc øeîéà`edy mixne` ep` - ¥¤¤§¨¨§©
.ey`x aex `viy mcew epf` zi`xpe ey`x iciv jxc `vei

,xeire gqit enk ielb men wx `ed dhigyl xeka xiznd men
dxeza aezkk(ak-`k eh mixac)lM xEr F` gQR mEn Fa didi ike'§¦¦§¤¦¥©¦¥Ÿ

`xnbd .'EPlk`Y LixrWA ,Lidl` 'dl EPgAfz `l rx mEn¨Ÿ¦§¨¤©¡Ÿ¤¦§¨¤Ÿ£¤
:miielb miaygp dtd jeza minen el` zx`anà,àáø øîxeka ¨©¨¨

,eit jeza men ltpyéæçéî àìå ìëàgzety lke` `ed xy`k - ¨©§Ÿ¦§¥
la` ,mend z` mi`ex `l hrn eit z`éæçéîe éòt`ed xy`k - ¨¥¦§¥

,mend d`xp wervl daxd eit z` gzetàîeî éåäjixv oi`e ¨¥¨
.ezlik` zra mend d`xiy

:`xnbd dywn,ïì òîLî à÷ éàîixdàðéðzdpynaonwl) ©¨©§©¨§¦¨
(.hl,xekaa minend z` dzpnykúBðBöéçä ïéèeçä- ©¦©¦

,mhegd zgzy zeincwd miikipgdeîbôpLmdn xqgpy - ¤¦§§
,hrneîîâpLå`le wcq oirk dlrnln oagxa ekzgpy e` - §¤¦§§

.mi`xpe miielb elld mineny oeik men df ixd ,melk mdn xqgp
oihegd okeúBiîéðtämiipiydy zeixeg`d miikipgd - ©§¦¦

,mda zereaw [lke`d z` zepgehd] zelecbdeø÷òpLixnbl ¤¤¤§
lr dziiyew z` `xnbd zyxtn .minen el` ixd ,mnewnn

:`axàîòè éàîzaygp zeiniptd miikipg zxiwr elit`y ©©£¨
,menéæçéî éòt éëc íeMî åàìeit gzet xekad xy`ky ¨¦§¦¨¥¦§¥

gzet `ed xy`k d`xp epi`y s` d`xp `edd oexqgd wervl
z` xnel `ax jxved dn myl ok m`e .lek`l ick wx hrn eit

:`xnbd zvxzn .eixacàîòè énð àáø ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¨©¦©£¨

Løôî ïéúéðúîcwx `a `ax -,efd dpynd oic mrh z` yxtl §©§¦¦§¨¥
àîeî éåä eø÷òð àîòè éàîuegan d`xp mend oi`y s` ©©£¨¤¤§¨¥¨

,lek`l eit gzety dryaéæçéî éòt éëc íeMîdfa ice ¦§¦¨¥¦§¥
.xekad z` xiznd ielb men aygidl

äðùî
j` ,men ea didiy jixv lk`ile hgydl xeka xizdl ick

eyxcy enk `ziixe`cn xeq` men ea lihdl(:bl lirl)aezkd on
(`k ak `xwie)men lihde mc` xar xy`ke ,'FA didi `l mEn lM'¨Ÿ¦§¤

lirl dpyna x`eank ehgeyl `ly minkg eqpw xekaa(.cl).
`le envrn ltp mendy xnel mc`d zepn`pa zwqer epizpyn

:mc` iciaíãà éãéa àáì ïééeàøä ïéîenä ìkleki mc`y - ¨©¦¨§¦¨Ÿ¦¥¨¨
iepiy e` ztqep lbx enk miny icia miyrp mpi`e ,mzeyrl

,mixa`d lcebaïéðîàð ìàøNé éòBø`le mnvrn eyrpy xnel ¥¦§¨¥¤¡¨¦
la` ,mc` ici lr,ïéðîàð ïðéà íéðäk íéòBømiceyg mdy oeik ¦Ÿ£¦¥¨¤¡¨¦

dpynd zpeek x`azz `xnbae .mnvra mend z` elihd mdy
md recn minrhde ,mipdk irex md ine l`xyi irex md in

.mipn`p mpi` e` mipn`pïîàð ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¤¡¨
àeäcirdl ,odk -ìòxekaBøéáç ìLenvrn ea ltp mendy ©¤£¥

cia `le,mc` iïîàð ïéàåok cirdlìòxekaéaø .Bîöò ìL §¥¤¡¨©¤©§©¦
,Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçä ,øîBà øéàîoi` jkle ¥¦¥¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦

`l s`e envr ly xeka lr `l df oipra llk cirdl on`p odk
.exiag ly lr

àøîâ
dpynay mipdk irexe l`xyi irex md in zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .mipn`p mpi` e` mipn`p md recneïðçBé éaø©¦¨¨
øîà ãç ,øæòìà éaøådxn`y dpyndy,ìàøNé éòBødzpeek §©¦¤§¨¨©¨©¥¦§¨¥

mdyk elit`y ,mil`xyi mirexlíéðäë éaziaa mirex - ¥Ÿ£¦
,mipdkd zenda z` mipdkdïéðîàðly xekad lr cirdl md ¤¡¨¦

mrhde .mc` icia `le envrn ltp eay mendy mipdkd
y meyn `ed mipn`pyàîéâìì[dnirhl-]ïðéLééç àìeppi` - ¦§¦¨Ÿ¨§¦©

xwya cirn odkd lv` caerd df l`xyiy micyege miyyeg
epinfi odkd epec`y icka exizdl ick envrn ltp df meny

dpynd dxn`y dne .xekad xyan enr lek`líéðäë éòBøoi` ¥Ÿ£¦
mirexd mipdk mirexy dzpeek ,oipn`pìàøNé éaziaa - ¥¦§¨¥

,l`xyi zenda z` l`xyiïéðîàð ïéàly xeka lr cirdl ¥¤¡¨¦
odkdy oeik ,mc` icia `le envrn ltp eay mendy l`xyi

oky ,mend z` ea lihd envr `edy ceyg drexdøîà øîéî¥©¨©
envrl `ed xne` -éãéãì ÷éáL àì déa àðçøè à÷c ïåék¥¨§¨¨©§¨¥Ÿ¨¦§¦¦

éðéøçàì áéäéål`xyid ize` aefri `l xekaa gxeh ip`y oeik - §¨¦§©£¦¥
.il eppzi `l` mixg` mipdkl eze` ozieåy xazqnïécä àeä §©¦

yïäkcirdl on`p epi` drexïäëìeay mendy exeka lr xg` Ÿ¥§Ÿ¥
meyn ,eil`n ltpïéìîBâì ïðéLééçcxne`y miyyegy - §¨§¦©§§¦

mend ea ltpy df odk ly xekad lr meid cir` ,odkd drexd
mz xeka l`xyi il oziyk xgnly ick ,xzen `ede envrn
ltp eil`ny ily lr cirie dfd odkd il lenbi ,men ea lih`e

.mend eaøîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àúàåodkyàeä ïîàð ©£¨©¨¦§¤©§¦¥§¥©¤¡¨
cirdlìòxekaBøéáç ìLmzq `edy oiae eax `edy oia odk ©¤£¥

,oilnebl miyyeg `ly meyn mc`ïîàð Bðéàåcirdl odkdìò §¥¤¡¨©
xekaBîöò ìLenvra men ea lihdy ceygl yiy meyn ¤©§

.exizdl ick xwyneøîéîì øéàî éaø àúàåyìò ãeLçä ©£¨©¦¥¦§¥©¤¨©
,Bãéòî àìå Bðc àì øácäcirdl on`p epi` ote` lka odk okle ©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦

.xekaa men lihdl ceyg `edy oeik df oipra
,øîà ãçåy `id dpynd zpeekyéòBøly zendaïäå ìàøNé §©¨©¥¦§¨¥§¥
[mirexd-],íéðäkmd ixd ,mipdk md m` elit` xnelkïéðîàð Ÿ£¦¤¡¨¦

didz `l envr drexly meyn ,envrn ltp eay mendy cirdl
`ede ,xwyi `edy jkn zlrez
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zexeka(oey`x meil)

ééeðôàìxyrn mby cenlle ,dey dxifb yexcl ezeptdl ± §©§¥
.minxg enk dxikna xeq` dnda

:`xnbd dywnézkàåxen`d 'l`bi `l' oiicr ixde ±øNòîa §©©¦§©£¥
éðtî àì énð,dyxcl iept epi` ±Cøôîì àkéàccenild z` ©¦Ÿ¦§¦§¦¨§¦§©
dnda xyrnlïðéëøôãk,minxgl xekan cenild z` lirl ¦§¨§¦©

oeike ,en` mgxn ez`va cin yecw `edy xeng epic xeka ixdy
`vnp ,xekan dnda xyrn oeict xeqi` cenll xyt` i`y
cnll zeiept mpi` dnda xyrna zexen`d 'l`bi `l' zeaizy

:`xnbd zvxzn .minxgn dey dxifb'zøáòäå'xekaa xen`d §©£©§¨
àeä àøéúé àø÷lk' aezkl ic did ixdy ,`id zxzein daiz ± §¨§¥¨

dxard' dey dxifb epnn yexcl dpten `ed okle ,'il mgx xht
yxcp df cenily oeike ,l`bi `ly dnda xyrnl 'dxard
`l' xn`pdy `vnpe ,ekxetl eilr oiaiyn oi` ,dpten weqtn
mb ea xeq`l minxgn dey dxifb cenll dpten xyrna 'l`bi

.dxikn
,dxikna xeq`l minxgn cenll yiy jk m` :`xnbd dywn

énð øBëaoky ,dxikna xeq` didióìéðdey dxifba epcnlp - §©¦¥©
,íéîøçî 'äìeàb äìeàb',dle`b oeyl xekaa xn`p `ly s`e §¨§¨¥£¨¦

ea aezk ixd(fi gi xacna)zvxzn .dle`b epiid dicte 'dctz `l'
:`xnbdéðtî øNòîc`ed ixd xyrna xen`d 'l`bi `l' - §©£¥¦§¦

'l`bi `l' eli`e ,minxgn dey dxifba eyxcl ozipe ,dpten
éðtî àì øBëác`edy oeik ,dey dxifb yexcl dpten epi` ± ¦§Ÿ¦§¦

dxifba cnll ok enke ,xekaa dict xeqi` envr lr cnll jxvp
dxifba eyxcl xyt` i` okle ,dnda xyrna dict xeq`l dey

.xeka zxikn xeq`l minxgn dey
:`xnbd zl`eyúéæç éàîexnel zi`x dne ±'äcôú àì'c ©¨¥§Ÿ¦§¤

øBëácjxvpdéôeâì,envr xekad z` zectl xeq`y cnll ± ¦§§¥
,dyxcl iept epi`eééeðôàì øNòîãe'l`bi `l'd eli`e ± §©£¥§©§¥

,minxgn dey dxifba eyxcl dpten `ed dnda xyrna xen`d
àîéàå,jtidl xn`z ile`e -déôeâì øNòîc'l`bi `l'dy ± §¥¨§©£¥§¥

xyrnd z` zectl xeq`y cnll jxvp dnda xyrna xen`d
dxard' ly dey dxifba xekaa dxikn xeq`l cnll mbe ,envr

eli`e ,'dxardééeðôàì øBëácxekaa xen`d 'dctz `l'd - ¦§§©§¥
.dxikna exq`le ,minxgn dey dxifba eyxcl dpten `ed

:`xnbd daiynïéðcoeyl ly dey dxifb cenll'äìeàb' ¨¦§¨
dnda xyrna xen`dîoeyl'äìeàb'xen`d ,el dnecd ¦§¨

,minxgaïéðc ïéàåoeyl'äéiãt'xekaa xen`dîoeyl'äìeàb'. §¥¨¦§¦¨¦§¨
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàî,zepeyld oia weligd dn ± ©¨§¨¦¨

oeyln dey dxifb cenll sicr dnle ,dey mzernyn ixde
,dict oeyll xy`n xzei dle`b oeyll dle`béác àðz àä̈¨¨§¥

ìàòîLé éaøcenll l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epy ixde ± ©¦¦§¨¥
weqtay ,miza irbp oipra mixen`d miweqt ipy oia dey dxifb

aezk cg`'ïäkä áLå'(hl ci `xwie)aezk ipy weqtae'ïäkä àáe' §¨©Ÿ¥¨©Ÿ¥

(cn weqt my)'`a' zaizl 'ay' zaizn dey dxifb miyxeces`e ,
y oeik dey mzernyny oeik ,llk zenec opi` zeaizdyàéä Bæ¦

äàéa àéä Bæ äáéLjled odkdy mpiipr mdipy d`iae daiy ± ¦¨¦¦¨
zepeyl izy oia dey dxifb micnely ixd ,rbepnd zial ezian
oeyl oia dey dxifb cnlp `l dnle ,dey mzernyny mipey
:`xnbd zayiin .dict mzernyn mdipy ixde ,dle`bl dict

éléî éðäxy`k s` dey dxifb cenll ozipy el` mixac - ¨¥¦¥
`l` mpi` ,zeey opi` zeaizddéì éîãc àkéìc àëéämewna ± ¥¨§¥¨§¨¥¥

dpey oeyln dey dxifb miyxec f`y ,el dnecd oeyl oi`y
,dey dzernynydéì éîãc àkéà ìáà,el dnec oeyl yiyk ± £¨¦¨§¨¥¥
ïðéôìé déì éîãcî`le ,el dnecd oeyldn dey dxifb miyxec ± ¦§¨¥¥¨§¦©

dle`b oeyln dey dxifb cenll mi`ayk okle ,dpey oeyln
ea xn`py dnda xyrnl dyxecl xzei epl yi ,minxga xen`d

.dict oeyl ea xn`py xekal dyxecl `le ,dle`b oeyl
:`xnbd zl`eyóìéìåcnlpe ±øBëadey dxifbaäøáòä' §¥©§©£¨¨
,øNònî 'äøáòä,dxikna xekad xeq` `diyénð øNòî àäc ©£¨¨¦©£¥§¨©£¥©¦

oky ,dxikna xeq`øîbdey dxifba cnlp ±'äìeàb äìeàb' ¨©§¨§¨
.íéîøçî:`xnbd zayiiníéîøç éab àðîçø èòéîjka ¥£¨¦¦¥©£¨¨©¥£¨¦

dxezd dxn`y(gk fk `xwie)miycw ycw''àeä`weecy rnyne
àeä,xknp epi`e yecw ,mxg ±,øBëa àìå.exknl xzeny §Ÿ§

zl`ey:`xnbdàîéàåhrnl weqtd zpeekyàeäyecw ,mxg ± §¥¨
,xknp epi`eøNòî àìåxyrn xeknl xzeny cnlpe ,dnda §Ÿ©£¥

daiyn .dxikna xeq`y xekal cenll ozip ok m`e ,dnda
:`xnbdBúBîk äìeàb øNòîdnda xyrn cenll sicr ± ©£¥§¨§

enk 'dle`b' oeyl xn`p dnda xyrnay oeik ,minxgn
ea dxn`p `ly xekal yexcl yi '`ed'n herind z`e ,minxga

.diict oeyl `l` 'dle`b' oeyl
:dnda xyrn zxikn xeqi`l xg` xewn d`ian `xnbdàáø̈¨

,øîàaezkdn dnda xyrn zxikn xeqi` z` cenll yi ¨©
ixdy ,minxga'ìàbé àì'éøö àì íéîøçcCmby oeik ,eazekl Ÿ¦¨¥©£¨¦Ÿ¨¦

,mxg zectl xyt`y ote` oi` ixd ,azkp `l m`eäðúéàc§¦©§
àëéä,enxgedy mixacd mi`vnp okid ixdy ±íéìòá éa éà- ¥¨¦¥§¨¦

`ld ,milrad ziaa mi`vnp md m`,eäðéð Lc÷äyicwnd oi`e ¤§¥¦§
eli`e ,mipdkl epzil jixv `l` ,epevxk ezectl lekiïäë éa éà¦¥Ÿ¥

,odkd ziaa mi`vnp md m` ±eäðéð ïéleç,oileg xak md ixd ± ¦¦§
,dvxiy inl mxken odkd `l` ,mzectl jxev oi`eàéðúc§©§¨

`ziixaa(`"id c"t oikxr `ztqez),úéáa ïäL ïîæ ìk ,íéîøç£¨¦¨§©¤¥§¥
øîàpL ,íäéøác ìëì ùc÷äk ïä éøä ,íéìòa(gk fk `xwie)ìk' §¨¦£¥¥§¤§¥§¨¦§¥¤¤¤¡©¨

ìëì ïéleçk ïä éøä ,ïäkì ïðúð ,'äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç¥¤Ÿ¤¨¨¦©§¨¨©Ÿ¥£¥¥§¦§¨
øîàpL ,íäéøác(ci gi xacna),'äéäé Eì ìàøNéa íøç ìk' ¦§¥¤¤¤¡©¨¥¤§¦§¨¥§¦§¤

md ixde ,epenn x`yk ezeyxa zeidl odkl epzpy rnyne
ok m`e ,oilegkàì'Ÿ
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נוסף על עמל תורה, צריך להיות אצלו גם עמל מלאכה . . כיוון שלימוד התורה צריך להיות באופן דללמוד וללמד לשמור ולעשות, 
ללמוד על מנת לעשות, שזהו עניין עמל מלאכה.

ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה



c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èéìçäì ìt÷î øçà ãâa Bì ïéàLk àlà eøézä àì íéðáìa elôàå...ãBák íeMî Bì eøézä æàL ,íBiä ó ©£¦¦§¨¦Ÿ¦¦¤¨§¤¥¤¤©¥§ª¨§©£¦©¤¨¦¦¦§
úaL110ìt÷î øçà ãâa Bì Lé íà ìáà ,íéèn÷î íéãâáa Cìé àlL[ftíeMî ,äæ úà ìt÷ì øeñà ¯ ©¨¤Ÿ¥¥¦§¨¦§ª¨¦£¨¦¥¤¤©¥§ª¨¨§©¥¤¤¦

úö÷ äàøð íéðt-ìk-ìòL[gtúaLa éìk ïwúîk[vÎht. ¤©¨¨¦¦§¤§¨¦§©¥§¦§©¨
,íãà éða éðLáe ,(øçî Cøöì) óà ,ïéðò ìëa øzî ¯ ïBLàøä Bìet÷ øãñk àlL ìt÷lL øîBàL éî Léå§¥¦¤¥¤§©¥¤Ÿ§¥¤¦¨¦ª¨§¨¦§¨©§Ÿ¤¨¨¦§¥§¥¨¨

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ìôå÷î øçà [æô אבל שבת, של אחר בגד לו שיש -

לקפלו  רשאי - חול בגדי רק לו יש .111אם
úö÷ äàøð [çô אינו ליישור, כלֿכך צריך שאינו בגד -

כלי. כמתקן כלֿכך נראה
úáùá éìë [èô הם ואם וו, על מכנסיו לתלות מותר -

בה  לן לית מאליהם, בגד 112מתקפלין לקפל מותר וכן ,
 ֿ וכיוצא כסא משענת או מתלה על לתלותו שבדעתו

מקופל  כך להניחו ולא .113בזה

úáùá éìë [ö אפילו) ניירות ממחטות לקפל מותר -
קישוט  לצורך שונות בצורות נייר ומפיות קשה) נייר

ממשחק  כחלק או או 114השלחן לקפל מותר וכן ,
נייר  דפי מנייר 116בשבת 115ליישר יוצרים אם אך ,

(כמו  צעצוע קיבול, כלי קיפולו ידי על (קרטון) קשה
 ֿ וכיוצא ספר עטיפת או מטוס) או אוניה כובע, צורת

להחמיר  יש - קיום לו שיש כל .117בזה

zetqede mipeiv
לו 110) שיהיו להשתדל אדם כל חייב ס"ג: רסב סי' לעיל

בכסות  השבת לכבד שצריך יכולתו כפי לשבת נאים בגדים
ודרשו  דרכיך, מעשות וכבדתו נאמר קבלה ובדברי נקיה...
של  כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא וכבדתו חכמים

(שהו  באחר שיחליפנו ממנו).חול נאה א
ילך 111) שלא לקפל התירו דאם ו: ס"ק שם השולחן בדי

חול, בבגד ילך שלא לקפל דמותר כלֿשכן מקומט, בבגד
מקומט, שבת של מבגד לשבת גנאי יותר הוא חול דבגד
אבל  כזה, יפה שאינו אחר בגד לו ביש רק נסתפקו והתוס'

חול. של בבגד לא
מח.112) אות פט"ו שש"כ
כשפושטין 113) המנהג והנה ח: ס"ק קטו סי' השולחן בדי

באורכו  לארבעה או לשלשה אותו מקפלין העליון בגד
הוי  לא דקיפול כלל, קיפול זה דאין נראה כך, אותו ותולין
והקמטים  מתקיים שהקיפול קיפולו, על הבגד כשמניח רק
לקיפול, קיום אין אח"כ הבגד כשתולין אבל מתפשטים,
מועיל  זה ואין קיפולו, על מונח ואינו קצת נפתח שהבגד

המנהג. ליישב כ"נ הקמטים, לפשיטת כלל
או 114) קשה נייר מקיפולי להימנע כתבו אחרונים בכמה

כלים  בקיפולי שהחמירו כפי לקישוט ממחטות מקיפול
הבנת  אחר שנמשכו וכנראה כ"א), סעי' פט"ז (שש"כ
בשוע"ר  אך כלי, כמתקן נראה הקיפול שעצם המשנ"ב
וגם  הקמטים, יישור אלא אסור לא שהקיפול בבירור משמע
שלא  לבגד ומועיל מתקן שהיישור מפני אלא אסור לא זה
ולבן  חדש בגד בין לחלק יש (שלכן מקומט יישאר אם יינזק
לו  נחוץ שהיישור וצבעוני לישן לו מועיל פחות שהיישור
כשהוא  ללבישה ונאה ראוי אותו שעושים מצד ולא יותר),
לתלות  או לא, או מקפיד בין לחלק לו היה כן דאם מיושר,

שיהיו  הקודם בסעיף שכתוב ומה האומנים, בדרך זאת
ועכ"פ  האיסור, ולא ההיתר טעם היינו עליו, מהודרים
לשום  אותם מכשירים ואין יישור אין וניירות מפיות בקיפול

לו. ראויים שלא שימוש
להזרק 115) עומד שאינו נייר בין להזרק, העומד נייר בין

ספרים. דפי קצות יישור או קיפול כמו
לשימוש,116) כלי והכשרת תיקון שום נייר ביישור אין

ולהכשירו  ליישרו מנת ועל ביותר מקומט הוא אם אך
והדבקה  בקריעה או כלשהו בכלי להיעזר צריך לכתיבה
אך  מנייר), כלי יצירת לעניין (כדלהלן להחמיר יש וכיו"ב
ברכת  דפי ולדוגמה לקיפול, המיועד מודפס דף קיפול
מנת  על הדפוס מבית הבאים התורה קריאת או המזון
שיש  כיון לכלי, נחשב אינו אם אף לקפלם אסור - לקפלם
ח"ד  השבת מאור גם (ראה האומנים" "דרך משום בזה

שמות  הוסיף ושם י"ד) זצ"ל, פישר הגרי"י לקפלם (מכתבי ר
המיועד  למקום לב שימת בלי לכיסו, להכניסם כדי סתם
לעשות  יש בשבת לקפלם צריכים ואם בדווקא), לקיפול

לקיפול. המיועד המקום על דיוק ללא זאת
ב"נראה 117) העוסקת דידן הלכה מצד אינו החומרא טעם

ממש  כלי מתקן שהוא שייתכן משום אלא כלי", כמתקן
סי' להלן וראה סי"ח), שמ (סי' שנתעקמה מחט כמיישר
עשוי  שאינו בכלי גם כלי עשיית משום שיש סי"א שיד
גרידא  קרטון או נייר בקיפול אם שצ"ע אלא ממושך, לקיום
להקל  יש ועכ"פ לשימוש, כלי והכשרת כתיקון נחשב
קיפולם  שאין קרטון) (לא רגילים נייר מדפי כלי ביצירת
חד  בדבר וכן הדבקה, או חיתוך ללא כלי כהכשרת נחשב
(ראה  לכלי כלל נחשב אם שספק מיד אותו שזורקים פעמי

י"ח). סעי' פכ"ח שש"כ
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ט: סעיף סוף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
íåé÷ íåù [àö כמתקן קצת ונראה הבגד שמיישר אף -

זמן  לאחר ניכרים יהיו לא מעשיו שתוצאות כיון כלי,
כלי  מתקן בגדר הוא אין -118.

