
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(9 - 15 June 19) ו' - י"ב סיון תשע"ט
שבוע פרשת נשא - בכל העולם

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



ג oilitz zgpd xcq
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(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¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
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ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
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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
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.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 §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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,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¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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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

המשך מזמור ביט קעמוד ביק

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל פ"נ שלו ע"ד בתו... תחי' וכבקשתו אזכירה לרפו"ק ולרפו"ש ואחכה לבשו"ט.

מיכלא  ג"כ(  )שהוא  דאסוותא  מיכלא  של  זיתים  ד'  עכ"פ  ושתאכלם  לה  להמציא  ישתדל 

דמהימנותא - אמונה )שהיא בחי' רגל בחי' בת( בהוי' ובמשה עבדו ובאתפשטותא דבכל דרא שבדורנו 

הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה זי"ע - הנאפה על ידי לשכתו דוקא.

ויה"ר שמכאן ולהבא יראו השגחה פרטית רק בענינים של טוב הנראה והנגלה.

בברכה.

mildz
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל  הוראת פי הפעם 1על עוד ולזרז להזכיר המקום כאן – מעשה" בשעת . . "ומזרזין דמזכירים
גרמא: שהזמן דלקמן הענינים אודות

. בפנים נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיום – שראיתי הדפוסים בכל – שבועות" ליל ב"תיקון א)
בלב". ואחד בפה אחד .

כלל. מובן אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיום שחסר לזה (נוסף כי נכון. אינו דעתי, עניות ולפי

עצמו: בפני הנדפס יצירה דספר הוצאות וכמה בכמה שהוא כמו להיות, oeyll,וצריך zerx 'b .zpn`p ..."
"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy ,oeyll zeaeh 'b .ala cg`e dta cg` xacnde oiylnde rx xeaic.

בחביבותא  "אנן רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקון" לענין: ומענין
פסוקים. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא תליא

כבזהר: `izadוצ"ל aizke ,mkz` 'd zad`n aizke ,jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"
"'d xn` mkz`2.

רז"ל  מאמר פי על – פעמים כמה כמדובר הפרשה 3ב) את קורין היו בני לישראל, הקב"ה "אמר
כשם  – התורה" את ומקבלין סיני הר לפני עומדים אתם כאילו עליכם מעלה ואני שנה בכל הזאת
הקטני  גם וטף, נשים אנשים ישראל, עם כל בנוכחות היתה הראשונה בפעם הדברות עשרת שאמירת

ושנה, שנה בכל תורה מתן בזמן הזאת הפרשה קריאת בעת אשר להשתדל כדאי – קטנים

zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר עלֿידי הוא תורה מתן אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבים

– יום בכל צדקה בנתינת הרגילים zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi ,df zereayd bg axra.
קודש  שבת ערב בכל כו'5ועלֿדרךֿזה יוםֿטוב .6וערב

(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)
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כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
(2– ואילך שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיין

אלו. פסוקים ג' ביאור
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

אורחים 5) הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכם ד"פרש אף
לן  יגלה ד"ה שם א. רא, דא"ח עם סידור ב. פח, (זח"ב כביו"ט

ואילך). ג רג, –
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיין

zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל  הוראת פי הפעם 1על עוד ולזרז להזכיר המקום כאן – מעשה" בשעת . . "ומזרזין דמזכירים
גרמא: שהזמן דלקמן הענינים אודות

. בפנים נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיום – שראיתי הדפוסים בכל – שבועות" ליל ב"תיקון א)
בלב". ואחד בפה אחד .

כלל. מובן אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיום שחסר לזה (נוסף כי נכון. אינו דעתי, עניות ולפי

עצמו: בפני הנדפס יצירה דספר הוצאות וכמה בכמה שהוא כמו להיות, oeyll,וצריך zerx 'b .zpn`p ..."
"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy ,oeyll zeaeh 'b .ala cg`e dta cg` xacnde oiylnde rx xeaic.

בחביבותא  "אנן רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקון" לענין: ומענין
פסוקים. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא תליא

כבזהר: `izadוצ"ל aizke ,mkz` 'd zad`n aizke ,jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"
"'d xn` mkz`2.

רז"ל  מאמר פי על – פעמים כמה כמדובר הפרשה 3ב) את קורין היו בני לישראל, הקב"ה "אמר
כשם  – התורה" את ומקבלין סיני הר לפני עומדים אתם כאילו עליכם מעלה ואני שנה בכל הזאת
הקטני  גם וטף, נשים אנשים ישראל, עם כל בנוכחות היתה הראשונה בפעם הדברות עשרת שאמירת

ושנה, שנה בכל תורה מתן בזמן הזאת הפרשה קריאת בעת אשר להשתדל כדאי – קטנים

zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר עלֿידי הוא תורה מתן אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבים

– יום בכל צדקה בנתינת הרגילים zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi ,df zereayd bg axra.
קודש  שבת ערב בכל כו'5ועלֿדרךֿזה יוםֿטוב .6וערב

(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)
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כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
(2– ואילך שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיין

אלו. פסוקים ג' ביאור
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

אורחים 5) הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכם ד"פרש אף
לן  יגלה ד"ה שם א. רא, דא"ח עם סידור ב. פח, (זח"ב כביו"ט

ואילך). ג רג, –
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיין
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 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  ועשית חג שבועות להוי' אלקיךה "מאמר ד  )ג