ììë [áö,בהם ניכר קיפולם שאין בגדים לקפל מותר -
דברי  או (פלאסטיק) ניילון או גומי עשויים בגדים כגון

וכיוצאֿבזה  עבות מגבות וגרביים, והוא 119סריגה ,

לקיפולם  קבוע מקום שאין לבגדים .120הדין
åéøáã ïéàøðå [âö שולחן מפת או טלית לקפל מותר -

ויש  הראשון, קיפולה סדר על שלא בה השימוש לאחר
קיפולו  כסדר שלא אפילו המחמירים מעשה אנשי

.121הראשון 

zetqede mipeiv
הקפלים 118) את לפתוח עליו שבת שבמוצאי שפירשו יש

אך  קיום, שום לקיפול שאין הפירוש וזהו שוב, ולקפל
הקיפול  על שכשמקפל הוא הדברים פירוש בפשטות
- כך לקפל ימשיך בעתיד שגם וכיון מחזקו, הראשון
חד  באופן כשמקפל משא"כ רב, לזמן ניכר יהיה מעשהו
משמע  א: סי' בונה - הרים ט"ל צבי הר שו"ת (ראה פעמי
מכה  במלאכת הוא מיוחד שדין לדוד) התהלה (מדברי
לכתחילה... מותר כלל לקיום עשוי אינו שאם בפטיש,
מכה  של מהותו שכל משום הדברים את להסביר ונראה
אין  לשעה... שהוא כיון ולכן... המלאכה, גמר הוא בפטיש
שמפרש  ח ס"ק קו"א שא בסי' וראה מלאכה, גמר כאן
דווקא  כלי תיקון משום בגד קיפול באיסור רש"י שיטת
מהרי"ל  שיטת דהעמיד (מהא לעולם כך שיישאר כשכוונתו
אחרים  שפירשו כפי שלא רש"י שפירש משמע כרש"י,

בחוטים). כשקושר דווקא שהאיסור
מהמובא 119) בכלֿשכן ונלמד אחרונים, בכמה הוא כן

אלא  קיפולו שניכר בבגד אפילו להתיר השולחן מבדי להלן
לקיפולו. קבוע מקום שאין

אפ"ל 120) היה שלכאורה ז: ס"ק קטו סי' השולחן בדי
באופן  כשמקפלו אז לקיפול, בבגד קבוע מקום ביש דדוקא
לקיפול, קבוע מקום בו שאין בגד אבל תיקון, הוי לא אחר
מפורש  שבת בכלכלת אבל אסור, יהיה שמקפלו אופן בכל
והנה  מותר, - שם לקפלו קבוע מקום בהבגד אין דאם
רק  לקיפול, קבוע מקום אין הרוב על שלנו בבגדים
במכבש  אח"כ וכובשים מקפלם שהאומן חדשים במכנסים
אותו  על אח"כ לקפלם לדקדק והדרך פרעס) (שקורין
ובש"ק  להבגד, נוי שהוא קיפולו ילך שלא הראשון, הקיפול

ע"כ. אסור. בודאי
ידי  על מכנסיים תליית בעניין להקל מקום שיש לעיל וראה
כך  ותולה הקיפול לפי שמתיישרים כך בקצוותיהם שאוחזם

להקל. מקום יש המתלה על
נוהגין,121) ראיתי כן ח: ס"ק קטו סי' השולחן בדי

על  להחמיר שרוצה דמי המחהש"ק מש"כ עפ"י והטעם
הרואה  ע"ה מפני דחששו י"ל גם עדיף, ודאי עצמו
ויבוא  הראשון כסדר שלא הוא שהקיפול ידע ולא שמקפלין
מקפל  הוי דמהרי"ל ש סי' ועי' הראשון, קיפולו כסדר לקפל
בשבת  מקפלו הי' דאולי ראי' משם ואין במו"ש , הטלית
קיפולו, סדר על מתקנו היה ובמו"ש קיפולו כסדר שלא

ע"כ.
מקפל  היה שמהרי"ל ש' מסימן ראיה שאין שכתב מה הנה
בטלית  שהמתעטף ס"ט יד מסי' ראיה להביא יש הטלית,
שלא  אפילו כלל לקפלה צריך אין בשבת מדעתו של חבירו
בדבר, איסור שאין שאף ומשמע הראשון, קיפולה סדר על

להחמיר. מקום בזה יש מכלֿמקום
על  לקפל יבואו שמא השולחן בדי שכתב לטעם אמנם,
לעיל) (הובאו ז בס"ק דבריו את סתר הראשון, קיפולו
והרי  לקיפול, קבוע מקום להם שאין בדברים קיפול להתיר
קבוע  מקום להם שיש בגדים גם לקפל שיבואו חשש יש
התירו  המחמירה לדיעה אפילו הרי מזו ויתירה לקיפול,
לקפל  שיבוא הארץ מעם חששו ולא להחליף בגד לו כשאין

וישן, צבעוני בגד שיקפל או להחליף, בגד לו כשיש גם
כדיעה  שסוברים משום הוא המחמירים טעם ובפשטות,
הסוברת  או קיום, לו שאין דבר גם האוסרת הראשונה

קיום. לו שיש דבר הוא בגד שיישור

•
"inei ax" gel itl - oilitz zekld owfd epax jexr ogley

הוא ‡ הרי מניחן שאינו מי וכל תפילין מצות שכר גדול
שצריכים  מפני נמנע אם ואף בגופן ישראל פושעי בכלל
שבשעת  בידו היא עבירה בקדושתן יזהר לא ושמא נקי גוף
חכמים  ושנו ליזהר יוכל בקל עכ"פ ותפלה שמע קריאת
מכרעת  זכות כף תפילין במצות זכאי יהיה אם הדין ליום
מצות  בכל גדולה לך שאין מכרעת חובה כף בהן פשע ואם
התורה  כל שהוקשה תפילין ממצות יותר שבתורה עשה

צריך  לכך בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר לתפילין כולה
מאריך  בהן הזהיר וכל תפילין במצות זהיר שיהא אדם כל

ימים:

נקי · גוף שצריכין מפני אבל היום כל עליו להיות מצותן
דרך  על מהם דעתו יסיח שלא וצריך בהן יפיח שלא
שלא  נהגו בזה ליזהר יכול אדם כל ואין כ"ח בסי' שנתבאר
בהן  ליזהר אדם כל צריך מקום ומכל היום כל להניחן
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שעה  באותה (שהרי ותפלה שמע קריאת בשעת להניחן
בסי' שנתבאר בענין הדעת והיסח מהפיח נזהר הוא בע"כ

כ"ח):

ושלא ‚ בהן יפיח שלא בטהרה תפילין לשמור היודע קטן
לקטנים  אפילו הכסא לבית בהן יכנס ושלא בהם לישן
שאומר  מי ויש במצות לחנכו תפילין לו לקנות אביו חייב
ב' הביא שלא אלא א' ויום שנה י"ג בן הוא זה שקטן
ואין  תפיליו לשמור דעת בו אין מכן פחות אבל שערות
ועכשיו  מקדם אלו במדינות נהגו וכן בהן אותו מחנכין

הזמן: קודם חדשים וג' ב' לחנכו נוהגים

התפילין: הנחת זמן לז סימן א' חלק

צער ‡ לו אין אפילו התפילין מן פטור מעיים חולה
ליזהר  יכול שאין מפני וברחובות בשווקים הולך ואפילו
על  להחמיר לו ואין בנקיות עצמו את לשמור היטב בהן
לו  שנראה והוא ותפלה שמע קריאת בשעת אלא בזה עצמו
שאינו  מי יעשה (וכיצד נקי בגוף עצמו את להעמיד שיכול
בסי' יתבאר התפלה בשעת מהפיח עצמו את להשמר יכול

פ'):

מיושבת · דעתו ואין בחליו מצטער אם חולה שאר אבל
מהן  דעתו להסיח שאסור מפני פטור צערו מפני עליו

חולה: שהוא פי על אף חייב לאו ואם

מצות ‚ שהוא מפני מתפילין פטורים כנענים ועבדים נשים
תפילין  זמן אינן טוב ויום שבת שהרי גרמא שהזמן עשה
מפני  בידן מוחין ולהניחן עצמן על להחמיר הנשים רצו ואם

בנקיות: עצמן את לשמור יודעות שאינן

* * *
ואם „ האשה תאות מהרהור ליזהר צריך תפילין המניח

והוא  להניחם שלא טוב הרהורים בלא לו אפשר אי
לא  מספק אבל יהרהר שלא אפשר שאי בודאי לו שידוע

תפילין: ממצות ימנע

אסור ‰ הקבורה ביום דהיינו אבילות של ראשון ביום אבל
שנאמר  פאר נקראין שהתפילין מפני תפילין להניח
לתת  נאה ואין קרנו בעפר מעולל ואבל עליך חבוש פארך
שעיקר  בתפילין חייב הב' ביום אבל אפר תחת פאר
מר  כיום ואחריתה שנאמר אחד יום אלא אינו המרירות
עבר  כבר שאז החמה הנץ אחר עד יניח לא מקום ומכל
ככולו  היום מקצת ואמרינן תפילין להנחת הראוי זמן מקצת
אפילו  חולץ אינו שוב שהניח וכיון שפ"ח סי' בי"ד כמ"ש
אתמול  היו שלא חדשים מנחמים דהיינו חדשות פנים באו
תפילין  (ודין להם שילכו עד בפניהם יניח לא לכתחלה אבל

תקנ"ה): בסי' יתבאר באב בט'

Â פטורים המשתה בשעת החופה בני וכל ושושביניו חתן
שחייבין  ואע"פ ראש וקלות שכרות בהן שמצוי מפני
פטורין  וכן תפילין בלא שמע קריאת קורין שמע בקריאת
משא"כ  לכוין יוכלו לא לבם שמחת שמתוך לפי התפלה מן
ראשון  בפסוק אלא אינו כוונתה שמצות שמע בקריאת
ראשון  בפסוק לכוין דעתם ליישב יוכלו ובקל בדיעבד
כך  כל מכוונים אנו שאין ועכשיו כוונה בלא יאמרו והשאר
החופה  בני ולכל לחתן אין נישואין שמחת בלא גם בתפלה

נוהגין  וכן כוונה חסרון מחמת מהתפלה עצמן את לפטור
להניח  כן גם ונוהגין תפלה זמן כשמגיע המשתה שמפסיקין

ועומדי  המשתה שמפסיקין שכיון שוב תפילין ומתפללים ם
בדורות  משא"כ התפלה בשעת ראש לקלות לחוש אין
והיו  להתפלל כדי המשתה מפסיקין היו שלא הראשונים
שמא  מתפילין פטורין היו המשתה בתוך שמע קריאת קורין
ויש  המשתה בשעת מצוי שהוא ראש קלות לידי בהן יבואו
במשתה  העוסקים החופה בני וכל ושושביניו שחתן אומרים
הם  לכן מצות משאר שפטורין לענין במצוה עוסקים נקראים
התפילין  ומן התפלה מן ואצ"ל שמע מקריאת ג"כ פטורים
אע"פ  הפסיד לא זו כסברא והמקיל הזה בזמן אפילו
שלפעמים  הקיץ בימות ולכן הראשונה כסברא שנוהגין
מכולם  פטורין הבוקר עד נמשכת היא הנשואין סעודת
לסברא  מצוה היא שאז עמהם מיסב החתן שיהא ובלבד

האחרונה:

* * *
Ê תגריהם וכן במלאכתן שעוסקין בשעה סת"ם כותבי

למי  למוכרן להוציאן כדי לוקחין שהם תגריהם ותגרי
העוסקים  כל וכן להשתכר כדי כוונתם ואין להם שצריך
בשעת  זולת היום כל תפילין מהנחת פטורין שמים במלאכת
שמים  מלכות עול [עליו] לקבל כדי ותפלה שמע קריאת
דברים  במה בעצמם שקר עדות יעידו שלא וגם שלימה
שמע  קריאת בשעת במלאכתם עוסקים כשאינם אמורים
שמע  קריאת משום להפסיק א"צ עוסקים הם אם אבל
אסורים  שלכתחלה אלא זמנם יעבור אם אפילו ותפלה
ע"ב) סי' (עיין שמע קריאת לזמן סמוך משהגיע להתחיל
אין  באיסור התחילו אפילו או לכן קודם התחילו אם אבל
שהות  להם שיש פי על אף שמע לקריאת להפסיק צריך
מצוה  היא שמע וקריאת שמע קריאת אחר במלאכתם לעסוק
אחרת  ממצוה פטור במצוה העוסק כל כן פי על אף עוברת
במלאכתו  שעוסק שכל לפי שתיהן לקיים לו אפשר אפילו
אף  אחרות מצות ולקיים לטרוח תורה חייבתו לא מקום של
מתפילין  פטור המת את המשמר ולכן לו שאפשר פי על
לקיים  שיכול אע"פ המצות ומכל ומתפלה שמע ומקריאת
שנח  אע"פ מכולם פטור למת קבר החופר וכן המצות כל
ידי  שעל במצוה עוסק עדיין נקרא נוחו בשעת שגם מעט
אע"פ  אז פטור הוא ולכן ולחפור לחזור כחו יתחזק כך
אינו  מצוה שמקיים אע"פ בתפילין שלבוש מי אבל שיכול
בשעה  אלא המצות מכל להפטר במצוה עוסק נקרא
מי  וכן היום כל בהן כשהולך אח"כ לא אבל שלובשן
שמקיים  אע"פ בתיבתו ומשמרה חבירו של אבידתו שמצא

ה  מכל להפטר במצוה עוסק נקרא אינו זמן מצוה כל מצות
כשעוסק  ואפילו בזה כיוצא כל וכן תיבתו בתוך היותה
שתיהן  לעשות ויכול אחרת מצוה לו ונזדמנה אחת במצוה
ידי  ויצא רע תקרא אל טוב מהיות טורח שום בלא כאחת
אלא  המצוה מן פטור במצוה העוסק שכל אמרו ולא שתיהן
לא  אבל אחר טורח האחרת בעשיה טירחא לטרוח כשצריך
לצאת  יכול הראשונה במצוה וכדרכו לשתיהן אחד כשטורח

שתיהן: ידי

* * *
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Á שאין מי כל וכן הצינה מפני מצטער אפילו המצטער
דעתו  ליישב לו אפשר ואי עליו ונכונה מיושבת דעתו
התפילין  מן דעתו להסיח שאסור מפני התפילין מן פטור
ולהניחן  דעתו ליישב חייב דעתו ליישב לו אפשר אם אבל
דעתו  ואין שמצטער אע"פ ואילך ב' מיום חייב אבל שהרי

להצטער: ושלא דעתו ליישב לו שיש מפני מיושבת

Ë דהיינו היום כל תפילין מהנחת פטור בתורה הקורא
קריאת  בשעת (זולת) להניחם מלימודו להפסיק שא"צ
שלימה  שמים מלכות עול עליו לקבל כדי ותפלה שמע
חייב  אחרים ע"י לעשותה אפשר שאי מצוה שכל ואע"פ
מ"מ  ר"מ סימן בי"ד שיתבאר כמו לעשותה כדי להפסיק
למען  עיניך בין ולזכרון ידך על לאות בהן נאמר בתפילין
א"צ  בפיהו ה' תורת יש שכבר וזה בפיך ה' תורת תהיה
לברך  ג"כ יכול ולהניחן להפסיק רצה ואם ולזכרון לאות
שרוצה  כיון מ"מ בשבילן מלהפסיק שפטור שאע"פ עליהם

שמפסיק: מיד בתפילין חייב הוא הרי מלימודו להפסיק

È שמגלה בכבודו הוא שמזלזל רבו בפני תפיליו יחלוץ לא
ויחלוץ  אימתו מפני אחר לצד יפנה אלא בפניו ראשו

בפניו: שלא

‡È לקנות משגת ידו ואין ולמזוזה לתפילין צריך היה
ועכשיו  הגוף חובת שהם מפני קודמין תפילין שניהם
אם  ותפלה שמע קריאת בשעת אלא תפילין מניחים  שאין
ותפלה  שמע לקריאת מאחרים תפילין לשאול לו אפשר
בתפילין  מותר אם (מנודה בשאלה אפשר שאי קודמת מזוזה

של"ד): סי' בי"ד יתבאר

והפטורים: בתפילין החייבים הם מי לח סימן א' חלק

* * *
הוא ‡ אפילו קטן או אשה או כנעני עבד שכתבן תפילין

שערות  ב' שהביא בודאי ידוע שאינו אלא שנים י"ג בן
כבר  הביא הסתם מן לומר שנוכל שנה י"ח בן אינו ועדיין
בפירוש  כתבן אפילו כותי או נכרי שכתבן או שערות ב'
לתיאבון  אפילו התורה לכל מומר ישראל שכתבן או לשמן
מפני  אלא לתיאבון שאינה אלא אחת לעבירה אפילו או
ומניח  ואיסור היתר לפניו שיש כגון כלל עליה חושש שאינו
מסור  הוא אפילו מסור שכתבן או האיסור את ואוכל ההיתר
שישנו  כל וכתבתם וקשרתם שנאמר מפני פסולין לתיאבון
וכל  בכתיבה ישנו בה ומאמין עליה שמוזהר דהיינו בקשירה
אינן  ונכרי ואשה ועבד בכתיבה אינו בקשירה שאינו
הקשירה  על שמוזהר פי על אף וקטן קשירה על מוזהרין
התורה  מן עליה מוזהר אינו במצות לחנכו סופרים מדברי
כמו  אביו על אלא האזהרה אין סופרים מדברי (וגם
מוזהרין  שהן אע"פ ומסור ומומר שמ"ג) בסי' שיתבאר
במצוות. מאמינים אינם בודאי עול שפרקו כיון מ"מ עליה

שאינו  מפני אחת לעבירה המומר שפסול אומרים ויש
עליהם  שהחמירו סופרים מדברי הוא והמסור עליה חושש
מצוה  עול מעליהם ופרקו הואיל כנכרים לעשותם חכמים
מן  פסול לתיאבון אפילו כולה התורה לכל מומר אבל
שיצא  כיון דבריו לכל כנכרי הוא שהרי הכל לדברי התורה

לחלל  או זרה לעבודה מומר אלא אינו אם ואפילו הכלל מן
סי' בי"ד כמ"ש דבריו לכל כנכרי הוא בפרהסיא השבת את
הרי  לבד אחד לדבר אפילו להכעיס מומר הוא אם וכן ב'
מניח  שאינו ומי שם בי"ד כמ"ש התורה לכל כנכרי הוא
לדברי  התורה מן פסול להכעיס עושה אינו אפילו תפילין
שאינו  מפני מניחן שאינו והוא בקשירה אינו שהרי הכל
כגון  לתיאבון מניחן אינו אם אבל כלל עליהם חושש
מניחן  שאינו מי ואצ"ל לכתוב כשר עסקיו אחר שהולך
שכשר  השמאלית ידו שנקטעה כגון להניחן יכול שאין מפני
אלא  במצותן ומאמין התפילין על הוא מוזהר שהרי לכתוב

אונסו: מחמת להניחן יכול שאינו

יש · לשמן תפילין וכותב יראה מחמת לדתו שחזר גר
אפשר  שהרי בקשירה שאינו מפני פוסלים ויש מכשירים
כדבריהם  להחמיר ויש מניח ואינו בצנעא תפילין להניח לו

תורה: בשל

* * *
כשעושה ‚ עשייתן תיקון לכל פסול לכותבן שפסול כל

או  הבתים חיפוי לעשות כגון התפילין בגוף מעשה
כמו  לשמו מעבד אם נכרי אפילו כשר לעבדן אבל לתפרן
או  בבתים חפן מהפסולין אחד ואם ל"ב בסימן שנתבאר
שהוא  ראש של שבבתים שם של השי"ן מפני פסולין תפרן
או  לאות אות שבין דבק גרר אם אבל ותפירה חפוי בכלל
תורה: ספר תפר אם וה"ה בדיעבד כשר תיקון שאר עשה

ישרפו „ זרה לעבודה האדוק דהיינו מין שכתבן תפילין
זרה: לעבודה מין מחשבת שסתם

שמא ‰ מספק יגנזו כתבן מי ידוע ואינו מין ביד נמצאו
מספק: שורפין אין אבל כתבן הוא

Â אפילו כשרים כתבן מי ידוע ואין נכרי ביד נמצאו
וחוששים  נכרי ביד שנמצא תורה בספר להמחמירים
תורה  שבספר לפי רפ"א סי' בי"ד כמ"ש כתבם הוא שמא
אין  תפילין אבל בו להתלמד לעצמו כתבו שמא לחוש יש
למין  דומה ואינו מישראל לידו באו ובודאי לכתבן דרכן
שמא  לחוש ויש לכתוב יודע הוא שהמין ה' בסעיף דלעיל
אבל  בהן צורך לו שאין אע"פ תפילין גם שכתב מקרה אירע
חיישינן  תורה שבספר אלא לכתוב יכולים אינם נכרים סתם
כדי  תורה ספר וכתב לכתוב שיודע אחד אירע שמא
אחד  אירע שמא כך כל לחוש אין אבל בתוכה להתלמד
בהם: צורך לו שאין תפילין גם שכתב ואירע לכתוב שיודע

Ê מכדי יותר הנכרי מן ומזוזות תפילין ספרים לוקחין אין
אבל  ולגזלן לגנבן להרגילם שלא בכדי הרבה דמיהם
יזלזלו  שלא דמיהן מכדי יותר מעט מהם לקנותן מחוייבים
יכעוס  פן מאד מועט בדבר שימכרם להנכרי יאמר ולא בהן

לאיבוד: וישליכם הנכרי

Á בחסירות שבקי המומחה מן אלא תפילין לוקחין אין
רוצה  שהוא אע"פ מומחה שאינו ממי לא אבל ויתירות
שטורח  מפני בבדיקתן יתעצל שמא לחוש שיש לפי לבדקן

ולתופרן: ולחזור התפירה להסיר לו הוא

Ë ואין ויתירות בחסירות בודק מומחה שאינו ממי לקח
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ואין  בזה בקיאים שהכל מפני לשמן שלא עיבדן שמא לחוש
די  קציצות מאה ממנו לקח אפילו אלא כולן לבדוק צריך
יד  של ב' או יד של ואחד ראש של ב' קציצות ג' שיבדוק
כולן  והרי האיש זה הוחזק כשרות מצאן אם ראש של ואחד
צבתים  צבתים לקח ואם בדיקה צריכין השאר ואין כשרות
לבדוק  צריך לפיכך לוקחים הם הרבה שמסופרים חזקתן
של  ואחד יד של ב' או יד של ואחד ראש של ב' צבת מכל

ראש:

* * *
È שעד נאמן גדול אדם של שהיו ואומר תפילין המוכר

חבר  על שחזקה בדיקה א"צ ושוב באיסורין נאמן אחד
מתוקן: שאינו דבר ידו מתחת הוציא שלא

‡È בדיקה א"צ אחת פעם בכשרות שהוחזקו תפילין
הן  הרי שלם שחיפוין זמן שכל הדין מן לעולם
נקבה  או מתוכן אות נמחקה שמא חוששין ואין בחזקתן
ואם  הזיעה מן שמתקלקלים מפני לבודקן נכון מקום ומכל
שנים  בשבע פעמים בדיקה צריכים לפרקים אלא מניחן אין
צריכין  החיפוי נקרע אם וכן נתעפשו שמא לחוש שיש
לבדקן  שיודע מי לו אין ואם במים נשרו אם וכן בדיקה
ממצות  יתבטל שלא בדיקה בלא כך יניחן ולתפרן ולחזור

תפילין:

מהם: ולקנות תפילין לכתוב הכשרים הם מי לט סימן א' חלק

והבתים ‡ ברצועות בין היתד על תפילין לתלות אסור
מפני  למטה תלויות והרצועות בבתים בין למטה תלוים

שאוחז  בעלמא באקראי מקום ומכל בזיון דרך שהוא
אם  אבל להקפיד אין למטה תלויות והרצועות בידו התפילין
זה  בכלל ואין בעלמא באקראי אפילו אסור תלוים התפילין
ביד  ומחזיקין באויר תלויה ראש של שהתפילין מה

הנחתן: צורך זהו כי הראש על ומשימין ברצועות

אסור · תורה ספר אבל לתלותן מותר בכיסן כשהן
בלוחו  הקבועים וסידורים בכיסה אפילו שבהן לתלותה ת

דומות  אינן שהלוחות בה לתלותן אסור כסף של שלשלת
עצמו: כסידור הן והרי לסידור מחוברות שהן לפי לכיס

שיוציאן ‚ עד מטתו בו לשמש אסור תפילין בו שיש בית
שהן  אע"פ טפחים י' גבוה מחיצה לפניהם שיעשה או
הב' שאין והוא כלי בתוך כלי כיסוין ב' שיכסן או מגולין
מיוחד  אין והפנימי להם מיוחד שהחיצון או להם מיוחד
שניהם  אם אבל להם מיוחדים אינן שניהם אם ואצ"ל להם
ככלי  חשובים להם מיוחדים שהם מאה ואפילו מיוחדים
בתוך  שהן כמו התפילין לעולם מניחין שאין אע"פ אחד
בתוך  והפנימי הפנימי בתוך אותו מניחין אלא החיצון
לתוך  והטלית התפילין כיס המניחין אותן לפיכך החיצון
וצריך  להן המיוחד כליין נקרא הגדול כיס גם הרי גדול כיס
על  למעלה מחובר התפילין כיס אם אך גביו על כלי עוד
כליין  נקרא אינו הגדול כיס של הב' צד הרי הגדול כיס

הפכו: אם להן ומועיל

על „ אף שמונח תפילין של כיס גבי על טלית פירש אם
מותר: מלמטה תחתיו כרוכה שאינה פי

התפילין: בקדושת לנהוג איך דין מ סימן א' חלק
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c"agרלד i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

דוקא ‡Í(מב) ישראל שמע או' למה להבין יש מעתה
יח  שייך והנה מה כו' דוקא לישראל זה וד'