 ו   ..............................  הה'תשכ" ,יום ב' דחג השבועות

  נשא את ראשה "מאמר ד  )ד

 וכ   ......................  הה'תשכ" ,שבת פרשת נשא, י"ב סיון

 ל  ............  ה'תשכ"ה ,יום ב' דחג השבועותשיחת   )ה
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  ברכות השחרת וך הלכושולחן ער  )כד
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  שוןנשא את ראש בני גר "הד תורהלקוטי   )כה

 טנר  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כו

 דסר  .............................................  מו"ר האמצעיאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

 הסר  .......................................  ח צדק"אדמו"ר ה"צמ

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 וסר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כט

 וסר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )ל

 טרס  ............................................  ו''ר מוהריי''צמאד

  "קבלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לא
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  רות קודש גא  )לב
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 רעג  .................................  ריאה בציבורקומש לח  )לג

 ברפ  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד

 דפר  ..........................  אפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לה
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וחג  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לז

 פזר  .....................................................  ותבועהש

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשכ"ה

שבתא ויומא טבא ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן



ו

,zereayd bgc 'a mei .c"qa
d"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙ÈNÚÂ נדבת מּסת אלקי להוי' ׁשבּועֹות חג ¿»ƒ»ְֱֲִִֶַַַַָָָֹ

גֹו' ּתּתן אׁשר הּדּיּוק 1יד וידּוע ּבמה 2. ְְְֲִִֵֶַַַָָ

אל  ׁשּי הּנדיבּות ענין הרי ,יד נדבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּומהּו3הּלב, יביאה, לּבֹו נדיב ּכל ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבזה  ּדּיּוק ועֹוד ּדוקא. יד נדבת מה 4אֹומרֹו , ְְְְְִִֶַַַָָָ

מּמה  ּדהּנה, ּדוקא. הּׁשבּועֹות לחג זה ענין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּי

חז"ל  ּדרׁשּו ,"יד נדבת "מּסת ׁשאדם 5ׁשּכתּוב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

להקריב  ׁשּצרי הינּו, החּולין, מן חֹובתֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָָמביא

הּמעׂשר  מן יֹותר ּבריּבּוי יפה,6קרּבנֹות ּבעין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבחג  להדיא נתּפרׁש זה וענין ויּתּור. ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּובאֹופן

צרי הּמֹועדים ׁשּבכל ילפינן ּומּמּנּו ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהּׁשבּועֹות,

ויּתּור. ׁשל ּובאפן יפה ּבעין הּקרּבנֹות ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹלהיֹות

הּפסח, ּבחג זה ענין למימר ליּה הוה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָולכאֹורה,

לרגלים  ראׁשֹון ּכל 7ׁשהּוא על נלמד ּומּמּנּו , ְְִִִִֶֶַַָָָ

הּׁשבּועֹות  ּבחג זה ענין נאמר ולּמה ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹועדים,

נתּפרׁש "יד נדבת "מּסת ׁשהּכתּוב ּומּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדוקא.

ּבעין  הּנתינה ענין ׁשעיקר מּוכח, הּׁשבּועֹות, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבחג

הּׁשבּועֹות  לחג ׁשּי ויּתּור ׁשל ּובאֹופן ְְִֶֶַַַָָָָיפה

ּד"נדבת  הענין אּלא) הּלב, נדבת ענין ּכלּֿכ (לא מּודגׁש ּגּופא ּובזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּדוקא,

לעיל. ּכּנזּכר ּדוקא, "ְְְְִֵַַָָָיד

ּתח ÔÈ·‰Ïeב) להקּדים יׁש הענין, ּבהפטרה ּבאּור ּׁשּכתּוב מה ּדמּות 8ּלה ועל ¿»ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

להבין  ּדצרי מּלמעלה, עליו אדם ּכמראה ּדמּות מהּו9הּכּסא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּגּוף  לֹו ואין הּגּוף ּדמּות לֹו אין הלא למעלה, אדם צּיּור ּובמדרׁש10ענין . ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

ועל 11רּבה  ׁשּנאמר כּו' ליֹוצרּה צּורה ׁשּמדּמין נביאים ׁשל ּכחן "ּגדֹול איתא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

זה  ׁשענין ּכיון אמנם, מּלמעלה", עליו אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּדמּות

ׁשּכן  לֹומר צרי עלּֿכרח ּבּתֹורה, נאמר ליֹוצרּה) צּורה מדּמין ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ(ׁשהּנביאים
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היום.1) בקריאת - יו"ד טז, ראה ובכ"מ.2)פ' רמה. ע' ח"א תער"ב בהמשך זה ה.3)ד"ה לה, בסה"מ 4)ויקהל זה ד"ה

תשסד. ע' תשנד. ע' ראה פ' אוה"ת גם וראה רלו. ס"ע תרס"ו המשך שנ. ע' א.5)תרנ"ו ח, יפות 6)חגיגה פנים ראה

ר"ה.7)עה"פ. מסכת כו.8)ריש א, יחזקאל - השבועות דחג א' (המשך 9)דיום העת"ר תשא כי ד"ה ראה - לקמן בהבא

תתצו). ס"ע ח"ב יגדל.10)תער"ב כז.11)פיוט ר"פ ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר השבועות, חג אודות

Ôzz ¯L‡ E„È ˙·„ ˙qÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ˙BÚe·L ‚Á ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»«»«¬»»¡…∆ƒ«ƒ¿«»¿¬∆ƒ≈
'B‚1˜eic‰ Úe„ÈÂ בלשון 2. דיוק על המבוססת זה בפסוק השאלה ¿»««ƒ

e˙kL·הכתוב  ‰Óa זה ‰e·È„p˙בפסוק ÔÈÚ È¯‰ ,E„È ˙·„ ¿«∆»ƒ¿«»¿¬≈ƒ¿««¿ƒ
·e˙kL BÓk ,·l‰ Ï‡ CiL3 «»∆«≈¿∆»

ישראל בתורה  שבני התרומות לגבי

וכליו  המשכן למלאכת …Ïkהביאו
B¯ÓB‡ e‰Óe ,‰‡È·È BaÏ ·È„¿ƒƒ¿ƒ∆»«¿
למה  ללב, שייכת שהנדיבות ומאחר

כאן  Âc˜‡?נאמר E„È ˙·„ƒ¿«»¿«¿»
˜eic „BÚÂ נוספת ,Êa4‰שאלה ¿ƒ»∆

‰Ê ÔÈÚ CiL ‰Ó הנדיבות של ««»ƒ¿»∆
קרבנות  ‰BÚe·M˙להביא ‚ÁÏ¿««»

‡˜Âc בכל קרבנות מביאים והרי «¿»
השנה? ימות

·e˙kL ‰nÓ ,‰p‰c זה בפסוק ¿ƒ≈ƒ«∆»
eL¯c ,"E„È ˙·„ ˙qÓ"ƒ«ƒ¿«»¿»¿

Ï"ÊÁ5B˙·BÁ ‡È·Ó Ì„‡L ¬«∆»»≈ƒ»
להביא  חייב שהוא ÔÓƒקרבן

CÈ¯vL ,eÈ‰ ,ÔÈÏeÁ‰«ƒ«¿∆»ƒ
¯˙BÈ ÈeaÈ¯a ˙Ba¯˜ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ»¿»¿ƒ≈

¯NÚn‰ ÔÓ6, מאשר יותר הרבה ƒ««¬≈
שזהו  שברשותו מהצאן אחוזים עשרה

כי  הדין, מן להביא שעליו השיעור

קרבנות  ולנדב מעשר, להביא חובה

¯ezÈÂ ÏL ÔÙB‡·e ,‰ÙÈ ÔÈÚa¿«ƒ»»¿∆∆ƒ
ורכושו. נכסיו Ê‰על ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
‡È„‰Ï L¯t˙ מפורשת בצורה ƒ¿»≈¿∆¿»

ÔÈÙÏÈ epnÓe ,˙BÚe·M‰ ‚Áa¿««»ƒ∆»¿ƒ«
ˆ¯CÈלמדים  ÌÈ„ÚBn‰ ÏÎaL∆¿»«¬ƒ»ƒ

‰ÙÈ ÔÈÚa ˙Ba¯w‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿»¿«ƒ»»
¯ezÈÂ ÏL ÔÙ‡·e על האדם של ¿…∆∆ƒ

ורכושו. נכסיו

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
הגמרא  לומדת שממנו (לפסוק לו היה

לומר  אלה) Ê‰דברים ÔÈÚ נדבת של ƒ¿»∆
יפה  בעין ‰ÁÒt,קרבנות ‚Áa¿««∆«

ÌÈÏ‚¯Ï ÔBL‡¯ ‡e‰L7, החג ∆ƒ»¿»ƒ
הפסח, (חג הרגלים משלושת הראשון

וחג  השבועות ∆epnÓeƒהסוכות)חג
הפסח  Ïkמחג ÏÚ „ÓÏƒ¿««»

?‡˜Âc ˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰Ê ÔÈÚ ¯Ó‡ ‰nÏÂ ,ÌÈ„ÚBn‰«¬ƒ¿»»∆¡«ƒ¿»∆¿««»«¿»
L¯t˙ "E„È ˙·„ ˙qÓ" ·e˙k‰L ‰fÓe במפורש Áa‚נאמר ƒ∆∆«»ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«

ÔÙB‡·e ‰ÙÈ ÔÈÚa ‰È˙p‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ,ÁÎeÓ ,˙BÚe·M‰«»»∆ƒ«ƒ¿««¿ƒ»¿«ƒ»»¿∆
‡Ùeb ‰Ê·e ,‡˜Âc ˙BÚe·M‰ ‚ÁÏ CiL ¯ezÈÂ ÏL בעניין ∆ƒ«»¿««»«¿»»∆»

כאן  הנזכר (Ï‡הנדיבות L‚„eÓ¿»…
‡l‡ ,·l‰ ˙·„ ÔÈÚ CkŒÏk»»ƒ¿«ƒ¿««≈∆»

במיוחד  "c„·˙מודגש ÔÈÚ‰ (»ƒ¿»¿ƒ¿«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‡˜Âc "E„È»¿«¿»«ƒ¿»¿≈
LÈ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡a ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ≈»ƒ¿»≈
·e˙kM ‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»

‰¯ËÙ‰a8 שהיא השבועות חג של ««¿»»
שראה  העליונה המרכבה תיאור

הנביא  ‰qk‡יחזקאל ˙eÓc ÏÚÂ¿«¿«ƒ≈
ÂÈÏÚ Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc¿¿«¿≈»»»»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,‰ÏÚÓlÓ9 ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