רביעית  ומדריגה בחי' עוד שיש לזה להקדים יש
והיינו  הנ"ל דו"מ דמחשבה מדריגות מג' שלמעלה
דיבור  מבחי' שלמעל' העצמי' המחשבה גדלות בחי'
הוא  והענין כנ"ל לבד הדיבור גדלות שנק' שבמחשבה
מחשבת  הנקרא הוא הנ"ל העצמית מחשבה שבחי'
ב' במחשב' שיש במ"א מבואר הנה כי כו' עיוני' שכל
גם  אותיות בבחי' שבאה מחשבה בחי' הא' מדריגות
או  חכמה ענין איזה לחשב כמו עצמיות מחשבה שהיא
כאשר  אבל וכלל כלל דיבור בשביל שאינו גם מו"מ
המחשבה  פנימיות כח עצם בחי' זה אין באותיות בא
ממש  השכל ממהות שהיא בשכל מתאחדת שהיא כמו
שכל  מחשבת הנקרא והיינו כלל אותיות בחי' בלא
במחשבה  הבא השכל בעיון עיונית מחשבה בחי' שזהו
זו  במחשבה גם שאז והסברא השכל אותו אור לחשוב
כלל  עדיין אותיות בחי' בה אין השכל את שחושב
בחי' והוא כידוע לבד שכלי עיון מחשבת רק וכלל
לבחי' בואה טרם שהיא כמו העצמית המחשבה גדלות
המחשבה  להביא שצריך מה כל שכולל האותיות קטנו'
הנקרא  א' בסקירה מחשבה מבחי' דוגמא ע"ד באותיות
הדיבור  אותיו' צירופי כל שכולל שבמחשבה דיבור
בסקיר' הרי הנ"ל עיוני' שכל מחשבה בחי' כך כנ"ל
אותיו' בבחי' אותה לחשוב שצריך מה כל כוללת אחת
דמחשב' זה וצמצום כידוע כו' מה זמן משך המחשב'
יותר  ה"ז העצמית המחשבה באותיות לבא עיונית
לבחי' א"ע לצמצם העצמי' המחשבה מצמצום
שנקרא  הדיבור בשביל רק שכולל כללית מחשבה
גדלות  בחי' ומעתה וד"ל. הנ"ל שבמחשבה דיבור
דכמו  כו' הדיבור גדלות עם א' ודוגמא בענין המחשבה
כך  הדיבו' בשביל פרט לגבי כלל הדיבור שגדלות
אותיות  פרט לגבי כלל בחי' העיונית המחשבה גדלות
בדיבור  שכמו יובן ולפ"ז העצמיית המחשבה
עלמין  בדיבור לבא פתוח מאמר שנקרא שבמחשבה
הוא  יחד הכוללם אחד ומאמר ופרט כלל יש דאתגליין
העצמית  המחשבה בבחי' כך הנ"ל א' מחשבה בחי'
בגילוי  דיבור לבחי' בא שאין מפני סתום מאמר שנק'
ג"כ  בו יש הרי כו' לעולם סתימין עלמין ונקרא לעולם
בחי' דהיינו הכללי מאמר בחי' והוא ופרט כלל בחי'
והוא  העיונית שכל מחשב' שנקרא המחשבה גדלות
העצמי' המחשבה באותיות לבא שצריך מה כל כולל

ז"ל  שאמרו דמה יובן ולפ"ז וד"ל כו' פרט דרך
סתום  מאמר בחי' על גם קאי הוא מאמר נמי בראשית
השכל  עיון מחשבת הנקרא המחשב' גדלות דבחי' הזה
מאמרות  פרטי כל לכלול הוא שכלל דאע"פ כו'
עלמין  נבראו שמהם העצמית במחשבה הסתומים
שבמחשבה  ביוד העוה"ב נברא ביוד (כמו סתימין
הוא  מאמר נמי מ"מ במ"א) וכמ"ש דוקא העצמי'
בחי' שהוא בראשית שלכאורה דהגם קאמר דרבות'
בבחי' שאינה עיונית במחשבה המתאחד החכמה אור
הוא  המאמר בחי' כי כלל מאמר נקרא לא כלל אותיות
קאמר  רבותא מ"מ אבל עכ"פ אותיות בבחי' בא
לכלל  שבא לפי והיינו כו' הוא מאמר נמי זה דבראשית
כלל  בבחי' שבא גם פנים כל על למטה השפעה בחי'
ה"ז  דמחשבה אותיות צירופי כל ריבוי לכלול לפרט
אור  עצם לגבי לבד מצומצמת אחת מחשבה נקרא מ"מ
מחשבה  בבחי' להתלבש בואו טרם שהוא כמו השכל
כי  כו' שכלי מחשבת הנקרא עיון מחשבת בחי' זאת
והיולי  פשוט הוא הרי שהוא כמו השכלי אור עצם הרי
כך  עיונית מחשבות אופני מיני בכמה להתלבש ויכול
בכמה  מתלבשת עיוני' שהמחשבה כמו כו' כך או
גם  וא"כ וד"ל. כו' המחשבה אותיות צירופי אופני
נמי  עיונית מחשבה שנקרא הכללי הסתו' זה מאמר
לאותיות  מקור שהוא מאחר עכ"פ מאמר בחי'
בדיבור  וכנ"ל כו' לפרט אצטריך וכלל המחשבה
פי' ששם אלא המחשבה עצמות לגבי שבמחשבה
מקור  להיותו פתוח מאמר בבחי' מאמר נמי דבראשית
המחשבה  אותיות של ומקור בגילוי הבא ודיבור
להיות  באי' ולא המחשבה בהעלם שנשאר העצמי
עכ"פ  אבל הכללי סתו' מאמר בבחי' הוא לדיבור מקור
שהוא  עצמו השכל אור בחי' משא"כ מאמר נקרא
העיונית  המחשבה בהרכבת בא בלתי והיולי פשוט
המחשבות  לפרטי כלל בחי' גם נקרא אינו כלל הנ"ל
מאמר  בשם נקרא לא ע"כ אח"כ בהן שמתלבש עיונית
העיונית  המחשבה כמו סתום מאמר בבחי' לא גם כלל
נמי  דוקא בבי"ת דבראשית שאמרו וזהו וד"ל. כו'
אלא  עצמה דחכמה ראשית בחינת לא אבל הוא מאמר
שמלובש  החכמה אור בחי' שהוא דראשית בבי"ת רק
בחכמה  וז"ש תבונה בחי' שהוא בחיצונית בינה בבחי'
שמים  כונן וכמ"ש כו' דבראשית בי"ת כו' בית יבנה
בראשית  בפ' בזהר מ"ש לפי (אך וד"ל כו' בתבונה
שנמשך  מה גם הרי לאימא אמר דאבא כו' אלקים ברא
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רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

דאבא  מאמר ג"כ נקרא דבינה במחשב' החכמ' מן
מאמר  נקרא עצמה דחכמה ראשית בחי' גם וא"כ עכ"פ
לידי  לבא שצריך בשביל רק עצמו מצד זה שאין אלא
וכמ"ש  כו' לאימא שאמר מה שהוא אמירה בחינת
לאימא  אבא שאמר וזהו כו' יוצא פועל האמרת אתה
דרכו  ראשית שנקרא התורה בשביל היינו במע"ב כו'

בחי'ו  דהיינו כו' תבואתו ראשית שנקרא ישראל בשביל
לבחי' בואה טרם שהיא כמו עילאה החכמה כח עצם
ישראל  שאמרו וזהו וד"ל). כו' לאמא לאמר מאמר
מחשבה  בחי' על רק שהכונה לומר א"א במחשבה עלה
עם  א' ענין דהיינו שבמחשבה דיבור שהוא שבדיבור
לדיבור  שקודם במחשבה שעלו והמשמעות המאמר
שנקרא  המחשבה גדלות בחי' על גם אלא לגמרי
עלו  ג"כ דבראשית הכללי סתום מאמר עיונית מחשבה
וזהו  כנ"ל כו' החכמה בעצמות והוא ממנה למעלה
למע"ב  אחור צרתני וקד' אחור ע"פ במדרש כמ"ש
קדם  נשמתו אבל אדם דנעשה האחרון במאמר
בנשמות  נמלך במי וכמארז"ל ג"כ הסתומים למאמרות
ז' אמרו וכן כו' חכמתו בעצם נמלך במי צדיקים של
של  ומחשבתן כו' ותשובה תורה לעולם קדמו דברים
בחי' סתימאה מחשבה בחי' וזהו לכולן קדמה ישראל
דאבא  במאמר גילוי לידי בא שלא סתימאה חכמה
ישראל  ראשי' שנקר' ישראל בשביל וזהו כו' לאימא
דוקא  ישראל שמע שאומר וזהו וד"ל. כו' ראש לי
שעלה  זה בישראל כו' אלקינו ה' דאו"א זה דיחוד
דאית  בזוהר (וז"ש וד"ל תליא סתימאה במחשבה
שרשה  עיונית דמחשבה כו' מחשבה ואית מחשבה
בבחי' היינו סתימאה מחשבה אבל הגלוי' בחכמה
כו' העיונית המחשבה רעיון מכל הנעלם ושכל חכמה
מחשבה  בחי' בין כלל ערוך אין באמת והנה וד"ל).
שבלא  המחשבה גדלות שנקרא גם הנ"ל העיונית
ההיולית  המחשבה כח עצמות לגבי כו' עדין אותיות
פרטיו' מחשבו' של מיני' כמה כלול העצמית שבכחה
בשכל  פרט דרך עיונית במחשבה לעיין כי עיוני'
כח  מעצמות פרטית הארה בחי' רק ה"ז פרטי וסברא
שבחי' הוא ההפרש ועיקר כו' ההיולית המחשבה
למקור  מקור בחינת היא הרי העיונית פרטיות מחשבה
המחשב' כח עצם אבל האחרון בפרט הדיבור למציאת
שכלי' עיונית מחשבה בפרט בואה טרם הנ"ל ההיולי'
ג"כ  יובן ועד"ז לדיבור. כו' למקור מקור גם נקרא אינו
ערך  שאין ג"כ רואים שאנו ההיולי העצמי השכל באור
לבחי' ומכ"ש וכלל כלל עמו העיונית למחשבה גם
ומעלימים  השכל עצם אור המגבילי' המחשבה אותיות
אחת  וסברא ששכל רואים אנו שהרי כו' לגמרי אותו
עיונית  במחשבה עדיין מורכבת בלתי ופשוטה היולית

המחשבה  בעיון באה והבנתה השכלתה אופן הרי הנ"ל
רק  אינו והכל מאד שונים אופנים מיני בכמה העיונית
עיון  במחשבת שיחשב רק לבד אחת וסברא שכל
מחשבה  בחי' גם הרי וא"כ כו' שונים אופנים בכמה
כמ"ש  שיחליף לבוש בחינת רק אינו הנ"ל עיונית
וכמו  כו' ופושט ולובש שפושט כמו תחליפם כלבוש
המחשבה  גדלות בחי' לגבי ממש המחשבה אותיות
אנו  שהרי לבוש בחי' הן שבודאי עיונית מחשבה הנק'
מתלבש' עדיין אותיות שבלא עיוני' שמחשבה רואים
כך  לפעמים המחשבה אותיות צירופי מיני בכמה
וכמ"כ  כו' אחת עיונית שכל מחשבה והכל כך ולפעמי'
לבא  כשצריך עיונית מחשבה של פרטי' מחשבה
מדיבור  וכן הנ"ל שבמחשבה דיבור שנק' בדיבור
וצירופים  אותיות בהתחלקות כשבא הנ"ל שבמחשב'
שהוא  יותר האחרון לבוש בחי' עד כו' שונים
עוד  יש והנה וד"ל. כו' עצמו הדיבור צירופי התחלקות
לשכל  ממחשבה המדריגה ערך הבדלת בענין א' ענין
פשוט  הוא הרי שהוא כמו עצמו מצד שהשכל עצמו
משא"כ  כו' להגבילו וגבול מדה בו אין הרי והיולי
ולא  מורכב שכל ונקרא הרכבה בבחי' השכל כשנעשה
בהרכבה  ובא מתצמצם כאשר והוא פשוט שכל
שהוא  כמו השכל אין שאז הנ"ל עיונית במחשבה
ושיעור  מדידה בחי' בו יש ואז כו' ממש עצמותו בבחי'
למשיגי' ונראה שמתגלה והוא אורו המגביל וגבול
העיונית  המחשבה מהות הגבל' אופן לפי רק אותו
וח"ע  דשכל במחשבה שזהו אדמה הנביאים ביד (כמו
פא"פ  בו שנאמר דמשה ומהותה ח"ע בבחי' שא"כ מה
הטעם  והוא כו') עצמה דח"ע ראיה בבחי' כו'
אותיות  התחלקות לידי באה בהכרח עיונית שהמחשבה
ממש  גבולי ושיעור מדידה בחי' שהוא המחשבה
כו' בדיבור המחשבה להתחלקות זו מהתחלקות ומכ"ש
בלתי  בעצמותו שהוא כמו פשוט כשהשכל אבל
שבמחשבה  רעיון מכל הנעלם שכל (ונקרא כלל הרכבה
מאחר  ושיעור מדידה בחי' בו אין אז כו' העיונית
האותיות  של ההתחלקות למקור מקור בחי' גם שאינו
כו' וכלל כלל מורכב בלתי בתכלי' פשוט היותו מפני
שזהו  הנ"ל רבתי דלי"ת בענין למעלה יובן וכך וד"ל).
נכללים  שבו הנ"ל שבמחשבה הדיבור גדלות בחינ'
ועד"ז  כו' שבדיבור סטרין וד' רקיעים ז' אמיתי ביחוד
העצמית  במחשבה נכלל הזה הדיבור גדלות בחינת גם
הנ"ל  העיונית מחשבה שהיא המחשבה גדלות שנקרא
בעצם  אמיתי ביחוד נכללת הנ"ל העיונית מחשבה וגם
המחשבה  כח בעצם (או והיולי הפשוט החכמה אור
כלל  ושיעור מדידה בחי' שם שאין כנ"ל) ההיולית
כו' ההתחלקות של מקור מבחינת גם למעלה להיותו
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וכלל  כלל מורכב בלתי בתכלית פשוט אחד שהוא מפני
כו' פשוט אחד הוא כו' דלי"ת א"ח אח"ד והיינו כו'
פי' סופר אתה מה אחד לפני בס"י מ"ש וזהו וד"ל.
העצמות  בבחינ' שזהו הנ"ל דלי"ת א"ח בחינת לפני
עדיין  מורכב בלתי הפשוטה שבח"ע דאא"ס הפשוט
התחלקות  שהן שונים מכלים וכלים אורות בע"ס

בבחי' שם סופר אתה מה כנ"ל אותיות צירופי
בתכלית  פשוט אחד בחינת שהוא מאחר כו' התחלקות
דל"ת  א"ח שנקרא דק"ש אח"ד לפני והוא הפשיטות
אחד  הוי"ה אלקינו ה' באמרו היחוד נעשה שאליו
עם  דאיהו משום פשוט אחד הוא דלי"ת א"ח כלומר

וד"ל: במ"א וכמ"ש ממש חד וגרמוהי חיוהי

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

חותמות È"ÙÚÂד) מיני ב' ענין ג"כ יובן אלה דברינו
בהעלאות  למעלה הקבלה ע"ד הנ"ל
להקדים  צריך והנה העליונים, שבעולמות והמשכות
הנק' הוא הא' בהעלאה בחי' ב' שיש תחלה
השבת  בסוד וכמש"ש העולמות עליות בכהאריז"ל
העליון  עולם אור את ומלביש עולה התחתון שעולם
מ"ן  העלאת בכהאריז"ל הנק' הוא והב' בארוכה, ע"ש
והיינו  בהעליון ונבלע ונכלל עולה שהתחתון והיינו
להיות  אימא בבטן עיבור בבחי' להיות עולה שז"א
עליות  הנק' הענין היפך וה"ז תלת גו כלילן תלת
העליון  ואור העליון את מלביש שהתחתון העולמות
שהתחתון  הוא נהפוך וכאן ממנו ומוקף בו מתלבש
הוא  זה שכל ונודע ממנו, ומוקף העליון בתוכיות נכלל
כי  לשמוע יכולה שהיא במה האוזן לשכך משל רק
עולה  שזה לומר גשמיות ומדה מקום גדר שם אין
שנכלל  או העליון את שמלביש או למקום ממקום
הס  בדבר המוקף כדבר ח"ו בגשמיו' מקיפו והעליון
הנק' בחי' אמנם המעלה עליית היא והעלי' מלהזכיר,
שכח  היינו להעליון מלביש שהתחתון העולמות עליות
העליון  שפע בו שמלובש אלא בגילוי מאיר התחתון
הרי  וסיבה טעם מחמת דבר איזה כשאוהב ד"מ
לעין  נראית עזה כאש בוערת בגילוי היא האהב'
מ"מ  ומחייהו בו ומאיר מלובש השכל ושפע הרואה
וניכרת, נראית שהאהבה כמו כ"כ וניכר נראה אינו
היינו  בהעליון נכלל שהתחתון מ"ן הנק' בחי' משא"כ
אלא  וניכר הנראה הוא העליון אור הוא שבגילוי
כח  התכללות עד"מ וכמו התחתון של כחו בו שכלול
תגבורת  בעת השכל בכח הדוחה וכח המרעיב
פעולתם  לפעול יכולין שאינן המושכל בעיון המחשבה
נגלה  ואין בו ובטלים השכל בכח נכללו כי להיות
והרי  בתכלית, בו ובטל כלול וזה השכל אלא וניכר
יש  בבחי' התחתון שבראשון הפכים הם אלו מינים ב'

המילויים  ענין בדרוש זה נת' וכבר השני באופן וכנגדו
להתכללות  התלבשות בין ההפרש ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב
ההעלאה  בחי' והנה הביאור, בתכלית שנתבאר ע"ש
התחתון  של העלי' זו העולמות עליות הנק' ראשונה
אחר  החותם אותיות בליטת כמו בליטה בשם נקרא
יותר  נעלה למקום ממקומו ויוצא מלמטה עולה שהוא
להלביש  יש בבחי' היא שההעלאה ולפי עד"מ
שאוהב  מי שיש אש ברשפי הרצוא כענין בהלבשה

ר  בבחי'ע"כ ג"כ בתחתון העליון מעולם רוח אייתי וח
העליון  אור התלבשות בחי' והוא וצמצום העלם
זו  המשכה ונק' לבוש בבחי' בתחתון שמתלבש
השוקעים  אותיות כמשל שקיעה בשם שמלמעלה
בענין  שנת"ל וע"ד כ"כ נגלים ואינן ומכוסים
ומצות  התורה עסק ע"י בכלים אורות התלבשות
כ' (יחזקאל בהם וחי האדם אותם יעשה אשר וכמ"ש
שונים  מכלים בכלים ב"ה מאא"ס חיות שימשיך י"א)
נעשה  דלמטה מבליטה אשר הראשון חותם ענין וזוהי
המשכות  בחי' שהם תש"י ענין והוא מלמעלה שקיעה
מבי"ע  עלייתה ע"י לה הנמשכים דנוק' מוחי' ובליטת
ומלבישתו  דז"א שמאלי בזרוע ועומדת בשחרית
הנ"ל  ע"ד הוא זו עליי' וענין אח"כ מוחי' לה ונמשך
יזמרך  למען ע"פ במ"א וכמ"ש העולמות עליות בבחי'
תדיר  קרי תתאה נהורא י"ג) ל' (תלים ידום ולא כבוד
שכוונת  בפע"ח מבואר ולכן עלאה. לנהורא שכיך ולא
שבבריאה  ולהעלותו הבריאה עולם לתקן תש"י הנחת
וכ"ה  והתלהבות אש ברשפי שעבודתם השרפים הם
עד  מיוצר הוא הבריאה עולם שכנגד התפלה חלק
בק"ש  אהבה לבחי' להגיע הוא בו והעיקר שמ"ע
מושב  קראו באשה כי מיושב תפלה ונק' כמשנת"ל
(תלים  לעולם מלך ה' וישב וכמ"ש א') ג ' (פסחים
באה  מלמעלה הבאה המשכה שבחי' והיינו י') כ"ט
רמ"ח  בה שיש בק"ש והיינו בכלים אורות בהתלבשות
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האיברים  במנין וכידוע אברים רמ"ח בנין תיבין
כו' בראש ט' שאמרו כמו יש בראש דגם במשנה
ועד"ז  למוחי' כלים בחי' והם מ"ה) פ"א (אהלות
וזשרז"ל  תיבין רמ"ח והן לאורות כלים רמ"ח נעשה
שתש"י  ב') ל"ז (מנחות לאות לאחרים ולא לאות לך
נקרא  המוחי' שהמשכות לפי מכוסה במקום צ"ל
שנת"ל  שני' העלאה בחי' אבל כנ"ל, שוקע חותם
ענין  זהו אי' בבטן עיבור בבחי' שהז"א מ"ן הנק'
בחי' דהיינו מלמטה שקיעה בבחי' שהוא השני חותם
ליש  נחשב ואינו וכל מכל ממש במציאות הביטול
וכנ"ל  מקומו במקור ממש ונבלע כלול אלא כלל ודבר
ממנו  בעליון התחתון כח והתכללות מביטול במשל
במציאות, אינו וכאילו כלל פעולתו פועל שאינו עד
ואינו  באי' ממש כלול שהז"א העיבור ענין הוא שכך
שם  שצפון האם בבטן הולד עיבור עד"מ כלל נראה
העיון  בעומק בשכל המדות התכללות וכענין
בבחי' באה מלמעלה ההמשכה ולזאת וההתבוננות,
שהם  דז"א המוחי' לידת ענין והוא דייקא בליטה
בלי  ב"ה א"ס וגילוי לגמרי חדשים מוחי' המשכת

האריז"ל לבוש  מ"ש וזהו פ"א, וכמשנת"ל המעלים
להיות  הוצרך דז"א דגדלות המוחי' לידת שלצורך
שנולד  אחרי איך מובן אינו שלכאורה שני עיבור בחי'
דיינקת  בתר הזהר בשם וכמש"ש בעיבור להיות יחזור
מוחי' שהמשכת לפי הענין אך מינייהו אתעברת לון
כ"א  א"א לזה לבוש בלי מאא"ס גדול גילוי הם אלו
וע"י  אמיתי בביטול ההעלאה יהי' שמתחלה ע"י
שורה  שאינו ב"ה אא"ס הארת יתגלה הזה הביטול
הב' חותם וז"ס ית' אליו שבטל במקום אלא

ענין  וזהו מלמעלה, בליטה נעשה דלמטה שמשקיעה
וזהו  המוחי', ולידת דבינה מי ממיצר היציאה יצ"מ
אחרי  שבאים דז"א המוחי' בליטת שהיא תש"ר ענין
כ"א  וז"ס אי' בבטן בעיבור שנכנס דז"א השני עיבור
השקיעה  ע"י דהיינו בפ"א כמ"ש שבתפילין אזכרות
ע"י  באים אינן דנוק' מוחי' (משא"כ כנ"ל, והביטול
שבא  שוקע חותם בחי' שהוא הנ"ל מטעם ב' עיבור
וז"ס  בלבד) ועליי' התלבשות בחי' דלמטה בליטה ע"י
בבחי' תיקון הוא תש"ר הנחת שכוונת בפע"ח שנא'
בענין  כידוע אמיתי הביטול בחי' הוא ששם אצילות
דתמן  י"ב) י"ט (מ"א דקה דממה קול האש ואחר
אבא  מקנן דתמן האצי' עולם על שר"ל קאתי מלכא
בחי' הוא שכנגדו התפלה וחלק במ"א, כמ"ש מה כח
וכמ"ש  המלך לפני כמשתחווה מעומד תפלה שמו"ע
המשמיע  וכל י"ג) א' (שמ"א ישמע לא וקולה בחנה
תכלית  צ"ל שאז לפי ב') כ"ד (ברכות כו' קולו
המלך  לפני שנגש אחר מעצמו הרגשה בלתי הביטול
מלמעלה  בליטה בבחי' המשכה עי"ז וגורם ממש,
למטה  שגם (עד בכלי מלובש שאינו אור גילוי בחי'
וימינו  ענין והוא כמש"ל) כו' הטבע שינוי להיות יכול
עד  שמתפשט דע"י חסד חיוורתי בחי' דהיינו תחבקני
שתש"ר  והיינו לבא על דתליין הרצועות שז"ס למטה
יו"ד) כ"ח (דברים כו' וראו כמ"ש דוקא מגולים צ"ל
הקב"ה  לע"ל רז"ל כיוונו וע"ז כ') ל' (ישעי' יכנף ולא
בחי' נק' חמה כי ב') ג' (ע"ז מנרתיקה חמה מוציא
ענין  הוא ועד"ז ועצום רב בגילוי אורותיו שיתגלו ז"א
חלב  תאכל לא עצמותו והנחת ביטול בבחי' הל"ת