¯eiˆ ÔÈÚ e‰Ó של ודוגמה דמות «ƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈ‡ ‡Ï‰ ,‰ÏÚÓÏ Ì„‡»»¿«¿»¬…≈

‰Ûebלקדושֿברוךֿהוא  ˙eÓc¿«
Ûeb BÏ ÔÈ‡Â10? ¿≈

¯„Ó·e‰a¯ L11‡˙È‡ מובא ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌÈ‡È· ÏL ÔÁk ÏB„b"»…»∆¿ƒƒ

‰¯eˆ ÔÈn„nL הבריאה דבר מתוך ∆¿«ƒ»
d¯ˆBÈÏ לבוראÏÚÂ ¯Ó‡pL 'eÎ ¿¿»∆∆¡«¿«

‰‡¯Ók ˙eÓc ‡qk‰ ˙eÓc¿«ƒ≈¿¿«¿≈
,ÌÓ‡ ,"‰ÏÚÓlÓ ÂÈÏÚ Ì„‡»»»»ƒ¿»¿»»¿»
ÌÈ‡È·p‰L) ‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»∆∆«¿ƒƒ

‰¯eˆ ÔÈn„Ó נבראd¯ˆBÈÏ ¿«ƒ»¿¿»
ŒÏÚלבורא  ,‰¯Bza ¯Ó‡ (∆¡««»«
EÁ¯k בהכרחÔkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ »¿¬»ƒ«∆≈
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לֹומר  ׁשּי אי להבין וצרי הּמציאּות. ְְְִִִֵַַַָָָהּוא

למעלה. אדם' ְְִַָָָ'צּיּור

לעיל Ô·eÈÂג) ּׁשּנתּבאר מה ּבפירּוׁש12ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

לב 13הּכתּוב  ּכן לּפנים, הּפנים ּכּמים ִִִֵֵַַַַַָָָ

אּלא  ּכפׁשּוטם, ּבמים רק לא ׁשּקאי לאדם, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאדם

הּפׁשיטּות  ענין ׁשהּוא העליֹונים, ּבּמים ְְְִִִִֶֶַַַַַָּגם

והענין  אדם '. מ'ּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף

ז חֹומר  הם (ּכפׁשּוטם) הּמים ּדהּנה, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבזה,

מסּתּכל  אדם וכאׁשר ּגונים, מּכל ּופׁשּוט ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוצלּול

הּמסּתּכל  האדם ּפני ּבּמים נראים הּמים, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבתֹו

וׁשינּוי  ּכלל, מׁשּתּנים אינם עצמם והּמים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבהם,

הּפנים  ׁשינּוי מחמת הּוא ּבּמים הּנראים ְֲִִִִִִַַַַַַַָָהּפנים

ראּובן  הּוא הּמסּתּכל (אם ּבהם הּמסּתּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשל

ּפני  ּבהם ׁשּנראים ּבׁשעה וגם כּו'), ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָאֹו

ּבאמּתית  קנּוי הּׁשינּוי אין ּבהם, הּמסּתּכל ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהאדם

ּבלבד, הרֹואה לעיני ּכן ׁשּנראה רק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבּמים,

אּלא  אינֹו ּבּמים הּנראים הּפנים מהּות ְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָואמּתית

ּדענין  למעלה, ּגם הּוא וכן עצמם. הּמים ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָמהּות

רֹומז  העילּוי, ּבתכלית ׁשהּוא ּכמֹו העליֹונים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָמים

ה  ׁשּלפני אֹורֿאיןֿסֹוף ּפׁשּוט על ׁשהּוא ּצמצּום ְְִִֵֵֶֶַַָ

וׁשּום  רצֹון ׁשּום ּבֹו ׁשּי ולא הּפׁשיטּות, ְְְְְִִַַַָָֹּבתכלית

לברֹוא  הּפׁשּוט ּברצֹונֹו ּׁשעלה ּומה ּכלל, ְְְִִִֶַַָָָָצּיּור

נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי זה הרי העֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאת

הּתחּתֹונים, ּבמעׂשה ׁשּיהיה מהּתענּוג ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמיּנּהּֿובּה

ׁשל  ּבנׁשמֹותיהם נמל "ּבמי ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּזהּו

ּׁשעתיד 14צּדיקים" מה יתּבר לפניו ׁשעלה , ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּתֹורה  ּבקּיּום הּצּדיקים ּבעבֹודת ְְְֲִִִִֵַַַַַַָלהתעּנג

הרצֹון  התעֹוררּות היתה ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֶַָָָָּומצֹות,

העֹולם. את ְִֶָָלברֹוא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡Èˆn‰ ‡e‰.ביניהם דמיון יש CiLואכן CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈«»

?‰ÏÚÓÏ 'Ì„‡ ¯eiˆ' ¯ÓBÏ«ƒ»»¿«¿»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ א'12‚) בליל שנאמר במאמר ¿»¿«¿ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈

ו) עמוד לעיל (נדפס השבועות של Le¯ÈÙaדחג חסידות פי על הפנימי ¿≈
‰e˙k‰13ÌÈt·דברי  ÌÈnk «»««ƒ«»ƒ

,Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ«»ƒ≈≈»»»»»»
È‡wLמדבר ÌÈÓaהכתוב ˜¯ ‡Ï ∆»≈…«¿«ƒ