כנ"ל: בליטה בחי' מלמעלה וגורם
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Ê"ÙÚÂ דמות שארז"ל ויעזרך אביך מאל מ"ש יובן
כי  והיינו בחלון לו נראה אביו של דיוקנו
הקצה  אל הקצה מן המבריח התיכון בריח הי' יעקב
וזהו  וא"א, ע"י בחי' שהוא הכתר עד עולה שת"ת כו'
הוא  אל שלשון בנסיון לעמוד ליוסף הכח נמשך מזה
ויכולת, כח ל' לקח הארץ אילי ואת מל' כח לשון
את  ולכבוש לעמוד יוסף של והיכולת שהכח והיינו
הת"ת  למדת מרכבה שהי' אביך מבחי' נמשך יצרו
ממש  בפועל בנסיון ועמד שעשה וע"י א"א, עד שעולה
ע"פ  אביך מאל י"ל או כו'. לז"א א"א מבחי' המשיך

הקב"ה  ישראל אלקי אל לו ויקרא ע"פ משארז"ל
במ"א  מזה ונת' אל, ליעקב קרא ישראל אלקי שהוא
מל"ב  נתיבות ל"א הוא אל בסופו, והחרים בד"ה ע'
עיט  ידעו לא נתיב נא' הל"ב נתי' על כי חכ' נתיבות
עולמות  ש"י בחי' הוא ש"י הם ל"א פעמים ויו"ד וגו',
שעולה  מתר"ך מחצה והם בינה קנה חכ' קנה דא"א
הפי' ב' לפי כי ונמצא במ"א. כמ"א ישיש יש ב"פ
מאל  וזהו דכתר, התחתון מחצה א"א בחי' על הכוונה
וגם  בעצמך, תאמין אל כי ועתיד, בהוה ויעזרך אביך,
להיות  צריך יותר הגבוה לבחי' בעלייתו צדיק כל כי
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c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

וכמ"ש  בדקות, רגע בכל ואתהפכא אתכפי' בבחי'
יתא  דלא עד למיתקא מרירא טעים דלא מאן בזהר
עליון  היותר עולם ולגבי כו' חולקא לון לית להכא
לזאת  ואי עדיין, גשם בבחי' שהוא בעולם העבודה

כו'. יצרו את כבש כשכבר גם וסיוע לעזר צריך
Ù"ÚÂ'פי ע"פ לסעודה נט"י ענין יובן זו הקדמה

במזבח  פתח משארז"ל צ"ל דהנה מהרי"ק,
עליו, מכפר אדם של שולחנו עכשיו בשולחן וסיים
הנה  אך הכפרה, מזבח במקום יהי' שהשולחן דהיתכן
שמקריבין  שע"י מכפר המזבח האיך צ"ל באמת
האדם  והרי האדם, נפש על יתכפר המזבח על הבהמה

והגם גבוה בע"ח, היא והבהמה מדבר שהוא במעלה
אדם  נא' ולא מכם יקריב כי אדם בענין במ"א שנת'
בגשמיות  אבל האדם בנפש בעבודה זהו כו' מכם
עי"ז  והאיך המזבח, ע"ג הבהמה מקריבין הי' בפו"מ
וקדם  אחור דכתי' הוא הענין אך החוטא. נפש יתכפר
באריכות  כמ"ש למע"ב, וקדם למע"ב אחור צרתני,
אלא  נברא לא כולו העולם שכל המטות, ראשי בדרושי
יתוש  הרי לו אומרי' אדם כשחטא ומ"מ לזה, לצוות
מבחי' להיותו ומדריגה במעלה שקדמך פי' קדמך
ה"ה  עושהו רצון מקיים וכשהוא לתיקון, שקדם התהו
עושהו, רצון על ועובר החוטא מהאדם יתירה במעלה
שהוא  עד האדם נפש ונגרע נשפל ועון החטא שע"י
ומביא  תשובה שעושה ע"י ולכן מיתוש, גם יותר גרוע
עד  שלמעלה ואש שלמטה באש נכלל והקרבן קרבן
ע"י  ואז שבמרכבה, שור פני בחי' לשורשו שמגיע
הם  אישי' שנקר' השרפי' הם לאישי לחמי אכילת
כי  לבחי' הכסא שעל אדם בחי' עם הכסא את מגביהי'
את  נושאות והחיות בענין במ"א כמ"ש הוא, אדם לא

ששם  הוא אדם לא דכי אוא"ס מבחי' נמשך אז הכסא,
העוונות  סליחת בחי' שיומשך כלל מקום תופס אינו

החוטא. נפש על שמכפר כפרה המזבח וז"ע כו'.
Ê"„ÚÂ דהנה עליו, מכפר אדם של שולחנו ענין יובן

יתירה  מעלה שהוא מדבר הוא האדם הלא צ"ל
וחי, מצומח חיות מקבל הוא איך דצ"ח בחי' על
שבלעדם  להם צריך והוא לו צריכי' אינם וחי והצומח
וכל  יותר גבוה עצמו הוא פלאי, וה"ז לחיות, לו א"א
מפני  ואם ממנו, נמוכי' דברי' וחי בצומח תלוי חיותו
כל  על אלא האדם יחי' לבדו הלחם על לא כי דכתי'
פי  מוצא יש באדם גם הרי האדם, יחי' ה' פי מוצא
פי  ממוצא שבמאכל הוי' פי דמוצא אולמא ומאי הוי',
שבקרבנות  הנ"ל מטעם זהו אלא כו'. דבהאדם ה'
שקדם  מתהו הם ודצ"ח התיקון מבחי' הוא שהאדם
לשם  מאכל שאוכל וע"י בשבה"כ, שנפל אלא לתיקון
וגשמיותו, מנפילתו המאכל את מגביה ה"ה שמים
את  מגביה וכשהאדם להאדם, צריך המאכל כי ונמצא
בשורשו  כי להיות באדם, חיות נותן המאכל אז המאכל
זהו  הנה אמנם וכנ"ל, יותר גבוה באמת הוא הנה
ילמוד  האכילה שבכח דהיינו שמים לשם כשאוכל
בכח  בזה אשר הניצוץ להגביה יכוון ובאכלו ויתפלל,
וכענין  בכתהאריז"ל, כמ"ש בגלגול גם ויקרא צמיחתו,
דהגם  [יום], ארבעי' האכילה בכח וילך באלי' דכתי'

בעינ  ארבעי'שיפלא אחת מאכילה האדם ישבע איך ינו
דוקא  האכילה שבכח מלא מקרא זה גם הנה מ"מ יום,
יכול  הי' לא אוכל הי' לא אם ומשמע יום, מ' הלך
הקב"ה  לו שזימן והיינו אכילה, בלא יום מ' להלוך
הוא  השובע כי יום, ארבעי' אותו שהחי' גדול ניצוץ

כו'. בו אשר הניצוץ ערך לפי
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xn`PW ,FtEB lkl82."`Rxn FxUA lklE" : §¨¤¤¡©§¨§¨©§¥

xdfA x`Fan "miIg mq" oFWl oipreb wlgzWxR Wix §¦§©§©©¦§¨©Ÿ©¥¤¥¨¨©
zTga cEnr sFq h"rw sC"Eige mdl EUr z`fe" iAB ,83: ª©©©©¥§Ÿ£¨¤§¨

`nq diA axri `l i` ,`zFnC `nq cig`c o`n"©§¨¦¨¨§¨¦Ÿ§¨©¥¨¨
`C lre ,'Ek iIgCz`fe'oibA ,'EzEni `le Eige mdl EUr §©¥§©¨§Ÿ£¨¤§¨§Ÿ¨§¦

' KM ipibA ,'Ek DicdA axrn iIgC `nqcz`fedxFYd84 §¨¨§©¥§¨©©£¥§¦¦¨§Ÿ©¨
"''Ek85.

± "z`f" z`xwPd Dnvr zEklOd dPdC ,oiprde§¨¦§¨§¦¥©©§©§¨©¦§¥Ÿ
kle .dxEaBd on DpipAFnkE ,"`zFnC `nq" z`xwp o ¦§¨¨¦©§¨§¨¥¦§¥¨¨§¨§
xdA zWxR xdGA aEzMWa cEOr iw scux` okW" oiprA ¤¨©Ÿ©¨¨©§©©©§¦§¨§¨¤¤

"dpEn` drxE86,"iIgC `nq" DA axrl mikixv z`fle . §¥¡¨§¨Ÿ§¦¦§¨¥¨¨¨§©¥
Edfe ,"miIg ur" `xwPW ,`"f zpigA DA KiWndl Epiid©§§©§¦¨§¦©¨¤¦§¨¥©¦§¤

.aFhl zFxEaBd mb KRdOW ± "iIgC `nq"¨¨§©¥¤§©¥©©§§

zFxEaBd wYnpe KtdPW df ici lrW ,xnFl Kixve§¨¦©¤©§¥¤¤¤¡©§¦§¨©§
ith sicr ± "iIgC `nq" zFidl "`zFnC `nq" `xwPd©¦§¨¨¨§¨¦§¨¨§©¥¨¦§¥
,WacA mipBhOW oFpSn zgwxn FnkE .cal "iIgC `nq"n¦¨¨§©¥§¨§¦§©©¦§¤§©§¦¦§©
xTir lM dfe .'Ek cal WaCn xzFi zEaixr dfA Wi ixd£¥¥¨¤£¥¥¦§©§¨§¤¨¦¨
FnkE .`weC zFxEaBd z` wiYndlE KFtdl ± mQd oipr¦§©©©©£§©§¦¤©§©§¨§
zF`Rxl `Ed Dpipr ixd ,"mq" z`xwPW ,d`Etxd̈§¨¤¦§¥©£¥¦§¨¨§©§
Ll gw" FnkE ,"mq" wEqRA `xwPW mUFAd oke .dlFgd©¤§¥©¤¤¦§¨©¨©§©§

"'Ek miOq87zEIg KiWnOW ,WtPd z` aiWdl `Ed ixd , ©¦£¥§¨¦¤©¤¤¤©§¦©
zFgMd lM df ici lr miwGgznE miWCgznE ,Wcg̈¨¦§©§¦¦§©§¦©§¥¤¨©Ÿ

.xg` mFwnA x`AzPW FnkE ,'Ek Wcg zEIgA§©¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

`nq" xTir `EdW ,zrCd ur xExiA oipr Edfe§¤¦§¨¥¥©©©¤¦©¨¨
xExiA FnkE .dxizi dilr dUrp xxAzPWMW ,"`zFnC§¨¤§¤¦§¨¥©£¤£¦¨§¥¨§¥

"'Ek znIe KFlnIe" ,EdYd mlFr88dUrp df ici lrW , ¨©Ÿ©¦§©¨¨¤©§¥¤©£¤
oETiYd zpigA `EdW ,zEliv`d mlFrn dlrnl dilr£¦¨§©§¨¥¨¨£¦¤§¦©©¦

± oilazA FwiYndl "rxd xvi iz`xA" Edfe .'Ek llkA¦§¨§¤¨¨¦¥¤¨¨§©§¦§©§¦
df ici lre ,"iIgC `nq" ,"miIgd ur" z`xwPW dxFYA©¨¤¦§¥¥©©¦¨¨§©¥§©§¥¤

"c`n aFh" dUrp89.'Ek ©£¤§Ÿ

,dPdexdfA x`Fan "miIgd ur" oiprsFq fl sc ` wlg §¦¥¦§©¥©©¦§¨©Ÿ©¥¤©
a cEnrmXOW ,oiRp` Kix`n `"fl d`A dkWnd yxXW , ©¤Ÿ¤©§¨¨¨¨§¨©£¦©§¦¤¦¨

.'Ek "mini KxF`"xdf ipEwYd mWA "jln Wcwn"A mW oiIr90. ¤¨¦©¥¨§¦§©¤¤§¥©¦¥Ÿ©
"DpiniA mini KxF`" dxFYA aEzMW Edfe91b"ixY iM ,92 §¤¤¨©¨¤¨¦¦¦¨¦©§©

xF` icEOr j"xz md opAxC zFvn 'fe `ziixF`C zFvn¦§§©§¨§¦§§©¨¨¥©¥
.xzMc§¤¤

`Ax `xC`aE` cEOr hkw sc: ©¦§¨©¨©©

`ziixF`C oigxF` b"ixzl `WxRz` `gx` `Edd"©¨§¨¦§¨§¨§©§©§¦§©§¨
"`"fA biltC93`A dxFYA dkWndd xFwOW ixd ± §¨¦§¨£¥¤§©©§¨¨©¨¨
.oiRp` jix`n¥©¦©§¦

LzFlrdA zyxtaE` cEnr sFq apw sc:azM §¨¨©§©£§©©¨©

± `znWpe ,'Ek `znWpl `tEB `C ± l`xUi zqpkE"§¤¤¦§¨¥¨¨§¦§¨¨§¦§¨¨
`znWpe ,WOn `ziixF` Edi`C ,'l`xUi zx`tz' `C̈¦§¤¤¦§¨¥§¦©§¨©¨§¦§¨¨

'Ek `WiCw `wiYr Edi` `C ± `znWpl94. §¦§¨¨¨¦©¦¨©¦¨

dxFz ihETlA aEzMX dn KxC lr Edfe95wEqR lr96 §¤©¤¤©¤¨§¦¥¨©¨
rnWz iM"lFwA"awri lFw" ,`"f Epiid "lFw" :"'Fb97, ¦¦§©§©§¨©£Ÿ

"EaEpiide .'Ek lFTdA WAElOd sFqÎoi` xF` Epiid "lFw §©§¥©§¨§©§©§
DaE ,`"f `id dxFzC .dxFYA WAElOd sFqÎoi` xF`d̈¥©§¨©¨§¨¦¨¨

d zpigAn WAlznE xi`n.'Ek xzM ¥¦¦§©¥¦§¦©©¤¤

"dNgY dxFYA EkxA" oipr Edfe98zpigAn KiWndl , §¤¦§¨¥§©¨§¦¨§©§¦¦§¦©
dxFYA xzMc sFqÎoi` xF` zkWnd cSnE .dxFYA xzM¤¤©¨¦©©§¨©¥§¤¤©¨
mq iM ,"iIgC `nq" miIgd ur `xwp df mW lr ,`"fOW¤¦¨©¥¤¦§¨¥©©¦¨¨§©¥¦©

"`iq`" `xwp oiRp`Îjix`e ,d`Etx zpigA `Ed99± §¦©§¨§©¦©§¦¦§¨©§¨
.d`Etxd WxW mXOW¤¦¨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

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

.82.ak ,c ilWn¦§¥

.83.hi ,c xAcOA©¦§¨

.84.cn ,c oPgz`ë¤§©©

.85EUr z`Ge' ,df lre .'Ek miIgd mq FA axri `l m` ,zeOd mq fgF`W in¦¤¥©©¨¤¦Ÿ§¨¥©©©¦§©¤§Ÿ£

zTg z`G' df lre .'Ek FY` axrn miIgd mQW mEXn ,'Ezni `le Eige mdl̈¤§¨§Ÿ¨ª¦¤©©©¦§Ÿ¨¦§©¤Ÿª©

.'Ek 'dxFYd©¨

.86.b ,fl miNdY§¦¦

.87.cl ,l `VY¦¨

.88.Kli`e al ,el glWIe©¦§©¨¥¨

.89`i ,b dAx zldw) "rxd xvi df c`n ,aFh xvi df aFh" .`l ,` ziW`xA§¥¦¤¥¤§Ÿ¤¥¤¨¨Ÿ¤¤©¨

dxFY ."aFhl KtdPWM" ± (i ,h dAx ziW`xA d`xE .(b)dOkaE .b ,hq xF` §¥§¥¦©¨§¤¤¡©§¨§©¨

.zFnFwn§

.90iIgC `gEx xrY`" xdFGd xn`X dnA EpWxiRW iR lr s`W ,rce" :mWe§¨§©¤©©¦¤¥©§§©¤¨©©©¦§©¨§©¥

FnkE ,Kix`n mdl mi`A Eid miIgd WxW mFwn lMn ,dpiAd `id "`lirlC¦§¥¨¦©¦¨¦¨¨Ÿ¤©©¦¨§¥¨¤¥£¦§

oinFi oiIg i`ncw Eed i`O` :xfrl` iAx xn` :FpFWl dfe mipETiYA azMW¤¨©©¦¦§¤§¨©©¦¤§¨¨©©¨©§¨¦©¦¦

."'Eke Kix`n oEPi` oinFic Ekix` :Dil xn` ?oi`iBq©¦¦¨©¥£¦§¦¦¥£¦§

.91.fh ,b ilWn¦§¥

.92zWxR azkAW dxFY wlg d"lW .gl wxR b wlg `"nxdl dlFrd zxFY©¨¨§¨©¨¥¤¤¤§¨¥¤¨¤¦§©¨¨©

.Fxzi¦§

.93.`"fA wlgPW dxFYd ikxC b"ixzl dcxtp `idd KxCd©¤¤©¦¦§§¨§©§©©§¥©¨¤¤§¨§¨

.94`EdW ,'l`xUi zx`tY' df dnWpE ,'Ek dnWPl sEB df l`xUi zqpkE§¤¤¦§¨¥¤©§¨¨§¨¨¤¦§¤¤¦§¨¥¤

.WFcTd wiYr Edf dnWPl dnWpE ,WOn dxFYd©¨©¨§¨¨©§¨¨¤©¦©¨

.95.a ,bk `vY¥¥

.96.hi ,bi d`x zWxR̈¨©§¥

.97.ak ,fk zFclFY§

.98d`x zWxR dxFz ihETl d`xE .a cEOr Wix ,dt `rivn `aA .` ,`t mixcp§¨¦¨¨§¦¨¥©§¥¦¥¨¨¨©§¥

.zFnFwn dOkaE .` ,hk§©¨§

.99(c KxM mixaC) Epif`d dxFYd xF` d`xE .a ,hvx b wlg xdf d`x .`tFx¤§¥Ÿ©¥¤§¥©¨©£¦§¨¦§©

.zFnFwn dOkaE .erxz'` cEOr©§©¨§



c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

" EdfeMi`ipd'x"L`tF100"Kix`" zFaiY iW`x ±101, §¤¦£¦§¤¨¥¥£¦
e"LzkEx`"gnvz dxdn102Edfe .'Ek Kix` zpigAn ± ©£¨§§¥¨¦§¨¦§¦©£¦§¤

dlrde"d`EtxE dMEx`"'Ek dnilW103xTir iM . §©£¥£¨§¨§¥¨¦¦©
`xFdpl `kFWg KRdl ickaE ,DbFp zRilw `id dlgOd©©£¨¦§¦©©¦§¥§©¥£¨¦§¨

`wzinl DbFp zRilwc ExixnE104xF`d ici lr `A df ± §¦¦§¦©©§¦§¨¤¨©§¥¨
.'Ek zElWlYWdn dlrnNW¤§©§¨¥¦§©§§

xE`iaE105:`Ed oiprd ¥¨¦§¨
aizM dPdC106`l mixvna iYnU xW` dlgOd lM" : §¦¥§¦¨©©£¨£¤©§¦§¦§©¦Ÿ

`aaC ` wxR `xnBaE ,"L`tFx 'd ip` iM Lilr miU`̈¦¨¤¦£¦§¤©§¨¨¤¤§¨¨
`rivna cEOr fw sc"dxn Ff dlgn" :Exn`107dPdC . §¦¨©©¨§©£¨¨¨§¦¥

."dxn" `id ilFg lM xFwnE ,ilFgd xFwn `id "dlgn"©£¨¦§©¦§¨¦¦¨¨

dxf iztU dptFHY ztFp" :aEzMW FnM ,`Ed oiprde§¨¦§¨§¤¨¤¦§¨¦§¥¨¨
Dzixg`e 'Ekdxn) "dprNk([c ,]'d oniq ilWnWxitE . §©£¦¨¨¨©©£¨¦§¥¦¨¥¥

xdGAa wlgldwIea cEOr px sc.DbFp zRilw lr i`wC , ©Ÿ©¥¤©©§¥©©§¨¥©§¦©©
zpigA `Ede ,DbFp zRilw zpigA `id "dxn"C xnFl Wie§¥©§¨¨¦§¦©§¦©©§§¦©

.DbFpc rx©§©

`Up zWxR `pnidn `irxA rnWn okesFq ckw sc §¥©§©§©§¨§¥§¨¨¨©¨Ÿ©
a cEnre ` cEnr:FpFWl dfe ©§©§¤§

`pli` ied EdNEM ,'ax axr' mr l`xUi EedC oibaE"§¦©£¦§¨¥¦¥¤©§¨¥¦¨¨
rxe aFhCek sc ziW`xA ` wlg xdfA aEzMW dn oiIre) §¨¨§©¥©¤¨©Ÿ©¥¤§¥¦©

` cEOr108(xn Fivge `piniC `xhQn wFzn Fivg `C lre . ©§©¨¤§¨¦¦§¨¦¦¨§¤§©
oFl oi`ihgn Fed ax axrc `pnfaE .`l`nUc `xhQn¦¦§¨¦§¨¨§¦§¨§¥¤©£©§¦¦
Excdz` `InE ,rxc `xhQn FdlEM Fed EN`M ,l`xUil§¦§¨¥§¦£§¦¦§¨§¨©¨¦§©§
aizkc `Ed `cd ,`InA xn ur `EddM oxixn FdlEM109 §§¦¨§©¥©§©¨¨¨¦§¦

"'Ek 'dzxn E`FaIe'110.FpFWl o`M cr . ©¨¨¨¨©¨§

.DbFpc rx zpigA `Ed "xn"C `vnp¦§¨§©§¦©©§©

dnE),"'Ek rxc `xhQn 'Ek oi`ihgn 'Ek `pnfaE" :azMW ©¤¨©§¦§¨©§¦¦¦¦§¨§¨
gA `Ed "xn"C dGn rnWn dxF`kl.'Ek zFRilw 'bc xEnB rx zpi ¦§¨©§©¦¤§©§¦©©¨§§¦

dPdC .DbFpc rx zpigA lr dpeEMd oM mB dfaC ,xnFl Wi¥©§¨¤©¥©©¨¨©§¦©©§©§¦¥
,ixnbl mixEq`d mixaCA did `l l`xUi z` E`ihgdX dn©¤¤§¦¤¦§¨¥Ÿ¨¨©§¨¦¨£¦§©§¥
ze`Y zF`Nnl wx ,zFxzFn EidW ,mixYEOd mixaCA `l ¤̀¨©§¨¦©¨¦¤¨¨©§©§©£©
de`Y EE`zd FAxwA xW` sEqtq`de" aEzMW FnkE .mWtp©§¨§¤¨§¨£©§£¤§¦§¦§©©£¨

"'Ek EaEWIe111."xn" oipr Edfe .'Ek DbFpc rxd zpigA EdGW , ©¨¤¤§¦©¨©§©§¤¦§¨¨

j"w minrR 'a `IxhnibA `Ed "xn"C ,oiprde112j"w md , §¨¦§¨§©§¦©§¦¨§¨¦¥
mitExiv113j"w mr zxAgznWM DbFpc "mixg` midl`"C ¥¦¤¡Ÿ¦£¥¦§©§¤¦§©¤¤¦

.'Ek "zFWw zFxEaB" ,"xn" dUrp f`W ,dXEcwC mitExiv¥¦¦§¨¤¨©£¤©§¨

dllkp DbFp zRilTW FnM Edf l"Pd rx zpigA ,mFwn lMnE¦¨¨§¦©©©©¤§¤§¦©©¦§§¨
,rxe aFh zaxFrn Dnvr cSn DbFp dPdC .zF`nHd zFRilw 'bA§§¦©§¥§¦¥©¦©©§¨§¤¤¨¨
lWn Kxc lr lkF`WM ,`Ed mnvr cSn DbFPd iWEal oipre§¦§©§¥©©¦©©§¨§¤¥©¤¤¨¨
oeEkn Fpi`W `l` ,FnEIwe sEBd KxFvl Fl gxkEOd xYEn xaC̈¨¨©§¨§¤©§¦¤¨¤¥§©¥
FnM ,'Ek FWtp zFe`Y zF`Nnl `l oM mB la` ,'Ek minW mWl§¥¨©¦£¨©¥Ÿ§©§©£©§§
iWEal Edfe ,f wxR Wix ` wlg "mipFpiA lW xtq"A x`AzPW¤¦§¨¥§¥¤¤¥¦¥¤¥¤¤§¤§¥
f` minW mWl FlkF`WkE ,rxe aFh axFrOW ,onvr DbFPd©©©§¨¤§¨¨¨§¤§§¥¨©¦¨
zF`Nnl FlkF`WkE ,dXEcTA llkpe rxd on aFHd xxAzn¦§¨¥©¦¨©§¦§¨©§¨§¤§§©§

.xEnB rx f` `Ede zFRilw 'bA llkp f` ,FWtp zFe`Y©£©§¨¦§¨§§¦§¨©¨

Fpi`W ,zFRilw 'bc xEnB rxl mFwn lMn dnFC Fpi`W `l ¤̀¨¤¥¤¦¨¨§©¨§§¦¤¥
FOr zFlrle xFfgl lFki dfe ,'Ek 'd l` zFlrle xFfgl lFkï©§§©£¤§¤¨©§§©£¦