,ÌËeLÙk עצמם שמצד שלמרות ƒ¿»
הדמות  מסוימת, ודמות 'ציור' בהם אין

מהם נשקפת בהם «∆‡l‡המסתכלת
‡e‰L ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈna Ìb«««ƒ»∆¿ƒ∆
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ¿≈
'Ì„‡ ¯eiv'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»ƒƒ»»
שהאור  לכך משל הם למעלה 'מים'

כלומר  'פשוט', הוא האיןֿסוף האלוקי

והוא  מסוים ו'ציור' מהגדרה מופשט

באלוקות  דרגה אדם', מ'ציור למעלה

שנמשלה  וה'דמות' 'ציור' יש שבה

ומבאר. שממשיך כפי ל'אדם',

ÂÌÈn‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««ƒ
ÌËeLÙk) הגשמיים ‰Ìהמים ( ƒ¿»≈

ÏeÏˆÂ CÊ ¯ÓBÁנקיËeLÙe ∆«¿»»
ÌÈÂb ÏkÓ,צבע כל ללא מופשט ƒ»¿»ƒ

CB˙a ÏkzÒÓ Ì„‡ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»»ƒ¿«≈¿
ÌÈ‡¯ ,ÌÈn‰ משתקפיםÌÈna ««ƒƒ¿ƒ««ƒ

,Ì‰a ÏkzÒn‰ Ì„‡‰ Èt¿≈»»»«ƒ¿«≈»∆
ÌÈpzLÓ ÌÈ‡ ÌÓˆÚ ÌÈn‰Â¿««ƒ«¿»≈»ƒ¿«ƒ

ÏÏk האדם שפני העובדה בעקבות ¿»
בהם, ‰ÌÈtמשתקפים ÈeÈLÂ¿ƒ«»ƒ

ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ שחל השינוי «ƒ¿ƒ««ƒ
במים  שינוי לא הּוא המים במראה

אלא ÈeÈLעצמם ˙ÓÁÓ«¬«ƒ
ÏL ÌÈt‰ האנשים «»ƒ∆

Ì‡) Ì‰a ÌÈÏkzÒn‰«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ
Ô·e‡¯ ‡e‰ ÏkzÒn‰ הפנים «ƒ¿«≈¿≈

ראובן  של פניו הם במים הנראים

‰ÚLa Ì‚Â ,('eÎ ÔBÚÓL B‡ƒ¿¿«¿»»
Ì„‡‰ Èt Ì‰a ÌÈ‡¯pL∆ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

,Ì‰a ÏkzÒn‰ בלבד זו לא «ƒ¿«≈»∆
במים, להביט יפסיק שהאדם שלאחר

האדם  שבה שעה באותה אפילו אלא שהיה כפי להיות יחזור המים מראה

בהם נראית פניו וצורת במים ÈzÓ‡a˙מביט Èe˜ ÈeÈM‰ ÔÈ‡≈«ƒ»«¬ƒƒ

,ÌÈnaהשתנו לא עצמם שהמים היא Ôkאלא¯˜האמת ‰‡¯pL ««ƒ«∆ƒ¿∆≈
ÌÈ‡¯p‰ ÌÈt‰ ˙e‰Ó ˙ÈzÓ‡Â ,„·Ïa ‰‡B¯‰ ÈÈÚÏ¿≈≈»∆ƒ¿««¬ƒƒ««»ƒ«ƒ¿ƒ

ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ˙e‰Ó ‡l‡ BÈ‡ ÌÈna האמיתית המהות ואילו ««ƒ≈∆»«««ƒ«¿»
במים. נמצאת לא בכלל הפנים של

‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ,באלוקות ¿≈«¿«¿»
BÓk ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓ ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ»∆¿ƒ¿

,ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰L במעלה ∆¿«¿ƒ»ƒ
גבוהה  הכי ÏÚומדריגה ÊÓB¯≈«

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰L∆»¿«¿ƒ

,˙eËÈLt‰ מכל לחלוטין מופשט «¿ƒ
והגבלה, הגדרה ומכל …¿ÏÂ‡'ציור'
ÔBˆ¯ ÌeL Ba CiL לדברים «»»

לעצמיותו  שמחוץ ומוגדרים מוגבלים

¯eiˆ ÌeLÂוצורה ÏÏk,דמות ¿ƒ¿»
ËeLt‰ BBˆ¯a ‰ÏÚM ‰Óe«∆»»ƒ¿«»

מוגדר ‰ÏÌÏBÚהלא ˙‡ ‡B¯·ƒ¿∆»»
והמוגדר, È„ÈŒÏÚהמוגבל ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מים «¬»««ƒ¿ƒ
המקבל  מצד התעוררות כלומר נקביים,

וחסידות  בקבלה (כידוע השפע את

נמשל  והמקבל לזכר נמשל שהמשפיע

להתעוררות  הכוונה אין אבל לנקבה),

התחתונים  הנבראים ידי על שנפעלת

 ֿ באין שהתעורר רצון אלא המוגבלים

היינו d·eŒdpÈÓסוף ומתוכו, ממנו ƒ≈≈
שחוץ  מציאות מצד ולא עצמו בתוך

שהתעורר רצון ¬»»≈eÚz‰Ó‚ממנו,
‰È‰iL למעלה להיות שעתיד ∆ƒ¿∆

ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa לכשייבראו ¿«¬≈««¿ƒ
של  ממעשיהם להיות העתיד והעונג

לברוא  הרצון את עורר התחתונים,

ÔÈÚאותם, e‰fL הפנימי התוכן ∆∆ƒ¿»
ז"ל חכמינו מאמר CÏÓשל ÈÓa"¿ƒƒ¿«

כביכול, והתייעץ, הקדושֿברוךֿהוא

העולם, את לברוא ∆≈¿Ì‰È˙BÓLa¿ƒאם
"ÌÈ˜Ècˆ ÏL14ÂÈÙÏ ‰ÏÚL , ∆«ƒƒ∆»»¿»»

‚pÚ˙‰Ï „È˙ÚM ‰Ó C¯a˙Èƒ¿»≈«∆»ƒ¿ƒ¿«≈
Ìei˜a ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa«¬«««ƒƒ¿ƒ

,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ שייברא לאחר «»ƒ¿
העונגÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰העולם, מהתעוררות ‰˙e¯¯BÚ˙כתוצאה ‰˙È‰ ¿«¿≈∆»¿»ƒ¿¿

ÔBˆ¯‰העליון.ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡B¯·Ï »»ƒ¿∆»»
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Û‡Â התעֹוררּות להיֹות צריכה ׁשּתחלה ׁשּידּוע ¿«ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

ענין  להיֹות יכֹול ואחרּֿכ ְְְִִַַַָָָָהרצֹון,

קֹודם  מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'), נמל (ּבמי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָההמלכה

ההמלכה, ענין ׁשּי לא ּבּדבר הרצֹון ְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹהתעֹוררּות

כּו' נּוקבין' 'מין העלאת קֹודם ּגם הרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָואםּֿכן

 ֿ מּכל עצמֹו, מּצד הרצֹון התעֹוררּות ּכבר ְְְְְִִִַַָָָָָָהיתה

על  הרצֹון התעֹוררּות לאחרי ׁשּגם ּכיון ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָמקֹום

אם  ההמלכה ענין להיֹות צרי העֹולם ְְְְִִִִִַַַַָָָָָּבריאת

על  יּוחלט ההמלכה ּבעת ואם לאו, אם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָלבראֹו

ּוכלל  ּכלל ּבזה נתעֹורר לא ּכאילּו זה יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹלאו,

לזה  רצֹונֹו את ׁשּמֹוסר ההמלכה ענין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ׁשּזהּו

ּכאלּו הרצֹון יהיה לאו, יאמר ׁשאם אּתֹו, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּנמל

ּבעת  הן על ׁשההחלט נמצא, ּכלל), היה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

הרצֹון. התעֹוררּות ּתחּלת ּכמֹו הּוא ְְְְְִִַַַָָָָההמלכה

(ׁשּלפני  הרצֹון התעֹוררּות ׁשּתחּלת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָוהינּו,

הן  ולכן עדין, רצֹון ּבבחינת אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָההמלכה)

ּבבחינת  נעׂשה ההמלכה עלֿידי ורק ׁשוין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָולאו

נּוקבין'15רצֹון  'מין העלאת ּדענין זאת, ועֹוד . ְְְְֲִִִַַַַָָֹ

הּצּדיקים, ׁשּבעבֹודת הּתענּוג לפניו ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ(ׁשעלה

קֹודם  עֹוד יׁשנֹו כּו') "נמל "ּבמי ענין ְְְְִִִֶֶֶַַׁשהּוא

ּבהעלם  ׁשהּוא אּלא הרצֹון, ְְְְִֵֶֶֶָָָהתעֹוררּות

אל  "ה"ּנמל קֹודם ּובהעלם ְְְְִֵֵֶֶַַַָּבעצמּותֹו,

ׁשהּסדר ההת  היֹות ּדעם והינּו, כּו'. עֹוררּות ְְְְְֱִִֵֶֶַַַ

התעֹוררּות  ּבאה ׁשּתחלה הּוא ּובגלּוי ְְְְְִִֶַָָָָּבפֹועל

 ֿ מּכל כּו', ההמלכה נעׂשית ואחרּֿכ ְְֲִֵַַַַַָָָָָָהרצֹון,

להיֹות  צריכה הרצֹון התעֹוררּות לפני עֹוד ְְְְְִִִִֵָָָָמקֹום

'מין  ּדהעלאת ׁשהענין ּבעצמּותֹו, ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָההׁשרׁשה

עבֹודת  ׁשהרי אצלֹו, מקֹום ּתֹופס יהיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָנּוקבין'

מקֹום  ּתפיסת ׁשּום ל ּה אין מּצדֿעצמּה ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּנבראים

ׁשּיאיר  צרי ולכן אֹורֿאיןֿסֹוף, עצמּות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָלגּבי

ּבזה  ויתעּנג ׁשּיחּפֹוץ עצמֹו מּצד עליֹון חסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאֹור

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
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÁzL Úe„iL Û‡Â העליון ¿«∆»«∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»»

עולמות, כזהCkŒ¯Á‡Âלברוא רצון קיים כבר ÔÈÚכאשר ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ¿««»»ƒ¿ƒ¿«
‰ÎÏÓ‰‰ עולמות ולברוא הרצון את למלא האם כביכול ההתייעצות, ««¿»»

‰˙e¯¯BÚ˙בפועל Ì„B˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,('eÎ CÏÓ ÈÓa)¿ƒƒ¿««∆≈≈∆ƒ¿¿
ÔÈÚ CiL ‡Ï ¯·ca ÔBˆ¯‰»»«»»…«»ƒ¿«