.'Ek xYid lk`n `EdW itl ,'Ek 'd zcFarl FaEWA§©£©§¦¤©£¨¥¤

df itlE,"xn" oM mB `xwp onvr DbFPd iWEalc rxdc ,oaEi §¦¤¨§¨©¦§¥©©©§¨¦§¨©¥©
`EdWkE .("'Ek ilFgd xFwn ± dlgn" Edfe) DbFpc rxd `EdW¤¨©§©§¤©£¨§©¦§¤
FnM `Ed ,"'Ek EE`zd 'Ek sEqtq`de" FnkE ,FWtp zee`zl lkF`¥§©£©©§§§¨£©§¦§©§
FnkE ,oFre `hg EdGW ,zFRilw 'bA llkp DbFpc rxdW¤¨©§©¦§¨§§¦¤¤¥§§¨§

.(x`AzIW¤¦§¨¥

EpiideaEzMW FnM114,l"Pd wxR "mipFpiA lW xtq"A §©§§¤¨§¥¤¤¥¦¤¤©©
DAEx diUraE ,rxe aFhn dlElM `id DbFp zRilwc¤§¦©©¦§¨¦¨¨©£¦¨¨
mikWnp dPOnE .'Ek DA axFrn aFh hrn wx ,rx DNEkM§¨©©§©§¨¨¦¤¨¦§¨¦
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.100.ek ,eh gNWA§©©

.101zldw .("l"fix`d icinlYn") aizp xi`iA c"kw sirq '` zF` xF` ixF`n§¥¨¦§¨¦¨¦¦©§¦¥¨©¦©Ÿ¤¤

mixn`Od xtqA `aEd .d`Etx zkxrn mirFxd `ln xtq xAgnd lral awri©£Ÿ§©©©§©¥¥¤§Ÿ¨¦©©§Ÿ§¨¨§¥¤©©£¨¦

v gnSdl dxFYd xF` d`xE .zFnFwn dOkaE .EtTz cEOr a wlg ,a"qwzwc ¥¤©©¦§©¨§§¥©¨§©¤©¤¤

.twz cEOr gNWA§©©©

.102.g ,gp dirWi§©§¨

.103.Ep`tx zMxA dxUr dpFnW zNtY§¦©§¨¤§¥¦§©§¨¥

.104.wFznl DbFp zRilw lW xnE xF`l KWFg KRdl§©¥¤§©¤§¦©©§¨

.105dxFYd xF`A wcv gnSd WExC lr ,d`xPM ,cQEin wxRd sFq cr o`Mn¦¨©©¤¤§¨©¦§¤©§©¤©¤¤§©¨

fnx'` cEOr mihRWn dxFYd xF`A mb `vnpe ,Kli`e btwz cEOr sFq gNWA§©©©¨¥¨§¦§¨©§©¨¦§¨¦©

.Kli`e 'w cEOr ` wlg n"xz l`EnW zxFzA zFtqFde miEPiWaE .Kli`ë¥¨§¦¦§¨§©§¥¥¤©¨¥¨

.106dxOn min zYWl Elki `le dzxn E`aIe" :(bk mW) xg` .ek ,eh gNWA§©©©©¨©¨Ÿ¨¨¨§Ÿ¨§¦§Ÿ©¦¦¨¨

"dxn DnW `xw oM lr md mixn iM¦¨¦¥©¥¨¨§¨¨¨

.107`IxhnibA 'dlgn' ,DA Wi oi`lg dWlWE mipFnXW ± dxn Ff dlgn" :mye©£¨¨¨¤§¦§Ÿ¨£¨¦¥¨©£¨§¦©§¦¨

KWnd .fnx'` .cix'` cEOr (c KxM zFnW) mihRWn dxFYd xF` d`xE ."Eed ikd̈¦¨§¥©¨¦§¨¦§§©©¤§¥

.ax'` cEOr a wlg .fry cEOr ` wlg a"xrz¥¤©¥¤©

.108.mi`ENiOA oOwl d`x§¥§©¨©¦¦

.109.bk ,eh gNWA§©©

.110Fivg df lre ,rxe aFh lW ur Eid mNM ,'ax axr' mr l`xUi EidW mEXnE¦¤¨¦§¨¥¦¥¤©ª¨¨¥¤¨¨§©¤¤§

z` mi`ihgn Eid ax axrW onfaE .l`nU cSn xn Fivge oini cSn wFzn̈¦©¨¦§¤§©¦©§Ÿ¦§©¤¥¤©¨©£¦¦¤

xn ur FzF` FnM mixixn zFidl Exfg miOde ,rxd cSn mNk Eid EN`M ,l`xUi¦§¨¥§¦¨ª¨¦©¨¨§©©¦¨§¦§§¦¦§¥©

.'md mixn iM dxOn min zFYWl Elki `le dzxn E`aIe' :aEzMW Edf .miOA©©¦¤¤¨©¨Ÿ¨¨¨§Ÿ¨§¦§©¦¦¨¨¦¨¦¥

.111.c ,`i LzFlrdA ."xUA Eplk`i in Exn`Ie l`xUi ipA mB EMaIe"©¦§©§¥¦§¨¥©Ÿ§¦©£¦¥¨¨§©£§

.112FtFqA mW (bk ,eh) "dzxn E`aIe wEqRd lr gNWA l"fix`dl dxFz ihETl¦¥¨§¨©¦©§©©©©¨©¨Ÿ¨¨¨¨§

r zF` .aizp xi`iA av sirq n zF` xF` ixF`n ."wlnr `aIe" ligzOd xEAC¦©©§¦©¨Ÿ£¨¥§¥¨¦§¨¦¨¦

.hi sirq̈¦

.113.d wxR zFnXd (cn) xrW .e wxR mibEEiGd (eh) xrW miIg ur d`x§¥¥©¦©©©¦¦¤¤©©©¥¤¤

.114:aEzMW FnM Epiidexn`n "oirnE" qxhpEw oM mB d`x xYid ze`Y xac lr §©§§¤¨©§©©£©¥¤§¥©¥§§¥©§¨©£¨

`"yz "Epxkf" ligzOd xEAC Wix .aÎ`[151 cEOr `"yz mixn`Od xtq].± ¥¦©©§¦¨§¥¥¤©©£¨¦©

.x"Enc` zXEcw cFaM zxrd¤¨©§§©©§



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

oM mBW ,mixYEOd mixaCn miInWB mibEprYd zFe`Y©£©©£¦©§¦¦¦§¨¦©¨¦¤©¥
mzF` dUFrW ,mdA de`Yd Epiide ,dxFY ozxq £̀¨¨¨¨§©§©©£¨¨¤¤¨¨

.dxFY lW xEQi` `Ed ± FWtp ze`Y zF`Nnl§©§©£©©§¦¤¨
:f"ty oniq LlÎglW zWxR sFq KEPigd azMW FnkE§¤¨©©¦¨¨©§©§¦¨

."'Ek dGd mlFr zF`Y xg` sFCxp `NW"¤Ÿ¦§©©©£¨©¤

:FpFWl dfe azM oiprd sFqaE§¨¦§¨¨©§¤§

scFx `EdW xnFlM ,eipir xg` xz `EdW in oke"§¥¦¤¨©©¥¨§©¤¥
dpeEkl llM mdA oeEkIW ilAn 'Ek mlFrd zF`Y xg ©̀©©£¨¨¦§¦¤§©¥¨¤§¨§©¨¨
lr xaFr ,'Ek mibEprzA FWtp milWdl wx ,'Ek daFh¨©§©§¦©§§©£¦¥©

.FpFWl o`M cr ."'Ek df e`l̈¤©¨§

"'Ek ExEzz `le"c e`Nd Epiide115. §©§©¨¤§Ÿ¨

:azM f"n dUrzÎ`l ,zFvOd xtqA m"Anxde§¨©§©§¥¤©¦§Ÿ©£¤¨©

ixg`e' ,'Ek Epiaal ixg` xEzl `NW Epx[i]dfd"¦§¦¨¤Ÿ¨©£¥§¨¥§©£¥
zF`Yd xg` KWnd ,xnFl dvx ,'Ek zEpf df 'mkipir¥¥¤¤§¨¨©¦¨¥©©©©£

.FpFWl o`M cr .odA daWgOd wQrzde zFInWBd©©§¦§¦§©¥©©§¨¨¨¤©¨§

iM" :a"i wxR sFq "mipFpiA lW xtq"A aEzMX dn Edfe§¤©¤¨§¥¤¤¥¦¤¤¦
"'Ek oFvxA xdxdOd116miWFcw zWxR Wix iigAde . ©§©§¥§¨§©©§¥¥¨¨©§¦

.dfA Kix`d¤¡¦¨¤

"cxtp WTai de`zl" Edfe([` ,]g"i oniq ilWn)M ,in i §¤§©£¨§©¥¦§¨¦§¥¦¨¦¦
"cxtp" zpigA `Ed de`Yd xg` KWnPX117. ¤¦§¨©©©©£¨§¦©¦§¨

`p cxRd" wEqRd lr `n dWxR Ll Kl zFAxA oiIre§©¥§©¤§¨¨¨©©¨¦¨¤¨
"ilrn118"'cxRd' `l` ,o`M aizM oi` 'lcAd'" :119ixd . ¥¨¨¦¨¥¥§¦¨¤¨¦¨¤£¥

"cxtM qEqM" oFWln `Ede .lCaPn xzFi rExB cxtp zpigAW120. ¤§¦©¦§¨¨©¥¦¦§¨§¦§§§¤¤

dliCade" FnM ,dXEcTA oM mB `vnp 'lCap' ,xnFl d`xp)¦§¤©¦§¨¦§¨©¥©§¨§§¦§¦¨
"'Ek zkFxRd mkl121"'Ek FWiCwdl oxd` lcAIe" ,122`Ede . ¨¤©¨¤©¦¨¥©£Ÿ§©§¦§

oiA dlCad Wi ok FnkE .miWcTd iWcwl Wcw oiA dlCadd©©§¨¨¥Ÿ¤§¨§¥©¨¨¦§¥¥©§¨¨¥
.lFgl WcwŸ¤§

`le" ligzOd xEAC xF` dxFzA dGn x`AzPW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¦¤§¨¦©©§¦§Ÿ
"mxa` LnW cFr `xTi123zkFxRd dliCade" ligznd xEAcaE , ¦¨¥¦§©§¨§¦©©§¦§¦§¦¨©¨¤

Ll Kl zyxtA "mkl124. ¨¤§¨¨©¤§

zEllkl dXEcw oiA dlCadd `Ed "lCap"c ,xnFl Wie§¥©§¦§¨©©§¨¨¥§¨¦§¨
EcxRzi" FnkE ,DbFpc rxdA `Ed "cxtp"e ,DbFp zRilw zpigA§¦©§¦©©§¦§¨§¨©§©§¦§¨§

"oe` ilrFR lM125"cxRi mXnE" oiprn oEIr Kixve .126oipr `EdC , ¨£¥¨¤§¨¦¦¥¦§¨¦¨¦¨¥§¦§¨
dpikX zFpgn 'c127,llkA r"iA zFnlFr 'be daMxOd zFIg 'c , ©£§¦¨©©¤§¨¨§¨¦©¦§¨

.rEcIM©¨©
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*‰ÚLa"ּבאּו לנׁשמע, נעׂשה יׂשראל ׁשהקּדימּו ¿»»ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
ואחד  אחד לכל הּׁשרת מלאכי רּבֹוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשים
ואחד  נעׂשה ּכנגד אחד ּכתרים, ב' להם וקׁשרּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמּיׂשראל
ּדקׁשירת  מׁשמע הּמאמר מּתחּלת והּנה נׁשמע". ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכנגד
ּומּסיּום  לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ּבׁשביל היתה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָהּכתרים
ּכנגד  הּוא ּכתרים ב' להם ּׁשּקׁשרּו ּדמה מׁשמע ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמאמר
ּבׁשביל  ּדוקא ולאו עצמם ונׁשמע ּדנעׂשה הענינים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָב'
ּבׁשביל  ּדאּלּו לנׁשמע, נעׂשה ׁשהקּדימּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָההקּדמה
ּדגמת  והּנה אחד. ּכתר רק להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻההקּדמה

ּבּמׁשנה מצינּו לנׁשמע נעׂשה הקּדמת ּפרק ענין (ּברכֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

לוהיה ב) ׁשמע ּפרׁשת קדמה "לּמה ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשאמרּו
ּתחּלה  ׁשמים מלכּות על עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹאם
ּתחּלה  להבין וצרי מצוֹות". על עליו מקּבל ּכ ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹואחר
יגזר  אׁשר ּבכל ּבכלל, ׁשמים מלכּות על קּבלת ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹענין
ׁשהּוא  ּפרטי, ׁשהּוא מצוֹות על קּבלת ּכ ואחר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹאמר,

ּגזרֹותי" קּבלּו ּכ ואחר מלכּותי "קּבלּו על 1ענין ּוכמֹו , ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָ
צריכים  ּתחּלה הּנה הּמל את ּכׁשּממליכים מׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדר

ּׁשּמכּתירים  מה ההכּתרה ענין ׁשּזהּו מלכּותֹו על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלקּבל
ּככל  ּגזרֹותיו מקּבלים ּכ ואחר מלכּות, ּבכתר ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָאֹותֹו

ּוכמאמר  אמר, יגזר טּורא"2אׁשר עקר מלּכא ,א "אמר ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּקּב ּבכח ּגם ׁשהּוא יּובן ּכזאת ּובדגמא על, לת ְְְֶַַַַַַָָָֹֹֹֻ

מלכּותֹו על קּבלת להיֹות צרי ּדתחּלה ְְְִִִִִַַַָָָָָֹּברּוחנּיּות,
ׁשהּבה"ג וזהּו מצוֹות, על קּבלת ּכ ואחר ּבעל יתּבר) ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּגדֹולֹות) הוי'הלכֹות "אנכי מצות הּנה ׁשּלֹו הּמצות ּבמנין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ּפרטּיֹות  מצוֹות ּבחׁשּבֹון מֹונה אינֹו כּו' "3אלקי, ְְְְֱִִֵֶֶֶָֹ

מלכּותֹו על קּבלת מצות היא "אנכי" ּדמצות ְְְְְְִִִִִַַַַַָָֹֹּדלהיֹות
היא  אם ּכי ּפרטּיֹות, הּמצות ּבכלל אינּה הרי ,ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹיתּבר
ועז  ּכח הּנֹותנת והיא ּכּלם, את הּכֹוללת ּכללית ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמצוה
נעׂשה  ּבהקּדמת הּוא כן ּוכמֹו ּפרטּיֹות. הּמצות קּיּום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹעל
"נׁשמע" ּדפרּוׁש הּמצות, ּבפרטי הּוא ּדנׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹלנׁשמע,
על  והבנה הּׂשגה ׁשהּוא יׂשראל", "ׁשמע ּדר על ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא

הּכחֹות  וקּבּוץ אסיפת ּבענין 4ידי הּכּונה כן ּוכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹ
ּומה  אי ּולהקׁשיב לׁשמע ונפׁשֹו לּבֹו ׁשּיּטה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹ"נׁשמע",
הרי  ּומצוה מצוה ּדכל הּגזרֹות, ּבפרטי עליֹון הרצֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּוא
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הערות *) ואילך. 147 עמוד תש"ט המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי

שם.1) שמעוני ילקוט ב. כ, שמות המכילתא פי על
ב.2) ג, בתרא בבא פי על

אלקות.3) האמנת מצות צדק להצמח המצוות בספר בזה ראה
דיבור 4) ב חלק - האמצעי לאדמו"ר - תשובה משערי להעיר

לח. פרק ההפרש, להבין המתחיל

ההר.א. את עוקר - המלך (כש)אומר
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וׁשעּור  ּבמּדה ׁשּבא הּוא ּברּו העליֹון מרצֹון ּפרט ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָהיא
ּבמצוה  ׁשהּוא הרצֹון ּכפי נעׂשה ׁשּבאם ּדוקא, ּכ ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן
לאו  ּובאם ההיא, ּבּמצוה העליֹון רצֹון מאיר הרי אז ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָזֹו
ּדר על ּוכמֹו אֹור, וגּלּוי להמׁשכה ּכלל ּכלי אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי
מחין  ּבחינת וגּלּוי המׁשכת ׁשּבהם ּתפּלין, ּבמצות ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמׁשל
ודוקא  מגּבל, וׁשעּור ּבמּדה ּבאים הם הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻהעליֹונים,
הּוא, ּברּו העליֹון רצֹון ּכפי ּבדּיּוק נעׂשים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכׁשהּתפּלין
אחד  ּובית ראׁש ׁשל ּבתפּלה ּבּתים וד' מרּבעים, ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשּיהיּו
על  ּכׁשר ּבדיֹו ּפרׁשּיֹות הד' ּוכתּובֹות יד, ׁשל ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבתפּלה

יׂשראל  ידי על לׁשמן המעּבד ּכׁשר מצוה 5קלף הוי אז , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּבאֹורֹות  למעלה והּגּלּוי האֹור נמׁש ידן ועל ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּובהן

ׁשּלֹובׁש ּבהאדם כן ּוכמֹו ּומבר6העליֹונים, הּתפּלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
וגם  העליֹון האֹור מּקיף ּבבחינת עליו נמׁש ּכּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעליהן
הרצֹון  ּכפי ּכׁשּנעׂשה ּדוקא הּוא זה ּדכל ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָּבגּלּוי
ּוכמֹו ּכלל. מאיר ואינֹו נמׁש אינֹו לאו ּובאם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָהעליֹון,
לתפּלין, הּמצות ּכל הּקׁשּו ּדהרי הּמצות, ּבׁשאר הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹֹֻכן
ּבׁשארי  ּגם הּוא כן ּכמֹו ּתפּלין ּבמצות ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּדכמֹו
"אברים  נקראים ּבכלל ּׁשהּמצות מה וזהּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּמצות.

ּבהם ב 7ּדמלּכא" הרי האדם אברי מׁשל ּדר על ּוכמֹו , ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אבר  ּדבכל להחיֹותם, הּנפׁש חּיּות ּומתּפּׁשט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמתלּבׁש
הראּיה  ּכח להחיֹותֹו, ּפרטי וחּיּות ּכח ּבֹו מתלּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹואבר
וחּיּות  אֹור ּדהמׁשכת ּדידּוע ּבאזן, הּׁשמיעה וכח ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבעין
ּדלכן  האברים, והרּכבת מזיגת אפן לפי ּתלּויה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנפׁש
הרי  אז לּצלן, רחמנא אבר ּבאיזה קלקּול איזה יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאם
ּגם  יּובן ּכזאת ּובדגמא ההּוא, ּבהאבר חּיּות נמׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹֻאינֹו
ׁשהם  ּדמלּכא אברים ּבחינת ׁשהם הּמצות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבענין

ּוממׁשיכים  אמנם 8המקּבלים הרּוחני. והחּיּות האֹור את ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
העליֹון  ורצֹון הּכּונה ּכפי ּבדּיּוק ּכׁשּנעׂשה הּוא זה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
וׂשימת  ההּטיה ׁשהּוא "נׁשמע", ענין וזהּו הּוא, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּברּו
ּכפי  ּבהּדּור לעׂשֹותּה ּבפרטּיּות ּומצוה מצוה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָהּלב
ּכלים  הן עצמן מּצד ּדמצוֹות הּוא, ּברּו העליֹון ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָרצֹון
מצות "רחבה ׁשּכתּוב ּוכמֹו אלקּות, וגּלּוי ְְְְְְְֱִִֶַַָָָָָֹלהמׁשכת
ׁשהּוא  העליֹון מאד לקּבל רחבים ּכלים ׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמאד",

האלקי. אֹור ּגּלּוי ְֱִִִַָֹּבחינת

.¯ev˜ על מּקּבלת ּדגמא יביא לנׁשמע. נעׂשה הקּדמת ƒְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
מצוֹות. על ּכ ואחר ּתחּלה ׁשמים ְְְְִִִַַַַָָָֹמלכּות

ּבדּיּוק. לּמצות לב ׂשימת הינּו ְְְְִִִִֵַַַָֹ"נׁשמע"
הּלב ‡ÌÓב) ׂשימת ׁשהּוא "נׁשמע", ׁשּיהיה ּבכדי »¿»ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

על  ּדוקא הּוא ּבפרטּיּות, ּומצוה מצוה ְְְְְִִִִַַָָָָָּבכל
קּבלת  ּבחינת הּוא ּד"נעׂשה" לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָידי
ּככל  לעׂשֹות יתּבר מלכּותֹו על עצמֹו על ׁשּמקּבל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹעל
ּכלל  הּטעמים אחרי להתחּקֹות מּבלי אמר יגזר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאׁשר
עׂשּית  הרי ּד"נעׂשה" על הּקּבלת ּולאחר ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָֹּוכלל,
ּכפי  ּבאמת אׁשר לגמרי, אחר ּבאפן הּוא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹה"ּנׁשמע"
ׁשהּוא  מדרגֹות, ב' יׁש על ּדבקּבלת הּוא מהענין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמּובן
ּולקּים  לעׂשֹות על קּבלת ּבחינת ׁשהּוא "נעׂשה", ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹענין
"נעׂשה  ענין ׁשּזהּו ׁשּיהיה, ּפרט ּבכל הרצֹון ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכפי
עֹוד  יׁש אמנם יעׂשה. הרי ּׁשּיׁשמע מה ּדכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָונׁשמע",
נעׂשה  הקּדמת והּוא יֹותר, ּפנימי והּוא על ּבקּבלת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאפן
הּגזרה  עניני ּיהיּו מה ׁשּיֹודע קדם ּדעֹוד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלנׁשמע,
עצמֹו מֹוסר על הּקּבלת לגדל מקֹום מּכל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹוהּצּוּויים,
מדרגה  ׁשּזֹוהי ,ּכ אחר הּצּוּוי ּׁשּיהיה מה ּכפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלקּים
ּגם  היא "נעׂשה " ׁשּבבחינת על ׁשהּקּבלת ּדהגם ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹנעלית,
רק  הּוא על הּקּבלת הרי מקֹום ּומּכל נכֹונה, מדרגה ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּכן
ּכן  ּׁשאין מה ּולקּימֹו, רצֹון ּכל לׁשמע הרצֹונֹות ּפרטי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאל
על  הּקּבלת ׁשהּוא לנׁשמע נעׂשה ּדהקּדמת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּקּבלת
ולזאת, יֹותר. ּפנימי ּבּטּול ׁשהּוא הרצֹון, לבעל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹוהּבּטּול
ּגּופא  "נׁשמע" מדרגת אז לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָלאחר
ּבני  ּבטבע ּבחּוׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו יֹותר, ּבהפלאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהיא
על  ּבקּבלת ׁשהּוא הּמעׂשה קּיּום ּכלל ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאדם,
לבעל  על ּבקּבלת ּדכׁשהּוא הרצֹון, לבעל אֹו הרצֹון ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹאל
ּכזאת  ּובדגמא יֹותר, ּבדּיּוק ּבא הּפעל הרי אז ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹֻהרצֹון
הּמצוה  קּיּום ּכלל ּדֹומה ׁשאינֹו הּמצות, ּבקּיּום ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹיּובן
ׁשהּוא  לכמֹו להרצֹון, על ּבקּבלת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹוהּדּורּה

ּבמּוחׁש זה ּדבר ויּובן הרצֹון. לבעל על ּבענין ּבקּבלת ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָֹ
חּקים  ּדרּגֹות, ב' יׁש ּדבּמצות ּגּופא. הּמצות ְְְְִִִִֵַַַָֹֹֻקּיּום
ּכמּוסים  טעמים מּפני ּגזרֹות הם ּדחּקים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָֻּומׁשּפטים,
טמאה  ׁשעטנז, ּוכמֹו לנּו, ּוגלּויים ידּועים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻׁשּבלּתי
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שם 5) רבנו ערוך שולחן ט. סעיף לב סימן ערוך ושולחן טור
נסמן. ושם ולא. יא סעיף

התפילין 6) לובש כשהאדם דוקא היא למעלה ההמשכה גם
בתורה  שמבאר וכמו בזה, וכיוצא השולחן על כשמונחים ולא כו',
ובכמה  ישרש הבאים המתחיל דיבור [מאמר] ריש שמות  אור
אף  החסידות]. -תורת חיים אלקים [=בדברי בדא"ח מקומות
המשכה  (ואינה מלמעלה המשכה יש עצמו התפילין וקלף שבגשם
גשמיים. דברים בסתם כן שאין מה שמניחן, קודם גם הנ"ל)
לאחר  למצוה. שהוכן קודם הגשם דרגות: כמה בזה גם ולכאורה

בו  לקיימה וראוי המצוה בו כשנעשית למצוה. הוזמן) (או שהוכן
אסתר  מגילת אור בתורה ועיין - המצוה. קיום בשעת הפעם. עוד
דיבור  אורה בשערי מלכות. לבוש יביאו המתחיל דיבור [מאמר]

שם. אורה לשערי הקיצורים בספר ואילך. ה פרק הנ"ל המתחיל
ואילך.7) ד סעיף סוף תש"ט ניסן ב' מאמר כן גם ראה
דיבור 8) ל[מאמר] ביאור אסתר מגילת אור תורה ראה

ג, פרק ויקהל  פרשת אור לתורה הוספות היהודים. וקבל המתחיל
נסמן. ושם

הוא).ב. ברוך (הקדוש המלך אברי
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ּׁשּנגלה  ּומה עליהם, ּגלּויים טעמים לנּו ׁשאין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוטהרה,
זה  ׁשּדבר הּוא ּברּו העליֹון הרצֹון ּגּלּוי רק הּוא ְִֶֶֶַָָָָָָָלנּו
את  מטהר זה ודבר מטּמא זה ּדבר מּתר, זה ודבר ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאסּור
ּגזרת  רק והּוא זה, על לנּו אין ּגלּוי טעם אבל ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּטמא,