‰ÎÏÓ‰‰ אין רצון, אין אם שהרי ««¿»»
להתייעץ, מה Ìbעל È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ Ì„B˜∆«¬»««ƒ¿ƒ
מצד  מלמטה, התעוררות נקביים, מים

הנבראים  היינו ‰È˙‰המקבל, 'eÎ»¿»
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ¯·k העליון ¿»ƒ¿¿»»

BÓˆÚלעולמות „vÓ לא ולכאורה ƒ««¿
האמור  עם מתאימים הדברים איך מובן

היא  נוקבין' ה'מיין שהתעוררות לעיל

אלא  הרצון, התעוררות את שגורמת זו

הוא למרות ÌB˜ÓŒÏkÓההסבר ƒ»»
תחילה  הרצון התעוררות ללא שאכן

להתייעץ, מה על ÌbLאין ÔÂÈk≈»∆«
ÏÚ ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ¿¿»»«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»ƒƒ¿
Ì‡ B‡¯·Ï Ì‡ ‰ÎÏÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»ƒ¿»¿ƒ
‰ÎÏÓ‰‰ ˙Úa Ì‡Â ,Â‡Ï«¿ƒ¿≈««¿»»

,Â‡Ï ÏÚ ËÏÁeÈ ומסקנת ¿«««
את  לברוא לא תהיה ההתייעצות

Ï‡העולם, eÏÈ‡k ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆¿ƒ…
e‰fL) ÏÏÎe ÏÏk ‰Êa ¯¯BÚ˙ƒ¿≈»∆¿»¿»∆∆

‰ÎÏÓ‰‰ ÔÈÚ המשמעות זו שהרי ƒ¿«««¿»»
התייעצות  המתייעץ ÒBnL¯של ∆≈

,Bz‡ CÏÓpL ‰ÊÏ BBˆ¯ ˙‡∆¿¿∆∆ƒ¿»ƒ
ÔBˆ¯‰ ‰È‰È ,Â‡Ï ¯Ó‡È Ì‡L∆ƒ…««ƒ¿∆»»
,‡ˆÓ ,(ÏÏk ‰È‰ ‡Ï eÏ‡k¿ƒ…»»¿»ƒ¿»

Ô‰ ÏÚ ËÏÁ‰‰L כן המסקנה ∆«∆¿≈«≈
העולמות  את ≈¿Úa˙לברוא

˙lÁz BÓk ‡e‰ ‰ÎÏÓ‰‰««¿»»¿¿ƒ«
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ עד שהרי ƒ¿¿»»

את  לברוא כן המסקנה שתתקבל

יכולה  הרצון התעוררות העולם,

הייתה. לא כאילו ¿»¿eÈ‰Â,להתבטל
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ˙lÁzL∆¿ƒ«ƒ¿¿»»
BÈ‡ (‰ÎÏÓ‰‰ ÈÙlL)∆ƒ¿≈««¿»»≈

ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·aוממשי ÔÈ„Úברור ƒ¿ƒ«»¬«ƒ
בלבד, התחלה רק זו ≈«¿ÔÎÏÂאלא

זה ÔÈÂLבשלב Â‡ÏÂ Ô‰,הרצון את למלא לא תהיה שהמסקנה וייתכן ≈¿«»ƒ
‰ÎÏÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˜¯Âעולמות לברוא כן שלה NÚ‰והמסקנה ¿««¿≈««¿»»«¬∆

ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·a15.וממשי ברור ƒ¿ƒ«»
,˙‡Ê „BÚÂ התעורר תחילת שגם לכך נוסף לעולמות הסבר הרצון ות ¿…

מציאות  אין שעדיין אף מלמטה התעוררות נוקבין', 'מיין עלֿידי היא ונבראים

תחתונים, נבראים ÂÈÙÏשל ‰ÏÚL) 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««¬»««ƒ¿ƒ∆»»¿»»
הקדושֿברוךֿהוא ¬»»‰eÚz‚לפני

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚaL שעתיד ∆«¬«««ƒƒ
הצדיקים, מעבודת לו ∆e‰L‡להיות

BLÈ ('eÎ "CÏÓ ÈÓa" ÔÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿«∆¿
בעצם  קיימת נוקבין' ה'מיין עליית

,ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ Ì„B˜ „BÚ∆ƒ¿¿»»
‡e‰L ‡l‡ ה'מיין התעוררות עניין ∆»∆

קיים B˙eÓˆÚaנוקבין' ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«¿
בגלוי, נרגש אינו ≈¿∆»ÌÏÚ‰·eועדיין

Ï‡ "CÏÓp"‰ Ì„B˜≈«ƒ¿»∆
'eÎ ˙e¯¯BÚ˙‰‰ שהדברים וכפי «ƒ¿¿

שלב  בגלוי, שבאו לפני בהעלם, הם

הקדושֿברוךֿהוא  שבו ה'נמלך'

הצדיקים  נשמות עם כביכול, מתייעץ,

לשלב  קודם תענוג, לו לגרום שעתידות

שיש  לאחר ורק הרצון התעוררות של

הרצון. מתעורר נוקבין' 'מיין העלאת

¯„q‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆«≈∆
ÈeÏ‚·e ÏÚBÙa הם שהדברים כפי ¿«¿»

הרצון  התעוררות על כשמדובר בגילוי,

גלוי, ÏÁzL‰באופן ‡e‰ בשלב ∆¿ƒ»
‰¯ˆÔB,ראשון ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰‡a»»ƒ¿¿»»