ּוכמאמר  מטהר,9הּכתּוב, הּמקוה ואין מטּמא הּמת "אין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
(מּפני  יכֹול אּתה ואי חקקּתי חּקה ּגזרּתי ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאּלא
מדרגה  עֹוד ויׁשנּה ּגזרֹותי". על לעבר על) ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּקּבלת
אדם  ׁשּבין ּבענינים ּוכמֹו מׁשּפטים, ׁשהם הּמצות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבקּיּום
והּדֹומה, ּורציחה ּוגנבה ּגזלה ּותמיכה, צדקה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו,
ּבכלל  ּכן ּגם הם הּלבבֹות ּדחֹובֹות מצוֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָואפּלּו
ׁשּבקּיּום  המּוסר. ּבספרי ענינם וכמבאר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמׁשּפטים,
הּקּבלת  סּבת מּפני המקּימן ּבין ּגדֹול הבּדל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמצות
על  קּבלת מּפני רק אֹו ּבכלל, הרצֹון לבעל ּבבּטּול ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹעל
מּפני  ּכן ּגם הּוא קּיּומן ׁשּסּבת הגם ּדאז להרצֹון, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבבּטּול
יהיה  הרי מקֹום מּכל הּוא, ּברּו העליֹון רצֹון הּוא ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּכ
ּדבקּיּום  החּקים, לקּיּום הּמׁשּפטים קּיּום ּבין הבּדל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָֻּבֹו
מה  החּקים, מּבקיּום יֹותר ענג ירּגיׁש הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשּפטים
על  הּקּבלת סּבת מּפני הּמצות את ׁשּמקּים ּבמי ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשאין
ּגם  הרי אז לנׁשמע), נעׂשה הקּדמת ענין (ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכללי
ּבקּיּום  כן ּוכמֹו נפלא, ענג ירּגיׁש החּקים ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֻּבקּיּום
ּדר על ּוכמֹו יֹותר, נפלא הּוא הענג הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמׁשּפטים
ׁשּיׁש ּופקּדתֹו אדֹונֹו צּוּוי ּכׁשּממּלא העבד ּתענּוג ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמׁשל
מעצם  הּתענּוג ּבתחּלה ּכפּול, ותענּוגֹו מעבֹודתֹו ענג ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
ּדלכן  ּדוקא, ידֹו מּפעל ׁשּמתעּנג האדם ּדבטבע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּפעל,
עׂשהּו ׁשהּוא ׁשּלֹו חפץ יקר יהיה ּדיֹותר רֹואים ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאנּו
זּולתֹו מחפץ ּפׁשּוט, חפץ ׁשהּוא הגם ּביגיעה, לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָועלה

וכּו',ׁשהּו יפי ׁשם יׁש ׁשּלֹו היגיעה ּדלבד ּבאמת, יקר א ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ידיו, ּבפעל מתעּנג אדם ׁשּכל הּטבע הּוא ּכ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדלהיֹות
יתעּנג  יֹותר זאת ועֹוד ּבזה, העבד ּתענּוג ּגם הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולזאת
ידי  על וגרם האדֹון רצֹון את ׁשּמּלא מּזה נפלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתענּוג
איזה  לֹו ּכׁשּיׁש ּובפרט האדֹון, ּתענּוג זאת ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹעבֹודתֹו
יתּגּדל  הרי מפלא ׁשהּוא ׁשּלֹו האדֹון ּבמהּות ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּׂשגה
קּבלת  ּבענין ּגם יּובן ּכזאת ּובדגמא ּבמאד, ׁשּלֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּתענּוג
הּקּבלת  ּבסּבת הּבא הּמצות ׁשּקּיּום ׁשמים, מלכּות ְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹעל
קּיּום  מּכמֹו יֹותר והפלאה ּבהפלגה הּוא מלכּות ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹעל

ּובפרט  הּטעם, ּפי ׁשעל על ּבקּבלת ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹהּמצות
האדֹון, רֹוממּות הפלאת ּבגדל האמת את ויּכיר ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכׁשּיבין
רּוח, ונחת ענג לֹו יגרֹום ּפקּדתֹו את ּבקּיּומֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֻואׁשר

ׁשאז 10ּוכמאמר  רצֹוני", ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח "נחת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָ
ענין  מעלת וזֹוהי למאד, עד נפלא ענג התעּנג ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹהרי
על  קּבלת ּומדרגת ּבחינת ׁשהּוא לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהקּדמת

נעלית. ֲֵֵַַהּיֹותר
.¯ev˜'ב יבאר נׁשמע. על ּגם ּפֹועל נעׂשה הקּדמת ƒְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

הרצֹון  לבעל אֹו הרצֹון, אל על ּבקּבלת ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹמדרגֹות
נפלא, ּבתענּוג הּמצות קּיּום ואז יֹותר, נעלית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהיא

ּובּמׁשּפטים. ְִִִַַָֻּבחּקים
הּתרּומה.p‰Â‰ג) ּבענין זה לענין ּדגמא עֹוד מצינּו ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻ

א) כה, (ׁשמֹות ּכתיב לי ּדהּנה "ויקחּו ְְְְְִִִִֵ
את  ּתקחּו לּבֹו יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל מאת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָּתרּומה,
מּלׁשֹון  הא' ּפרּוׁשים, ב' יׁש ּתרּומה ׁשּבפרּוׁש ְְְְִִִֵֵֵֶָָָּתרּומתי",
"הרמתי  כב) יד, (ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּוכמֹו והרמה, ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹהגּבהה

הוי' אל ׁשמים ידי על "רּומה ו) נז, (ּתּלים אֹו וכּו', " ְֲִִִִֶַַָָָָָ
– ּתרּומה" לי "ויקחּו ּפרּוׁש ּדזהּו וגֹו', ְְְְְֱִִִֵֶָֹאלקים"

ּוכמֹוג ארמּותא  למעלה, מּלמּטה והעלאה הגּבהה , ְְְְְְֲֲִַַַַָָָָָָָָ
ּוכמֹו מּמקֹומן, למעלה הגּבהה ׁשהּוא ידיו את ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּמרים
העם  אל ידיו את אהרן "וּיּׂשא כב) ט, (וּיקרא ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכתּוב
עּמא  על ידֹוהי ית אהרן "וארים ותרגם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹויברכם",

לּהד ּוברכּנּון" יּליף א) עּמּוד לח (ּדף סֹוטה ּובגמרא , ְִִִֵֵַַַָָָָ
הגּבהת ה מהא  ׁשהּוא ּכּפים, ּבנׂשיאת הוי ּכהנים ּדברּכת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

מּלׁשֹון  ׁשהּוא ּתרּומה ּבפרּוׁש יּובן ּכזאת ּובדגמא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֻהּידים,
למעלה. מּלמּטה היא הרמה ּדכל והרמה, ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָהגּבהה
ּוכמֹו הפרׁשה, מּלׁשֹון הּוא ּבתרּומה הב' ְְְְְִִֵַַַָָָוהּפרּוׁש
קדמי  "ויפרׁשּון – ּתרּומה" לי "ויקחּו על ְְְְְְְֳִִֶַַַָָָֻׁשּתרּגם

הפרׁשה,ו אפרׁשּותא" – ּתרּומה ז"ל, רׁש"י ּפרׁש וכן , ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָ
הפרׁשת  ּוכמֹו למּטה, מּלמעלה הּוא הפרׁשה ּדכל ְְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָוידּוע
ּברּוחנּיּות  ענינם ּולהבין העצם. מן חלק ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָוהתחּלקּות

ּבּזהר  הּנה האדם, ּבנפׁש הּתרּומה 11ּבעבֹודה ענין ּפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרי  הוי ׁשמע ז ׁשּתרּומה הּקריאת ענין על וקאי מּמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ענין  ּדעּקר מּמאה, ּתרי הוי ּובזה הּתרּומה ענין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּפסּוקים  ב' הם ׁשמע ׁשמע 12הּקריאת ּדקריאת ראׁשֹונים ְְְְְִִִִִִֵַַַַַ
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שם.9) רבה במדבר כו. חוקת, פרשת תנחומא מדרש ראה
פרה. פסקא פסיקתא

ז.10) טו, שם וראה ח. כח, במדבר ספרי
זוהר 11) א. ר, ב חלק זוהר כן גם וראה א. קעט, ג חלק זוהר

סוף  אור תורה ראה - בתרומה הפירושים ב' - ב. קפח, ג חלק
שם. ובהוספות ויקהל פרשת

פסוק,12) כן גם קוראו זה בכל בתנ"ך אינו כו' שם דברוך אף
בכמה  שמצינו מפני שהוא עוד לומר ויש ישראל, דשמע אגב
(זוהר  "דכתיב" הביטוי עתיקה תפילה נוסח על בחז"ל מקומות
נשים  המתחיל דיבור תוספות מקומות. ובכמה א. לד, א חלק
שטחיות  פי על נז תיקון זוהר (תיקוני "קרא" גם או ב), כ, ברכות

"פסוק". לקרותו שייך ולכן - שם) הלשון

וברכם.ד.הרמה.ג. העם על ידיו את אהרן מזה.ה.והרים הפרשה.ו.לומד (עבורי) לפני שנים.ז.ויפרישו היא
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אתוון  כ"ה יׁש ׁשמע ּובפסּוק ׁשם, ׁשם ח ּוברּו ּובברּו , ְְְְֵֵֵַַָָָָ
אתוון  הּוא ט כ"ד ׁשמע הּקריאת ּדכּונת וידּוע מ"ט, הרי , ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָ

ּבאחד, נפׁשֹו למסר נפׁש הּמסירּות ענין ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹליחדֹו,
מחמּׁשים, אחד הּתרּומה ׁשהיא הּנּו"ן מדרגת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ּבּיֹו לילה יחּוד יֹום, ּבכל ּפעמים להיֹות צרי זה ם ויחּוד ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ
ּבקריאת  ּבּלילה יֹום ויחּוד ׁשחרית, ׁשל ׁשמע ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָּבקריאת
נפׁש, הּמסירּות ענין ּפעמים ב' הרי ערבית, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשמע
יׁש ּגּופא זֹו ּבתרּומה אמנם מּמאה. ּתרי ּדתרּומה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָוזהּו
מּלמּטה  והעלאה הרמה ׁשהיא ּתרּומה הא' מדרגֹות, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָב'
והיא  הפרׁשה, ּבחינת ׁשהיא ּתרּומה והב' ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָלמעלה,
לי  "ויקחּו וזהּו למּטה, מּלמעלה והּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָההמׁשכה
ּביחּודא  ּוברה ּתּמה עבֹודה ׁשהיא לׁשמי, לי ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָּתרּומה",

מאד.י עּלאה  עד נעלית מדרגה ׁשהיא ׁשמע, ּדקריאת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבתֹורמי  מּדֹות ג' מצינּו ּדהּנה להבין, צרי עדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאמנם
אחד  ּבינֹונית ועין מארּבעים אחד יפה עין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתרּומה,
אחד  ּדהּתֹורם הרי מּׁשּׁשים, אחד רעה ועין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמחמּׁשים
היא  ּדתרּומה ּכאן המבאר ּולפי ּבינֹונית, עין הוי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹמּנּו"ן
נפׁשֹו למסר מּמאה ּתרי וזהּו ׁשמע, ּדקריאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּיחּוד
הרי  האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה אׁשר יֹום, ּבכל ּפעמים ְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחד
הּוא  נפׁש מסירּות ּדהרי מאד, עד נעלית מדרגה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹזֹו
עין  ּבחינת רק ׁשהּוא נאמר ואי עליֹונה, הּיֹותר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמדרגה
למסר  מּבחינת יֹותר ׁשּגבּה מדרגה ּמצינּו ּומה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבינֹונית,
מארּבעים  אחד ּבחינת ׁשהיא נאמר ׁשעליה ּבאחד ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנפׁשֹו

הּתרּומה. ּבהרמת ויפה טֹובה עין ְְְֲִֵַַַַָָָָָָּדהוי
.¯ev˜ מּלמּטה ׁשּזהּו הרמה ּפרּוׁשים. ב' ּבתרּומה ƒְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

ויבאר  למּטה. מּלמעלה ׁשּזהּו הפרׁשה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה,
מסירּות  ׁשמע, ּדקריאת הּיחּוד ׁשהּוא מּמאה ּתרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָענינּה

ֶֶנפׁש.
ּבּזהר ‡Cד) ּפרׁש היא 13ּבאמת ׁשהּתרּומה ּפרּוׁש, עֹוד «ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּתֹורה  – ּתרּומה וזהּו הּתֹורה, ּומדרגת ְְְְִֵֶַַַַָָָּבחינת
ּׁשהּתֹורה מה והינּו ׁשּכתּוב מ', ּוכמֹו יֹום, למ' נּתנה ְְְְְִֶֶַַַָָָ

וגֹו' יֹום" ארּבעים הוי' עם ׁשם "ויהי כח) לד, ְְְְֲִִִַַָָָָ(ׁשמֹות
ׁשּמתחיל  וזהּו ּבמקֹומֹו), הּטּורים ּבבעל ּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ(וכן
היא  ׁשההתחלה ּבמ"ם, ּומסּים ּבמ"ם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמׁשניֹות
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש מצא "לא והּסּיּום קֹורין" ְִִֵֵַַַָָָָָֹ"מאימתי
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשלֹום אּלא ליׂשראל ּברכה מחזיק ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלי
עּמֹו את יבר הוי' יּתן לעּמֹו עז הוי' יא) כט, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ(ּתהּלים
זה  לפי ּכן ואם מ'. ּתֹורה – ּתרּומה וזהּו ְְְְִִֵֶֶַָָָבּׁשלֹום",
ּדפרּוׁש ּותפּלה, ּתֹורה הם ׁשּבּתרּומה ּפרּוׁשים ׁשב' ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיּובן

העבֹודה  היא ׁשמע קריאת על ּדקאי ׁשּבּזהר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהא'
הּתפּלה, מעּקרי היא ׁשמע הּקריאת ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדתפּלה,
אמר  זה ׁשעל ּדתֹורה, העבֹודה היא הב' ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָוהּפרּוׁש
מדרגֹות  ּדב' לֹומר יׁש ּבאמת והּנה מ'. ּתֹורה ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָּתרּומה
והקּדמת  ונׁשמע נעׂשה ענין ּבדגמת הן ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּבתרּומה
עבֹודה  היא ּדנׁשמע לעיל ּדנתּבאר לנׁשמע, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָנעׂשה
קּבלת  ּבחינת ׁשהּוא נעׂשה ּבחינת היא והעּקר ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָחלּוׁשה,
ּבחינת  הּוא המכּון ועּקר יֹותר והּנרצה מצוֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֻעל
מלכּות  על קּבלת ּבחינת ׁשהּוא לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹהקּדמת
על  קּבלת ּבחינת ואינֹו ּׁשּיגזר, מה ּכל על ּבכלל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹׁשמים
ּבג' הּוא ּכזֹו ּדבדגמא ּפרט, ׁשּבדר ׁשמים ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻמלכּות
מּׁשּׁשים  אחד ׁשּנֹותן ּדהגם ּתרּומה, ׁשּבתֹורמי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּדֹות
ּומצות  חֹובת יצא הרי מקֹום מּכל רעה, עין ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהוי
עין  ּדהוי מחמּׁשים אחד הּוא יֹותר והּמבחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּתרּומה,
ׁשהיא  הּבינֹונים עבֹודת ּכן ּגם הוי ׁשּבעבֹודה ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבינֹונית,
ּדקריאת  ּבבּטּול ּב"אחד" נפׁשֹו למסר ּדתפּלה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּתּתאה  ויחּודא עּלאה ּביחּודא ראׁשֹון יא ׁשמע ּבפסּוק ְְְְִִִִַַָָָָָָָ
נכֹונה, עבֹודה ׁשהיא והגם ּכּנ"ל. ׁשמע ּדקריאת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָוׁשני

ּבינֹונית  עבֹודה נקראת עדין מקֹום הּנרצה 14מּכל א , ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
מארּבעים  אחד הּוא המכּון עּקר ּׁשהּוא ּומה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻיֹותר

ע  עּקר ׁשּזה לפי מ', ּתֹורה ּתרּומה ענין בֹודת ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ
ּׁשּתֹורתם  מה ּבּתֹורה, היא ׁשעבֹודתם ֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּצּדיקים
רּבי  ּוכמאמר חּיּותם, ּומקֹור מקֹום והּוא ְְְְֲִַַַַָָָאּומנּותם

לדגי 15עקיבא  ׁשּנמׁשלּו כּו', "ּכ חּיּותנּו ּבמקֹום "ּומה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּדדגים  לרגע, אפּלּו הּמים מן לפרׁש יכֹולים ׁשאינם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּים
ּכזאת  ּבדגמא מתים, מּיד הּים מן ּכׁשּפֹורׁשים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּבּים
ּדזהּו מּמׁש, חּיּותם היא ׁשּתֹורתם הּצּדיקים ְִִִֵֶֶַַַַָָָָהם
לבב  אׁשר הּגׁשמי לחם ּוכמֹו לחם, נקראת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּתֹורה
המחּיה, מזֹון היא הּתֹורה הרי ּכזֹו ּבדגמא יסעד, ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָֻאנֹוׁש
מה  הּנׁשמה, אל לחם היא הּתֹורה הרי אצלנּו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמנם
הוי' ועבֹודת הּתֹורה הרי הּגדֹולים ּבּצּדיקים ּכן ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּׁשאין
ּביֹותר  זֹו מדרגה מעלת ּגדלה ולזאת מּמׁש, חּיּותם ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָֹהיא
נעׂשה  הקּדמת ּכמעלת מבחרת, הּיֹותר הּמדרגה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻוהיא
ּכן  ּגם הן ונׁשמע ּדנעׂשה ּדעבֹודֹות ּדהגם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָלנׁשמע,
הקּדמת  היא מּכל יֹותר הּמעּלה א נכֹונֹות, ְְְֲִִֵַַַַָָֹֻעבֹודֹות
ּדהגם  ּבתרּומה, הּוא ּכזאת ּובדגמא לנׁשמע, ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֻנעׂשה
ּכן  ּגם היא מּמאה ּתרי ׁשהיא ׁשמע ּדקריאת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהעבֹודה
העבֹודה  היא יֹותר הּמבחר א ּוברה, ּתּמה ְֲֲִֵַַַָָָָָָָֻעבֹודה

יֹותר. נרצית עבֹודה ׁשהיא מ', ּתֹורה ְְֲִִִֵֵֶָָָּדתרּומה
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.¯ev˜ויפרׁש מ'. ּתֹורה הינּו ּדתרּומה ּפרּוׁש, עֹוד יביא ƒְְִִִֵֵַָָָָ
קריאת  – נעׂשה נׁשמע, ּבּתֹורמים: מּדֹות ְְְֲִִִִֶַַַָג'

ּתֹורה. – לנׁשמע נעׂשה הקּדמת ְְְְֲִֶַַַַָָָׁשמע,
ׁשּבתרּומה p‰Â‰ה) מדרגֹות ּדהב' לֹומר צרי ּבאמת ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

הּוא, ּביניהם ׁשההפרׁש א ּלא אחד, ענין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהם
העלאה, ּבחינת היא העּקר הרי ׁשמע ּדקריאת ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּדבעבֹודה

ּדלתּתא  ואתערּותא עבֹודה ּדכל ּומעֹורר יב והגם ממׁשי ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ
ּד אתערּותא אמנם יג לעּלא ּבחינת ּכן, הּוא האמת , ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ

ער לפי הּוא ּדלעּלא האתערּותא וגּלּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהמׁשכת
ּדתֹורה, ּבעבֹודה ּכן ּׁשאין מה ּדלתּתא. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהאתערּותא
לזאת  וגּלּוי, המׁשכה ּבבחינת הּוא ענינּה ׁשעּקר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹלהיֹות
ּבחינת  ּכן ּגם למעלה מעֹורר ּבּתֹורה עבֹודתֹו ידי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָעל
ּבאתערּותא  ּתלּויה ׁשאינּה עצמּה מּצד ּדלעּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאתערּותא
עבֹודת  ידי על ׁשּנמׁש אֹור ׁשהּגּלּוי ּפרּוׁש ּכלל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדלתּתא
נקראת  הּתֹורה ולכן ּכלל, עבֹודתֹו ער לפי אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
חסד  "ותֹורת כו) לא, (מׁשלי ׁשּכתּוב ּוכמֹו חסד, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָּבׁשם
המׁשכה  ּבחינת הּוא החסד ּדגּלּוי ּדידּוע לׁשֹונּה", ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָעל

ּבער ׁשאינֹו וזהּווגּלּוי ּדלתּתא, האתערּותא לגּבי ּכלל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
על  חסד "ותֹורת א, עּמּוד קמה ּדף א חלק ּבּזהר ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאיתא
מׁשּתעי  ּוביּה עלמא ּברא ּדביּה אברהם ּדא – ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָלׁשֹונּה

חסד,יד ּתדיר" ּבבחינת ּכן ּגם היתה העֹולמֹות ּדבריאת , ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּברצֹונֹו ּכׁשעלה (ּבתחּלתֹו), חּיים ּבעץ ׁשאֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוכמֹו
ׁשהּוא  לברּואיו להטיב ּבכדי העֹולם את לברא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּפׁשּוט

וידּוע  להטיב, הּטֹוב טבע העֹולם 16מּצד ּדבריאת ּדחסד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּברא  "ּדביּה ׁשאֹומר וזהּו הּוא", חסד חפץ "ּכי ּבחינת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא
תֹולדֹות  "אּלה ד) ב, (ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶֶָָָעלמא",
נברא, ׁשּבזכּותֹו ּבאברהם ּבהּבראם", והארץ ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמים
ׁשאֹומר  ּוכמֹו החסד, ּבחינת הּוא אברהם מדרגת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדלהיֹות

לפני 17ּבּפרּדס  החסד מּדת "אמרה הּבהיר: ספר ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הצרכּתי  לא ּבארץ אברם היֹות מימי הּוא, ּברּו ְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹֻהּקדֹוׁש
ּבמקֹומי", ּומׁשּמׁש עֹומד אברם אּלא מלאכּתי, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלעׂשֹות
לבחינת  מרּכבה ׁשהיה מּמׁש, החסד מּדת מקֹום ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהחליף
ּגׁשמי  ּבגּוף מלּבׁש למּטה ּבהיֹותֹו ּגם ולכן העליֹון, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻחסד

חלק ּבּזהר וכדאיתא העליֹון, אֹור ּגּלּוי ּבֹו מאיר ּדף היה א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
"ּדא  יֹום", לאֹור אלקים "וּיקרא ּפסּוק על ב עּמּוד ְֱִִַַַָָָָֹקמא

ונהיר  אזיל ּדיליּה ּונהֹורא ּדיממא, נהֹורא ּדאיהּו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָאברהם
ּדיֹומא" ּבתּקּונא החסד טו ואתּתּקיף ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשם) מל ּבמקּדׁש (ועּין היה 18העליֹון הרי ולזאת , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מדרגת  מעלת עצם ׁשהּוא לפי לּכל, וחסד טֹוב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמׁשּפיע
ּוביּה עלמא ּברא ּדביּה אברהם "ּדא ׁשאֹומר וזהּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחסד,
לפי  ּבעּקר היה הּבריאה ּבתחּלת ּדכמֹו ּתדיר", ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָמׁשּתעי
והחפץ  הרצֹון עּתה ּגם כן ּכמֹו הּוא, חסד ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחפץ
למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיאיר ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה
ּדוקא, ּדתֹורה העבֹודה ידי על הּוא זֹו והמׁשכה זה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָוגּלּוי
ׁשל  ּתֹורה יׁש "וכי ב) עּמּוד מט ּדף (סּכה ּבּגמרא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻוכמבאר
היא  זֹו לׁשמּה ּתֹורה אּלא חסד, ׁשל ׁשאינּה ּתֹורה ויׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָחסד
ׁשל  ׁשאינּה ּתֹורה היא זֹו לׁשמּה ׁשּלא חסד, ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹּתֹורה
ב' ּבּה א אחת, ּתֹורה רק היא הרי ׁשּבאמת ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָחסד",
ּתֹורת  ׁשהיא לׁשמּה ותֹורה לׁשמּה ׁשּלא ּתֹורה ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹּבחינֹות,
ּגּלּוי  המׁשכת היא חסד ּדתֹורת יעקב ּבקהלת ואיתא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹחסד,
זה  אֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבכדי אמנם ּדאּבא, החסדים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאֹור
ּכמֹו למּטה מּמׁש ּבגּלּוי למּטה מּלמעלה המׁשכה ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָּבבחינת
ּבבחינת  ׁשהיא ּדתֹורה עבֹודה ידי על הּוא למעלה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּדאמרי" "איּכא ּגּלּוי טז לׁשמּה. ּבהמׁשכת אפן עֹוד ׁשּיׁש , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
היא  זֹו ללּמדּה "ּתֹורה למּטה, ׁשּיאיר ׁשּלמעלה החסד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹור
ׁשל  ׁשאינּה ּתֹורה היא זֹו ללּמדּה ׁשּלא חסד, ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּתֹורה
הּגּלּוי  ּבחינת הּוא החסד ענין עּקר ּדלהיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַחסד",
ּכמֹו למּטה אלקּות ּגּלּוי ּבחינת ׁשּיאיר ּדוקא, ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָֹוהמׁשכה
ידי  על הּוא זֹו ּומדרגה ּבחינה והּממׁשי למעלה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּוא

ּבתנא  א ּדתֹורה, ללּמדּה,עבֹודה ּתֹורה ּבחינת ׁשּתהיה י ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
(וכּידּוע  הּתֹורה לּמּוד ענין ׁשּיגרם אֹו לּכל, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֹללּמדּה

ּדאֹורייתא  ּתמכין וכל יז מּמעלת הּגּלּוי, ּבחינת ׁשהּוא ( ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָ
זה  ידי על ּדתֹורה עבֹודה ידי ׁשעל חסד, ּבׁשם נקרא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּלּוי
ּגּלּוי  יאיר למּטה ׁשּגם ׁשּלמעלה החסד ּגּלּוי להיֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגֹורם
ּכזה  ׁשּגּלּוי היטב ׁשּמּובן למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהאלקּות
ּכלל, ּדלתּתא אתערּותא ּבבחינת העבֹודה ער לפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאינֹו
עצמּה מּצד ּדלעּלא אתערּותא ּבחינת ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ּדתפּלה, ּבעבֹודה ּכן ּׁשאין מה הּוא. חסד חפץ ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהיֹות
ּדלעּלא, אתערּותא ּבבחינת נעלה אֹור ּגּלּוי ׁשּנמׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהגם
וזהּו ּדלתּתא. האתערּותא ער לפי הּוא מקֹום ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָמּכל
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מקומות.16) ובכמה השנה ראש בדרושי
א 17) חלק לזוהר בהשמטות כן גם ונדפס ד. פרק כב, שער
ב. רסד,
שליט"א 18) אדמו"ר חמי מורי קדושת כבוד הגהת

בענין  לשונו: וזה הגליון על עדן] נשמתו מהוריי"צ [=אדמו"ר

ומבואר  בגווייהו, טעמא פסיק דאברהם מהא עיון צריך אברהם
לשונו. כאן עד כו', למעלה שהוא לכמו דומה דאינו

חלק  זוהר ב. פרשה רבה שמות ראה - דאברהם טעמא פסיק
ד. ג, שמות שי במנחת ונסמן א. קכ, א

האדם).יב. (מצד מלמטה מלמעלה.יג.והתעוררות העולם יד.התעוררות את ברא שבו כדלהלן) החסד, (מדת אברהם זה
תמיד. מדבר היום.טו.ובו בתיקון ומתחזק ומאיר הולך ואורו היום אור שהוא אברהם שאומרים.טז.זה תומכי יז.יש

התורה.
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ּכן  ּׁשאין מה מגּבל, זמן להן יׁש ּותפּלה ׁשמע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּקריאת
ּוכמֹו ּובּיֹום, ּבּלילה ּומצותּה מגּבל, זמן לּה אין ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֻּתֹורה
וגֹו', ולילה" יֹומם ּבֹו "והגית ח) א, (יהֹוׁשע ְְְְִֶַַָָָָָָֻׁשּכתּוב
זמן  לּה אין לזאת העליֹון חסד ּגּלּוי ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלהיֹותּה
להמׁשי אחת, מדרגה הם ענינם ּבעצם אבל ּכלל, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמגּבל
ּבבחינת  היא ּדתפּלה ׁשעבֹודה אּלא למּטה, האלקי ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהאֹור
ער ׁשּלפי ּדלעּלא אתערּותא ּבזה והּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעלאה
היא  ּדתֹורה עבֹודה ּכן ּׁשאין מה ּדלתּתא, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהאתערּותא

אתערּותא  ּבחינת נמׁש ידּה ועל וגּלּוי, המׁשכה ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָּבבחינת
הּוא", חסד חפץ "ּכי ּבחינת ׁשהּוא עצמּה מּצד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדלעּלא
ּגּופא  זֹו ׁשּבתרּומה אּלא ּתרּומה, ּבחינת הם ּבכללּות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָא

אּלּו. מדרגֹות ב' ְְֵֵֶַָיׁשנן
.¯ev˜ והאתערּותא העלאה, ענינּה ׁשמע קריאת ƒְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּתֹורה  ּדלתּתא. האתערּותא ער לפי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּדלעּלא
,ער לפי אינּה ּדלעּלא והאתערּותא המׁשכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעּקרּה

מגּבל. זמן לּה ואין חסד נקראת ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻולכן
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יפה,‡. כנסת בית אצלנו נעשה אמר: הרש"ג
שאחד  הרש"ג עוד וסיפר קר. אך אדמו"ר: כ"ק וענה
אדמו"ר: כ"ק ואמר בהתלהבות, התפלל מהמתפללים

כוח. יישר באמת לו מגיע
עם ·. לחיות צריכים מר, שההווה הנוכחי, בזמן

מהעבר. ללמוד הוא, הפירוש אם הרש"ל שאל העבר.
היא  כאן הכוונה אחר, ענין זה אדמו"ר: כ"ק וענה
פעם  היה הרי חסיד יהודי כל העבר, עם לחיות

ב"יחידות".
אוי, מצ'רניגוב: צבי דוד ר' הרה"ח זעק אחת פעם
שנזכר  סיפר, מההתעלפות כשעוררוהו והתעלף. רבי!
כשהיה  צדק" ה"צמח אצל לו שהיתה "יחידות" על
על  הקדושות ידיו הניח צדק" וה"צמח מצוה" ל"בר
אצל  לו שהיו "יחידות" מעוד וכן ובירכו. ראשו

התעלף.  בהן נזכר וכאשר צדק", ה"צמח
לשונות  שתי ממדת 1ישנן מרובה טובה מדה :

פורענות 2פורענות  ממדת טובה מדה במדת 3וגדולה .
הרי  פועל, ר"ל רע ציור מה הרי יודעים פורענות

טובה. במדה מכל־שכן
טעם,‚. הוא היום  חרפה משום פעם שהיה מה

כשאמרו  התנצלות. הוא היום  בושה פעם שהיה מה
מתביישים  היו מהעולם, אדם שהוא מישהו על בעבר
עושה  הוא מדוע מישהו כששואלים כיום ואילו בכך,
זה  היום כך, עושה שהעולם מפני עונה, הוא כך,

היום  כך". הוא העולם לעשות, "מה טעם: נעשה
עוטפים  ותפילין, בטלית ברחוב ללכת מתביישים

מנומס. הרי הוא אחר, במשהו או בנייר, אותן
היכן  נמצאים, בו במקום לפעול צריכים הרי

לשם. אותו הביאה העליונה שההשגחה
מדברים, לא כבר ערוך' ו'שולחן מדרשים אודות
בעבר  מוכרים היו וראינה" "צאינה ספרי אף אלא

כיום. סידורים מאשר יותר
ומיאן „. כסף, של בכלי אחרונים מים להגיש רצו

וסיפר: אדמו"ר, כ"ק
מה  הזקן רבנו כ"ק את האמצעי הרבי שאל פעם
שהרי  אחרונים, מים של הענין לעתיד־לבוא יהיה

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת אז ענה 4יהיה ,
אלה  על אז יהיו האחרונים שהמים הזקן רבנו כ"ק לו

בטהרה. עולם בעניני שעסקו
אחרונים  מים להיות יוכל אז אדמו"ר: כ"ק וסיים

כסף. בכלי
אאמו"ר ‰. כ"ק הוד אל אחד חסיד נכנס פעם

להתבונן  לו שקשה והתאונן ב"יחידות" הרה"ק
אדמו"ר  כ"ק הוד לו ענה התפלה. לפני באריכות

הרה"ק:
מה  שמתבוננים באריכות, התבוננות היא "מה
האדם  אכן ומה להיות, מוכרחים מה להיות, יכולים

התבוננות". זהו בפועל,
dcerqa gqtd bgc '` mei
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תרצ"ד.1) השבועות חג תרצ"ה, עצרת שמיני דיבורים, לקוטי עיין
ב.2) ק, סנהדרין א. יא, סוטה

א.3) עו, יומא וראה א. פח, שבת ריבוי, ק"כ ירדו ד"ה תוס'
ב.4) יג, זכריה
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תש"ד  אייר, ז' ב"ה,

ברוקלין 

אי"א  וו"ח נעלה והכי הנכבד עוז ידידי

אגודת  מנהל שי' ליב משה מוה"ר הרב

והגליל  שיקאגא בעי"ת חב"ד חסידי

וברכה! שלום

לשם  הנודע תרשישים גזע הגאון הרב אשר אחרי

טובות  מדות בעל בכשרונות, המצוינים בתוככי תהלה

הערשבערג, שליט"א מרדכי אברהם מוה"ר אי"א וו"ח

עוז  ידידי כבוד את וביקר זמן, משך איזה פה נתעכב

הרבה  הלוי שליט"א שמואל מוה"ר הרה"ח הרה"ג

הן  חב"ד, חסידות תורת ע"פ הנהגה בעניני לדבר פעמים,

והן  פיהרען, אליין זיך בעדארף מען ווי לעצמו, בהנוגע

זולת, דעם פיהרען בעדארף מען ווי עדה, להנהגת בהנוגע

שליט"א  מרדכי ר' הרה"ג מתיבתא ראשי הרבנים וידידי

אתו  דברו קאסטעל שליט"א הרי"ד והרה"ג מענטליק

לפני  הרציא הנ"ל מידידינו אחד וכל תורה, בעניני הרבה

העבר, אייר ב' ג', ביום הנה עמו, משיחותיהם בפרטיות

הענינים  בכל בארוכה עמו אתו ודברתי מועד לו קבעתי

עלי  ועשה עצמו, הנהגת על נוסף עדה, להנהגת הנוגעים

הדרושה  ההדרכה את יקבל בעזה"י אשר טוב, רושם

שמים  ביראת תורה והרבצת החסידות דרכי בחיבת

הוא  דורש כי אחת, ורק באמת. הכשר בחינוך והתענינות

טרם  ביותר, המצוינים גם האברכים, ככל ועידוד, חיזוק

לרב  ובחרתיו הרבים. והדרכת הוראה בכהונת הורגלו

נוסח  ראובן בני תפלה שערי בביהכנ"ס רוחני ומנהיג

האריז"ל.

מוה"ר  נעלה והכי הנכבד עוז לידידי שלחתי היום

נוסח  ראובן בני תפלה שערי בהכנ"ס נשיא שי', פנחס

שערי  ביהכנ"ס למתפללי במענה מכתבי את האריז"ל,

כהונת  אודות שאלתם על האריז"ל, נוסח ראובן בני תפלה

יהי' ובעזה"י הנ"ל, הגאון בהרב בוחר הנני אשר הרבנות,

יתרומם  החרוצה עבודתו ולרגלי לבהכנ"ס, לתפארת

שי' ידידי יהי' ובטח וברוח, בגשם ביהכנ"ס מצב בעזה"י

בגשמיות  בעזרו יהי' והשי"ת הענינים, כל את לסדר בעזרו

וברוחניות.

נשיא  שי' פנחס מוה "ר אי"א וו"ח לידי "ע כתבתי

לידי"ע  שי', שלמה מוהר"ח אי"א וו"ח לידי"ע ביהכנ"ס,

מוה"ר  אי"א וו"ח ולידי"ע שי', יוסף מוה"ר אי"א וו"ח

שערי משה בהכנ"ס למתפללי המכתב את הכהן. שי'

הנשיא  אל שלחתי האריז"ל נוסח ראובן בני תפלה

הנ"ל. שי' מוהר"פ

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר זלמן טובי' שי' הכהן

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ד ניסן, ובודאי יוסיף אומץ בעבודתו בקדש ברשת אהלי יוסף יצחק 

ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו ככל האפשרי, והרי כבר ראה במוחש אשר אם רק מתעסקים במוסדות 

שהם  המקומות  לאותם  מופלגה  הצלחה  ונשפעת  ר"ר  מעורר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נשיאנו  הנה  אלו, 

מתעסקים בהם אבל כיון שאין פתיחה כחודה של מחט הרי אין וכו', וכאשר יטיל עצמו בהעבודה כדבעי 

הרי תהי' העבודה בהצלחה, ואין להתפעל ממה שבתי ספר אחרים יש להם רהיטים וכו' ובהשתדלות 

הראוי' הרי לאט לאט יתוסף גם זה, כיון שבבתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש הענינים הפנימיים 

יהיו מסודרים. ובלי ספק אשר התעסקות זו תמשיך ג"כ תוספת ברכה והצלחה בענינים הפרטים שלו 

ושל זוגתו וילידי' שיחיו ואחכה לבשו"ט.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.



אגרות קודשרנ

 ב"ה,  טו"ב לחודש זיו, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

כינוס ארצי של מנהלי הישיבות כ-כ"ג אייר,

פרענדייל, נ. י.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה להודעתם על דבר כינוסם, יהי רצון שיהי' בהצלחה מופלגה בתוצאות ממשיות, כינוס 

והצלחה  ברכה  בתוספת  בפרט,  מהמשתתפים  ואחד  אחד  כל  ידי  ועל  ידו  על  עילאה  שיתקדש שמא 

בעבודתם בקדש.

והנני להשתמש בשעת כושר זו להביא לתשומת לב הכינוס והמתכנסים נקודה עקרית הנוגעת 

ביסודות החנוך על טהרת הקדש, נקודה הדורשת תיקון מהיר ושלם, שלפלא שלא נתקן עד עכשיו, 

והיא:

גם  לומדים  זו תלמידי הישיבות  דרובא של הישיבות במדינה  ברובא  מפני כמה סיבות הרי 

למודי קדש וגם - להבדיל בין קדש לחול - לימודי חול בין כתלי הישיבה, על כל פנים עד גיל ידוע. ומבלי 

היכנס בזה לגוף הענין הרי זוהי המציאות שאין להתעלם ממנה.

ובשים לב שהתלמידים הם בגיל ההתרשמות מכל פרט, לא רק במישרין אלא גם בעקיפין, 

ולפעמים ההשפעה בעקיפין כוחה יפה יותר, הרי מן הנמנע שהתלמיד או התלמידה לא יתרשמו מהיחס 

שהם רואים לשתי הרשויות האלו. שלכן מוכרח הדבר שהתלמיד יראה בהוכחה גמורה שאף ששניהם 

נלמדים בין כתלי הישיבה העיקר הוא למודי תורתנו הק' תורת חיים, ואשר למודי החול אינם אלא 

טפל, ושלא בערך טפל לעיקר.

ודא עקא, שבעוה"ר בחלק חשוב של הישיבות ואולי ברובן, הנה בעקיפין ולפעמים גם במישרין 

ההדגשה היא להיפך, זאת אומרת שלא רק ששניהם שוים בערכם, אלא שחשיבות יתרה נודעת ללמודי 

החול. ו"חשיבות" יתרה זו מתבטאת בכמה פנים ואופנים, הן בעצם הלמודים - בקפידת ההתקדמות 

התשבחות  בכל  מהוללה  בבחינות  ההצלחה  וכן  וכו';  וכו'  תכופות  בבחינות  בית,  בעבודות  בהם, 

ובפרסים ובאותות הצטיינות וכדומה. וכל זה אפילו בין כתלי הישיבה, ואין צריך לומר בבית. והן גם 

בחיצוניות הענינים - בצורת ספרי הלימוד, בחדרי הלימוד ובאבזרייהו וכו' וכו'. וכן גם ביחס האישי 

למלמדי למודי קדש ולאלו המלמדים למודי חול, שאפלי' ניכרת לטובת אלו האחרונים בכמה ענינים, 

לרבות עניני משכורת וכו'.

ואילו הי' יחס זה בא אך ורק מצד הבעלי-בתים או ההורים, לא החרשתי, ועל אחת כמה וכמה 

שלפעמים היחס ניכר גם מצד ההנהלה והמנהלים.

זו על למודי החול.  וכבר הארכתי בזה בימי הפורים שעברו, בגודל ההיזק שבהדגשה יתרה 

למודי  הוא  ישיבה סתם,  בין  ישיבה קטנה  בין שנקראת  הישיבה,  ומובן שעיקר מטרת  פשוט  שהרי 

תורתנו הקדושה. ואם אפילו אפשר למצוא סיבות ואפילו אולי "הצדקות" על כמה פרטים ביחס הנ"ל, 

אבל דעת לנבון נקל שיחס זה חותר תחת יסודות החנוך ואין די באר התקלה מזה.

אי לזאת הנני בא לעורר את הכינוס לדון בכובד ראש בבעי' הרת-תוצאות הנ"ל בכדי להכניס 

שיפור ותיקון מידי, וזכות הרבים מסייעתם.

בכבוד ובברכת הצלחה.



רני אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אייר, בנוגע... שדבר עמו וכו',

זה מעניני כלל  כי אין  לגמרי,  יסיח דעתו מזה  והנה באם חושש הנ"ל לדברים בהנוגע אלי, 

)ענינים של קפידא וכו'(.

ורק שכיון שמעורר בנוגע לצדקה, יתן כ"ה ל"י לישיבת תורת אמת.

 - באם החשש הוא לדברים הפוגעים ח"ו בכבוד כ"ק מו"ח אדמו"ר או כ"ק אביו אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - יורהו כת"ר ע"פ תורה מה שעליו לעשות בזה,

ומה שבידי הוא, שאזכירו על הציון הק' שהנ"ל לא יעשה רושם כלל,

ובהנוגע להפרשה לצדקה בקשר עם זה, יפריש כפי נדבת לבו. וכל המרבה וכו' ובלבד שיהי' 

בטוב לבב.

ויהי רצון שבכל האמור אך בטוב הנראה והנגלה יבשר.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  כ"ד אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

הנהלת רשת ישיבות הערב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל המכתב מט"ז אייר עם המצורף אליו.

שיקוים  רצון  יהי  תורתנו,  מתן  זמן  ועצרת  העצרת  פרוס  בעומר  ל"ג  שבין  בימים  ובעמדנו 

פירוש חז"ל במ"ש מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אותם העוסקים בשקו"ט ומלחמתה של 

תורה ולבתר איתהדרו ברחימותא דאחוה, נוסף על הענין כפשוטו קירוב הלבבות באופן דשבת )לשון 

התיישבות( גם יחד, עד להתאחדות גמורה,

והרי זהו ג"כ ההכנה וכלי לקבלת התורה, וכהסיפור בתנחומא, אשר בראות הקב"ה דויחן - 

לשון יחיד - ישראל נגד ההר, אז דוקא נתן התורה,

הן הנגלית והן הפנימית,

וכן יהי' בכל האמור במכ', ותשרה הברכה וההצלחה בעבודתם הקדושה האמורה, ועי"ז בכל 

עניניהם הכללים והפרטים גם יחד, וכהסיום, שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם.

בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה ולבשו"ט בכל האמור.



אגרות קודשרנב

 ב"ה,  ה' אייר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

אל התלמידים השלוחים שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מער"ח אייר והמצורף אליו,

בנקודת הפצת המעינות בתוככי הפצת  פעולות  ע"ד  ע"י ההודעה  על הנח"ר שגורמים  ות"ח 

היהדות בכלל, ומובן וגם פשוט שהנ"ל הוא בהוספה על הפעולה ששכר מצוה מצוה, כמבואר בדא"ח 

הענין בזה.

והרי נמצאים אנו בחודש זיו, בו נולדו זיותני עולם, שענינים שלשת העמודים, תורה עבודה 

וגמילות חסדים עליהם העולם )כפשוטו והעולם קטן זה האדם( עומד, ומגלגלין זכות ליומין זכאין.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  כ"ז אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"א אייר.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  הזכירו..  רצון  בעת 

לתוכן כתבו,

ובודאי לדכוותי' למותר להזכיר הוראת חז"ל, לעולם אל יתיאש אדם וכו' ובפרט ע"פ המבואר 

בזה בתורת החסידות, שמסקנא מידית מזה לא להרפות מהשפעה באופן המתאים על הנ"ל בכיוון 

המתאים, וכמדומה כבר כתבתי בזה, מה שרואים במוחש במקרים דומים, שהשפעה בעקיפין סיכוים 

יותר טובים לה מאשר השפעה במישרים.

ועוד להעיר בקשר לכתבו שהנ"ל נמצא בטפול אצל רופא העוסק בבריאות הנפש, אשר אף 

ישנו מהנ"ל מתחילים הטפול  שאינו ברור כ"כ לאיזה רופא מתכוון, אבל בכלל בעוה"ר סוג מיוחד 

מדבור על ה' וכבוד שמים וכבוד אב ואם וכו', וצ"ע ובירור גודל השכר ואפילו אם חושב הוא, האם 

אינו יוצא בהפסדו במשך הימים,

פשוט שכמה רופאים מהנ"ל שהועילו ורפאו בדרכים ישרים, ובפרט מעת שפרופסר אחד מצא 

עוז בנפשו להכריז ולהודיע אשר )היפך שיטת מייסד טפול זה - הידוע( הרי האמונה בה' נטי' דתית 

בכלל המביא תוכן בחיים וכו' וכו' הרי זה מדרכים הכי יעילים לרפואה וכו' הרי עדיין מכמה סיבות 

לא חדרה שיטה זו לחוגים רחבים של רופאים הנ"ל ובמילא מקום לבירור.

העשי'  שמגביל  שלפלא  אלא  חב"ד  כפר  אנשי  לטובת  עושה  אשר  במכתבו  לקרות  לי  נעם 

בהוסיפו תיבת "בגשמיות",

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



רנג iyily ,ipy ,oey`x - ek - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éúå÷çá úùøô
âéúwça-íàeøîLz éúåöî-úàå eëìz ¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½

:íúà íúéNråãäðúðå ízra íëéîLâ ézúðå ©«£¦¤−Ÿ¨«§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦®̈§¨«§¨³
:Béøt ïzé äãOä õrå dìeáé õøàääíëì âéOäå ¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬©¨¤−¦¥¬¦§«§¦¦̧¨¤¬

ízìëàå òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc©̧¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©©«£©§¤³
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì(éåì) ©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'r `"g zegiy ihewl)

eÎÏz È˙wÁa Ì‡(ג (כו, ƒ¿À…«≈≈
מׁשּפטים  עדּות, סּוגים: לׁשלׁשה נחלקֹות ּבכלל ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהּמצוֹות

הּסּוג  ּתחת הּמצוֹות ּכל את מכלילה ּכאן הּתֹורה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻוחּקים.

החּקים  מצוֹות ׁשאת ּכמֹו הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּובכ ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻחּקים,

ּבלבד  הּקּב"ה צּוּוי מּצד אּלא והבנה, טעם ּפי על לא ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹעֹוׂשים

- ּומׁשּפטים עדּות - הּמצוֹות ׁשאר את ּגם ּכ על. ּבקּבלת -ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשהן  למרֹות על, ּבקּבלת הּקּב"ה צּוּוי מּצד לקּים ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹצרי

ׂשכל. ּפי על ִֵֶַָמּובנֹות
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ÂÈa ˙l‡b ¯O·ÈÂ(רש"י) ƒ«≈¿À«»»
אלּיהּו? ׁשל ּברצֹונֹו ּתלּויה הּגאּולה וכי ּתמּוּה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלכאֹורה

מצרים  יציאת ּבסּפּור לֹומר: ויׁש הּקּב"ה. ּבידי הּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָוהרי

ּבריתֹו את אלקים וּיזּכר נאקתם, את אלקים "וּיׁשמע ְְְֱֱֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנאמר

ּבפעּלה  צר ׁשּיׁש מׁשמע יעקב", ואת יצחק את אברהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻאת

ולכן  הּקּב"ה. ׁשל זכרֹונֹו את ּכביכֹול, לעֹורר, ּכדי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמיחדת

ּבמּטרה  מאלּיהּו, "ערבֹון" לקח ׁשּיעקב - מפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹרׁש"י

ּובכ האבֹות, עם ּבריתֹו את לּקּב"ה ּכביכֹול, יזּכיר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאלּיהּו

הּגאּלה. את ְִֶַָָֻיביא
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:íëéúàhç-ìrèéíëfr ïBàb-úà ézøáLå ©©«Ÿ¥¤«§¨«©§¦−¤§´ª§¤®
íëöøà-úàå ìæøak íëéîL-úà ézúðå§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½§¤©§§¤−

:äLçpkëïzú-àìå íëçk ÷éøì íúåíëöøà ©§ª¨«§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ
:Béøt ïzé àì õøàä õrå dìeáé-úààë-íàå ¤§½̈§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«§¦

ì eáàú àìå éø÷ énr eëìzézôñéå éì rîL ¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìráëézçìLäå £¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«§¦§©§¦̧

äúéøëäå íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá̈¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½§¦§¦¸¨Æ
úà äèérîäå íëzîäa-úàenLðå íë ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøcâëízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå ©§¥¤«§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬
:éø÷ énrãëíënr éðà-óà ézëìäåéø÷a ¦¦−¤«¦§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-íb íëúà éúékäå§¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«
äëúéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìr éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½

íëëBúa øáã ézçlLå íëéør-ìà ízôñàðå§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤̧¤Æ§´§¤½
:áéBà-ãéa ízzðååëíçì-ähî íëì éøáLa §¦©¤−§©¥«§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼

eáéLäå ãçà øepúa íëîçì íéLð øNr eôàå§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬
:eòaNú àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçìñ ©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«
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æë:éø÷a énr ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦
çëíëúà ézøqéå éø÷-úîça íënr ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-óàèëøNa ízìëàå ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«©«£©§¤−§©´
:eìëàz íëéúða øNáe íëéðaì-úà ézãîLäå §¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«§¦§©§¦º¤

-úà ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîä«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ¤
:íëúà éLôð äìrâå íëéìelb éøât-ìr íëéøât¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«

àì-úà éúBnLäå äaøç íëéør-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷îáìéúnLäå ¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«©«£¦Ÿ¦¬

íéáLiä íëéáéà äéìr eîîLå õøàä-úà éðà£¦−¤¨®̈¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½©«§¦−
:daâìíëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå ¨«§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−

eéäé íëéørå äîîL íëöøà äúéäå áøç̈®¤§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬
:äaøçãìéîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà ¨§¨«¨Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´

õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå änMä̈©½̈§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤
:äéúúaL-úà úöøäåäìúaLz änMä éîé-ìk §¦§−̈¤©§Ÿ¤«¨¨§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ

íëzáLa íëéúúaLa äúáL-àì øLà úà¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬
:äéìråìíááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå ¨¤«¨§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈

eñðå ócð äìr ìB÷ íúà óãøå íäéáéà úöøàa§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯
:óãø ïéàå eìôðå áøç-úñðîæì-Léà eìLëå §ª«©¤²¤§¨«§−§¥¬Ÿ¥«§¨«§¯¦«

íëì äéäú-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ¦«§¤³¨¤Æ
:íëéáéà éðôì äîe÷zçìäìëàå íéBba ízãáàå §½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´
:íëéáéà õøà íëúàèìewné íëa íéøàLpäå ¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ

ízà íúáà úðåra óàå íëéáéà úöøàa íðåra©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬
:ewnéîíúáà ïår-úàå íðår-úà ecåúäå ¦¨«§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈

énr eëìä-øLà óàå éá-eìrî øLà íìrîa§©«£−̈£¤´¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−
:éø÷aàîíúà éúàáäå éø÷a ínr Cìà éðà-óà §¤«¦©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈

æàå ìørä íááì òðké æà-Bà íäéáéà õøàa§¤−¤«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈
:íðår-úà eöøéáîóàå áB÷ré éúéøa-úà ézøëæå ¦§¬¤£Ÿ¨«§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á

økæà íäøáà éúéøa-úà óàå ÷çöé éúéøa-úà¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ
øàäå:økæà õâî-úà õøúå íäî áærz õøàäå §¨¨¬¤¤§«Ÿ§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤

ïré íðår-úà eöøé íäå íäî änLäa äéúúaL©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ®̈©´©
:íLôð äìrb éúwç-úàå eñàî éètLîa ïréáe§©½©§¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«

ãî-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ

éúéøa øôäì íúlëì íézìrâ-àìå íézñàî§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−
:íäéäìà ýåýé éðà ék ízàäîíäì ézøëæå ¦®̈¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§¨«©§¦¬¨¤−

õøàî íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á¥¤̧¤
éðà íéýìûì íäì úBéäì íéBbä éðérì íéøöî¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬

:ýåýéåîøLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älà §Ÿ̈«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ
éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé ïúð̈©´§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−

:äLî-ãéaô §©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`a t"r .326 'r f"ig zegiy ihewl)

(ynegd

ÌÎa ÈÙ Èz˙Â(יז (כו, ¿»«ƒ»«»∆
ÌÎÏ Ú¯‰Ï È˜ÒÚ ÏkÓ È‡ ‰Bt(רש"י) ∆¬ƒƒ»¬»«¿»«»∆
" רׁש"י ּכֹותב לּברכֹות, לׁשּלם ‡t‰ּביחס עסקי מּכל ְְִֵַַַַָ∆»∆ְֲִֵַַָָ

" וכֹותב מׁשּנה ּפה ואּלּו עתיד) (ּבלׁשֹון אני Bt‰ׂשכרכם" ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ∆ֲִ

זה: ׁשּנּוי לפרׁש ויׁש הֹווה). (לׁשֹון לכם" להרע עסקי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכל

אחד  לרגע ּבלבד, אחד לרגע להתּפרׁש יכֹול - הֹווה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹון

לאחר  מּיד אבל ליׂשראל, להרע ּכדי מעסקיו הּקּב"ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּפֹונה

מתּפרׁש זאת, לעּמת עתיד, לׁשֹון ּכביכֹול. לעסקיו, חֹוזר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻמּכן

את  מקּימים יׂשראל ּבני עֹוד ּכל - ּכּלֹו העתיד טוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

ּכדי  מעסקיו לפנֹות הּקּב"ה ממׁשי הּקּב"ה, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמצוֹותיו

ׂשכרם. את ּולׁשּלם ְְְִֵֵֶַָָלהיטיב

éòéáøæëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
àìôé ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬©§¦−

:ýåýéì úLôð Ekøra øãðâøëfä Ekør äéäå ¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
äéäå äðL íéML-ïa ãrå äðL íéøNr ïaî¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´¨¨®§¨¨´
:Lãwä ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekør¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

ãìL Ekør äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤
ääðL íéøNr-ïa ãrå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈

fä Ekør äéäåäá÷pìå íéì÷L íéøNr øë §¨¨¯¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈
:íéì÷L úøNråLîç-ïa ãrå Lãç-ïaî íàå £¤¬¤§¨¦«§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´

óñk íéì÷L äMîç øëfä Ekør äéäå íéðL̈¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤
ìL Ekør äá÷pìå:óñk íéì÷L úLæíàå §©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−¨«¤§Â¦Â

Ekør äéäå øëæ-íà äìrîå äðL íéML-ïaî¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½
:íéì÷L äøNr äá÷pìå ì÷L øNr äMîç£¦¨¬¨−̈¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

çïäkä éðôì Bãéîräå Ekørî àeä Cî-íàå§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
éøräåøãpä ãé âéOz øLà ét-ìr ïäkä Búà C §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½
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:ïäkä epëéøréñèeáéø÷é øLà äîäa-íàå ©«£¦¤−©Ÿ¥«§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯
ýåýéì epnî ïzé øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−

:Lãw-äéäééáBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì ¦«§¤«Ÿ¤´Ÿ©«£¦¤À§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬
äîäa øéîé øîä-íàå áBèa òø-Bà òøa§−̈©´§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ

:Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå äîäáaàéíàå ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−¦«§¤«Ÿ¤§¦Æ
ïaø÷ äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk̈§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨¨§−̈
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîräå ýåýéì©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

áééøräåEkørk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkäâéóñéå äpìàâé ìàb-íàå ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬

:Ekør-ìr BúLéîçãéBúéa-úà Lc÷é-ék Léàå £¦«¦−©¤§¤«§¦À¦«©§¦¸¤¥¬
òø ïéáe áBè ïéa ïäkä Bëéøräå ýåýéì Lã÷̧Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®

éøré øLàk:íe÷é ïk ïäkä Búà Cåè-íàå ©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬¨«§¦
-óñk úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤

:Bì äéäå åéìr Ekør¤§§²¨−̈§¨¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(318 'r f"ig zegiy ihewl)

eÎÏz È˙wÁa Ì‡(ג (כן, ƒ¿À…«≈≈
‰¯Bza ÌÈÏÓÚ eÈ‰zL(רש"י) ∆ƒ¿¬≈ƒ«»

ׁשֹונה  חקיקה "חקיקה". מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְֲֲִִִַַָָָֹֻ"ּבחּקתי"

ועמל  מאמץ ּדֹורׁשת חקיקה א. ּדברים: ּבׁשני רגילה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכתיבה

נפרד  ּבלּתי חלק האֹותּיֹות נעׂשֹות החקיקה עלֿידי ב. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמיחד.

לּמּוד  הּתֹורה, ּבלּמּוד הּוא כן ּכמֹו ּבֹו. חקּוקֹות ּׁשהן מה ְְֲִִִֵֵֶַַָעם

מיחדים. ויגיעה עמל עלֿידי א. - להעׂשֹות צרי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֻהּתֹורה

הּתֹורה. את הּלֹומד האדם עם אחד ודבר חלק ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָב.

,éùéîç
éùéù

æèäåäéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî | íàå§¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½
íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekør äéäå§¨¨¬¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½

:óñk ì÷L íéMîçaæéLéc÷é ìáiä úðMî-íà ©«£¦¦−¤¬¤¨«¤¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´
:íe÷é Ekørk eäãNçéLéc÷é ìáiä øçà-íàå ¨¥®§¤§§−¨«§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´

ét-ìr óñkä-úà ïäkä Bì-áMçå eäãN̈¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹¤©¤À¤©¦³
:Ekørî òøâðå ìáiä úðL ãr úøúBpä íéðMä©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−¥«¤§¤«

èéBúà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®
:Bì í÷å åéìr Ekør-óñk úéLîç óñéåë-íàå Â§¨©Â£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«§¦

äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
:ãBr ìàbé-àì øçà LéàìàëäãOä äéäå §¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«§¨¨̧©¨¤¹

ïäkì íøçä äãNk äåäéì Lã÷ ìáiá Búàöa§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´©¥®¤©Ÿ¥−
:Búfçà äéäz¦«§¤¬£ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r a"g zeiecreezd - mgpn zxez)

ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â(ד (כן, ¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»
ּבדר לפרׁש ויׁש ּגׁשמּיּות, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ"ּגׁשמיכם"

- יׂשראל לבני ּגׁשמּיּות ׁשל ׁשפע נֹותן הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּדרּוׁש:

ׁשל  הרּוחנית לעבֹודתם יפריעּו ׁשּלא ּבזמּנים רק ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבעּתם",

יׂשראל. ְְִֵֵָּבני

éùéùáëäãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´
:äåäéì Léc÷é Búfçàâëúà ïäkä Bì-áMçå £ª¨®©§¦−©«Ÿ̈«§¦©´©Ÿ¥À¥µ

Ekørä-úà ïúðå ìáiä úðL ãr Ekørä úñëî¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ
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היה  רש"י: ּפרּוׁש את להסּביר נּתן החסידּות, ּבאּור ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָעלּֿפי

ׁשאז  לׁשּבת, רק מתאים לה'" "ׁשּבת ׁשהּתאר לחׁשב ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמקֹום

ׁשּי אינֹו זה ותאר העֹולם, עניני מּכל לגמרי ּפֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהאדם

- העֹולם עניני ּבכל לעסק מּתר לאדם ׁשאז הּׁשמיטה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻלׁשנת

הּׁשמיטה  ׁשּׁשנת הּכתּוב חּדּוׁש וזהּו האדמה. ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלמעט

 ֿ עלֿדר לה', ׁשּבת היא ׁשהּׁשּבת ּכמֹו לה'", "ׁשּבת ּגם ְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָהיא

עבֹודתֹו ידי על - ּבעֹולם הּנּצֹוצֹות את מברר ּכׁשהאדם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

לה'". ל"ׁשּבת העֹולם את הֹופ הּוא העֹולם. ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּבעניני
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המׁשכת  ׁשעיקר טֹוב" ו"עׂשה מרע" "סּור ּבענין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָידּוע

ּדוקא, מצֹותֿעׂשה - טֹוב" "עׂשה עלֿידי הּוא אלקּות ְְְְֱֲֲִֵֵֵַַַָֹקדּוׁשת

צרי מצֹותֿעׂשה, עלֿידי אלקּות להמׁשי ׁשּבכדי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

ׁשרֹוצים  ּבׂשרֿודם הּמל ו"ּכמׁשל מרע", "סּור ּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָלהיֹות

לכלּו מּכל ההיכל לפּנֹות ׁשּצריכין נאה, ּדירה לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלעׂשֹות

כּו'". נאים ּכלים ׁשם לסּדר ואחרּֿכ ְְְִִֵֵַַַָָָוכּו'

הענינים: ּבסדר רׁש"י ׁשּמרּמז ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָוזהּו

וליעבד". ליגזז אסּור (ואחרּֿכ) מעׂשר ּבתֹורת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ"ׁשּיאכל

ּבתֹורת  "יאכל - ׁשּבעבֹודה המכּון עיקר מבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻמּתחילה

מתּבּטאת  ׁשּבזה טֹוב", "עׂשה - חּיּובי ענין הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר",

ּב הּקדּוׁשה "סּור ּבחינת אֹודֹות מדּבר ואחרּֿכ ּכּנ"ל: גלּוי ְְְְְִֵַַַַַַַָָָ

ליגזז  "אסּור - אלקּות להמׁשכת וטפל הקּדמה ׁשהּוא ְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמרע",

ְִֵָוליעבד".

צריכה  ּתחּלה הרי ּבפֹועל, הּדברים ׁשּבסדר אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהינּו,

רצּויים, ּבלּתי ּדברים יהיּו ׁשּלא מרע" ּב"סּור הּזהירּות ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות

" רׁש"י ּבפירּוׁש אבל טֹוב", ּב"עׂשה העבֹודה ואחרּֿכdÈÈ ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָ≈»
לֹו לעׂשֹות - ׁשּבעבֹודה והמכּון העיקר מדּגיׁש ּתֹורה", ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשל

מבאר  ואחרּֿכ טֹוב", "עׂשה עלֿידי ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיתּבר

מרע". ּד"סּור העבֹודה להיֹות צריכה לזה קֹודם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאׁשר

- הּוּדאי מקּדים זה): ׁשּברמז ּפׁשט (עלּֿפי לֹומר יׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעֹוד

להּגזז  הראּוי צמר יהיה ׁשאם - הּספק ואחרּֿכ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיאכל,

ליגזז  אסּור - זֹו ּבהמה עלֿידי להיעׂשֹות הראּויה ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָועבֹודה

ְִֵָוליעבד.

רק  הּוא וכּו'", ּגיזה "איסּור - מרע" ׁש"סּור אף ְְִִִֵֵֶַַָָוהּנה

"עׂשה  עלֿידי ּבגילּוי הּקדּוׁשה להמׁשכת והכנה ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהקּדמה

להיֹות  צריכה מּכלֿמקֹום מעׂשר", ּבתֹורת "יאכל - ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָטֹוב"

רׁש"י  ּומבאר הּפרטים. ּבכל ּדוקא מרע", ּד"סּור ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּזהירּות

הּזהירּות  עבֹודה, ואיסּור ּגיזה איסּור הענינים: ּבב' ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָׁשּזה

ּדהינּו - הּבהמה ּבגּוף הּנעׂשית ּב"עבֹודה" הן להיֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָצריכה

"את  הן ּבּׂשערֹות, ׁשהיא ּב"ּגיזה" והן עיקרּיים: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבענינים

(ׁשּנראים  ּבענינים ּגם הּזהירּות ּדהינּו - לבׂשרֹו" הּטפל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבׂשרֹו,

ּכ)טפלים. ְְִִִֵָלכאֹורה

ּכדבעי  אחרּֿכ ּתהיה זה, ּבסדר עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָועלֿידי

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות טֹוב", "עׂשה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָההמׁשכה

ְְִַּבתחּתֹונים.
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ÔÈÎ¯Ú ˙L¯t»»«¬»ƒ
קׁשיא  הכין צעיר, אבר היה מּפאריטׁש הּלל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכׁשרּבי

נכנס  ּכאׁשר הּזקן. אדמֹו"ר את לׁשאלּה ּכדי ערכין ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמּסכת

לאבר יׁש "ּכאׁשר אמר: הּלל, רּבי התחּבא ׁשּבֹו לחדר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהרּבי

והּנה, עצמֹו". את להערי ּתחּלה צרי הּוא ּבערכין, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻקׁשיא

היֹותֹו לא 'עֹובד', היֹותֹו היתה הּלל רּבי ׁשל העּקרית ְֱֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעלתֹו

העבֹודה  ׁשעּקר מבין עצמֹו את ׁשּמערי מי – ואכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'מׂשּכיל'.

ה'. עֹובד להיֹות על, קּבלת אּלא הׂשּכלה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיננה
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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
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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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 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל הפ"נ שלו אודות זוגתו הרבנית מרת... תחי' וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירה לרפואה קרובה ויה"ר מהשי"ת אשר יבשר טובות בזה.

ובודאי לדכוותי' אך למותר להעיר על מרז"ל שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה וכשמוסיפים 

לאבינו  ויותר  יותר  לבם  קירוב  ע"י  ברוחניות  בריאות  וקהלתו  סביבתו  היינו  מושפעיו  בבריאות 

שבשמים הרי הקב"ה מוסיף בריאות הגשמי והרוחני )אשר אצל איש הישראלי יחד ילכו והא בהא 

וכמובא  בפ"ע  ערכו  שגדול  זה  ענין  על  נוסף  וזהו  דמיא  כגופו  דאשתו  ולאשתו  לו  בהמצטרך  תליא( 

גדול  היותר  שכר  זהו  בפועל  המצוה  לעשיית  היכולת  עצם  מצוה, אשר  מצוה  שכר  במרז"ל  הביאור 

שנברא יכול לקבל בחסד חנם של הקב"ה המאפשר לאדם קרוץ מחומר למלאות רצון ממה"מ הקב"ה 

בכבודו ובעצמו.

בכבוד ובברכה לבשר טוב בכל הנ"ל.
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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
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(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

מי שתורתו אומנתו צריך לענין התפילה במיוחד, תפילה מיוחדת כיוון שזהו עניין עמוק יותר שבו נוגע עניין התפילה יותר מאשר אצל 
אחרים.

ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה



לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי באה”ק )בהר בחו”ל( בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:435:408:298:279:089:0710:1910:1913:1213:1319:3219:3620:0120:0519:1520:17באר שבע )ק(

5:395:368:268:249:069:0410:1710:1713:1113:1219:3819:4220:0420:0819:1120:20חיפה )ק(

5:405:378:278:259:069:0510:1710:1613:1013:1119:3719:4120:0020:0519:0020:16ירושלים )ק(

5:415:388:288:269:079:0610:1910:1813:1213:1319:3419:3820:0320:0719:1720:19תל אביב )ק(

5:115:047:577:518:598:5610:1810:1613:2913:3020:3220:3921:1321:2120:2021:39אוסטריה, וינה )ק(

7:167:219:069:089:449:4710:3610:3812:4712:4717:1817:1417:4717:4316:5617:55אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:195:148:078:029:059:0210:2210:2113:3113:3220:2820:3521:0721:1520:1621:31אוקראינה, אודסה )ק(

4:464:397:327:268:348:319:529:5013:0413:0520:0520:1320:4620:5419:5321:12אוקראינה, דונייצק )ק(

4:554:497:417:358:448:4110:0310:0113:1513:1620:1820:2520:5921:0820:0621:26אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:145:077:577:489:069:0310:2610:2413:4113:4220:5120:5921:3421:4320:3922:03אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:054:587:487:398:588:5510:1810:1613:3313:3520:4420:5221:2821:3720:3321:57אוקראינה, קייב )ק(

5:495:438:378:329:339:3010:5010:4813:5713:5820:5421:0021:2921:3620:4121:52איטליה, מילאנו )ק(

6:076:088:378:379:079:0710:0910:1012:4112:4118:1418:1418:3718:3817:5618:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:437:479:389:4010:1510:1711:0811:0913:2013:2117:5817:5518:2618:2317:3718:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:508:5510:3310:3511:1411:1712:0412:0614:1214:1218:3318:2919:0519:0118:1119:13ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:505:458:388:359:249:2310:3910:3813:3913:4020:1720:2220:4920:5520:0321:09ארה״ב, בולטימור )ק(

5:355:318:248:219:129:1010:2710:2613:2913:2920:1020:1520:4320:4919:5621:03ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:365:318:258:219:129:1010:2710:2613:2913:3020:1020:1620:4420:5019:5721:04ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:076:028:568:529:469:4411:0211:0014:0514:0620:5120:5621:2621:3220:3721:47ארה״ב, דטרויט )ק(

6:266:239:129:109:509:4911:0111:0013:5213:5320:1120:1520:3820:4219:5620:54ארה״ב, האוסטון )ק(

5:485:458:368:339:169:1510:2910:2813:2313:2419:4919:5320:1920:2419:3520:36ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:336:319:179:169:539:5311:0311:0213:5113:5220:0220:0520:2820:3219:4620:43ארה״ב, מיאמי )ק(

5:305:258:188:159:079:0510:2210:2113:2513:2620:0720:1320:4120:4719:5421:02ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:005:568:498:469:369:3410:5110:5013:5313:5420:3320:3821:0721:1320:2021:27ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:275:228:168:129:059:0310:2010:1913:2413:2520:0820:1320:4220:4919:5421:03ארה״ב, שיקגו )ק(

6:506:529:069:079:379:3910:3610:3712:5912:5918:0818:0718:3318:3217:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:475:398:278:179:419:3711:0210:5914:1814:1921:3221:4022:1722:2721:2122:47בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:485:418:308:219:429:3811:0211:0014:1814:1921:3121:3922:1522:2421:1922:45בלגיה, בריסל )ק(

6:356:388:448:469:179:1910:1410:1512:3312:3417:3517:3417:5617:5517:1618:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:226:258:328:339:059:0610:0110:0312:2112:2217:2017:1817:4617:4417:0117:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:034:567:437:328:588:5510:1910:1713:3613:3720:5321:0121:3721:4720:4522:07בריטניה, לונדון )ק(

5:034:557:317:069:028:5810:2510:2213:4613:4721:0921:1821:5822:0921:0122:33בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:054:577:407:259:028:5910:2410:2213:4313:4421:0321:1221:4922:0020:5322:22גרמניה, ברלין )ק(

5:345:278:178:099:269:2310:4610:4414:0114:0221:1021:1821:5422:0320:5922:22גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:406:448:468:489:209:2210:1610:1712:3412:3417:3417:3117:5317:5117:1418:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:036:018:448:439:179:1610:2410:2413:0813:0819:0719:1019:3319:3518:5119:45הודו, מומבאי )ח(

6:005:588:408:399:139:1310:2110:2013:0413:0419:0219:0519:2819:3018:4619:40הודו, פונה )ח(

5:024:567:497:438:498:4710:0810:0613:1813:1920:1920:2620:5821:0620:0621:24הונגריה, בודפשט )ק(

4:394:357:287:258:168:149:319:3012:3312:3419:1519:2019:4919:5519:0120:09טורקיה, איסטנבול )ח(

6:126:089:008:589:459:4310:5910:5713:5713:5820:3220:3721:0421:0920:1821:22יוון, אתונה )ק(

5:255:198:128:079:119:0810:2910:2813:3913:4020:3820:4521:1721:2520:2621:42מולדובה, קישינב )ק(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי באה”ק )בהר בחו”ל( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:595:588:408:399:149:1310:2110:2113:0513:0619:0519:0819:3119:3318:4919:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:467:529:209:2210:0410:0710:5210:5512:5612:5617:0617:0017:4017:3516:4317:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:135:107:587:568:358:339:449:4412:3412:3518:4818:5119:1519:1918:3319:30נפאל, קטמנדו )ח(

4:564:527:457:428:328:309:469:4512:4712:4819:2619:3119:5920:0419:1020:18סין, בייג'ין )ח(

6:566:569:269:269:569:5710:5911:0013:3113:3219:0619:0719:3019:3118:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

4:364:287:126:598:328:299:549:5213:1213:1320:3020:3921:1721:2720:1921:49פולין, ורשא )ק(

6:196:208:398:409:109:1110:0910:1012:3512:3517:5117:5018:1518:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

6:056:008:538:489:499:4711:0711:0514:1514:1621:1021:1621:4821:5520:5722:11צרפת, ליאון )ק(

6:045:588:508:439:549:5111:1311:1114:2614:2721:3221:4022:1222:2121:2122:39צרפת, פריז )ק(

5:425:428:158:158:468:469:499:5012:2412:2418:0318:0418:2718:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

5:495:438:378:339:299:2710:4610:4413:5113:5220:4320:4921:1621:2320:3021:38קנדה, טורונטו )ק(

5:195:148:088:039:039:0110:2110:1913:2813:2920:2420:3021:0021:0820:1121:24קנדה, מונטריאול )ק(

5:405:368:278:259:099:0710:2110:2013:1713:1819:4519:4920:1520:2019:3020:32קפריסין, לרנקה )ק(

4:434:356:536:538:468:4210:1010:0713:3313:3521:0321:1321:5522:0820:5322:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:124:026:266:268:178:139:429:3913:0713:0820:4520:5621:3621:4920:3622:17רוסיה, מוסקבה )ח(

4:414:357:287:228:278:259:469:4412:5612:5719:5520:0220:3420:4219:4321:00רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:455:398:328:269:329:2910:5010:4814:0014:0121:0521:1221:4021:4820:5322:05שוויץ, ציריך )ק(

5:515:508:298:289:019:0110:0710:0712:4712:4718:3818:4019:0319:0518:2219:15תאילנד, 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
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דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00681
19/05/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

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:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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