‰ÎÏÓ‰‰ ˙ÈNÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬≈««¿»»
'eÎ,הרצון את לבצע וכיצד אם

ÈÙÏ „BÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿≈
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ובגלוי בפועל ƒ¿¿»»

‰L¯L‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»»
B˙eÓˆÚa שורש להיות צריך ¿«¿

 ֿ הקדושֿברוך של בעצמותו לדברים

עצם  כביכול, בו, להתחדש וצריך הוא,

'ÔÈÓהדבר ˙‡ÏÚ‰c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿«¬»««ƒ
'ÔÈ·˜e הנבראים È‰È‰מצד ¿ƒƒ¿∆

È¯‰L ,BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz≈»∆¿∆¬≈
dÓˆÚŒ„vÓ ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú¬««ƒ¿»ƒƒ««¿»

עצמה שלה הערך dÏמצד ÔÈ‡≈»
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÌeL ערך לה אין ¿ƒ«»

כלל  ‡Œ¯Bוחשיבות ˙eÓˆÚ Èa‚Ï¿«≈«¿
¯È‡iL CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡≈¿»≈»ƒ∆»ƒ

Ó ÔBÈÏÚ „ÒÁ ¯B‡BÓˆÚ „v עצמו שהקדושֿברוךֿהוא מכך הנובע ∆∆∆¿ƒ««¿
ולהשפיע  להיטיב ורוצה חסד È‰ÈÂ‰חפץ ‰Êa ‚pÚ˙ÈÂ ıBtÁiL∆«¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆
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ט d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

חסד  חפץ  ּד"ּכי ענין ׁשּזהּו ּבעיניו, נחׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָויהיה

'מין 16הּוא" העלאת ּבכח יהיה ועלֿידיֿזה ,ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

זה  וענין כּו'. הרצ ֹון התעֹוררּות לפעֹול ְְְְְְִִִִֶָָָנּוקבין'

הרצֹון, להתעֹוררּות "ה"ּנמל קֹודם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבהעלם

לבּטל  "ה"ּנמל ׁשל ׁשּבכחֹו זה על הּטעם ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּוא

ׁשּזהּו ּכלל, היתה לא ּכאלּו הרצֹון התעֹוררּות ְְְְְִִֶֶֶָָָָָֹאת

מּובן, זה ּומּכל ."ה"ּנמל קדימת ְְִִִִֶַַַָָָמּצד

מּצד  אינֹו ּבאֹורֿאיןֿסֹוף הרצֹון ְְְִִֵֵֶַָָׁשהתעֹוררּות

רצֹון  ּבגדר אינֹו ׁשהרי עצמֹו, ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָהאֹורֿאיןֿסֹוף 

נּוקבין'. 'מין העלאת מּצד רק נעׂשה אּלא ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָּכלל,

e‰ÊÂ ׁשהּפנים ּדכׁשם לּפנים", הּפנים "ּכּמים ¿∆ְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמם  הּמים מּצד אינם ּבּמים ְְִִִִִֵַַַַַַַָָהּנראים

ּגם  ּכ ּבהם, הּמסּתּכלים הּפנים מּצד רק ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָאּלא

האֹורֿאיןֿסֹוף  מּצד אינֹו ּבאֹורֿאיןֿסֹוף  ְִֵֵֵַָָָהרצֹון

נּוקבין'. 'מין העלאת מּצד רק נעׂשה אּלא ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָעצמֹו

הּוא  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, הרצֹון ׁשּגם מּובן ְִֵֶֶַָָָּומּזה

ּדכׁשם  ּבתכלית, הּפׁשּוט האֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵַַַָָעצמֹו

הּמסּתּכלים  הּפנים (מּצד ּבּמים הּנראים ְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָׁשהּפנים

מהּותם  אּלא ּבפניֿעצמֹו ּדבר מהּות אינם ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהם)

 ֿ ּבאֹור הרצֹון ּגם ּכ עצמם, הּמים מהּות ְְִִַַַַַָָָָהיא

נּוקבין') 'מין העלאת עלֿידי (ׁשּנעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָאיןֿסֹוף

ּבתכלית. הּפׁשּוט האֹורֿאיןֿסֹוף עצמֹו ְְְִֵַַַָָהּוא

והינּו, למּטה, ההמׁשכה ּבענין הּוא ְְְְְְְִֵַַַַַָָָּוכמֹוֿכן

מאֹורֿאיןֿסֹוף, הּנמׁש הּקו אֹור ּגילּוי ְְִִֵֵַַַָָּכללּות

אחר  מהּות ולא אֹורֿאיןֿסֹוף ּגםּֿכן ת ׁשהּוא ְֵֵֶֶֶַַַֹ

עלֿידי  נעׂשית ׁשההמׁשכה ּבזה, והענין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָכּו'.
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ור 16) יח. ז, ד.מיכה יא, שה"ש לקו"ת אה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk"c ÔÈÚ e‰fL ,ÂÈÈÚa ·LÁ16 לו ויש ∆¿»¿≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆∆

מצד  האדם עבודת של החשיבות בגלל (ולא מצידו ולתת להשפיע רצון

ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰עצמה  לגביו ), מקום ותופסת נחשבת הצדיקים שעבודת ¿«¿≈∆
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ÁÎa ‰È‰Èהנבראים ÏBÚÙÏמצד ƒ¿∆¿…««¬»««ƒ¿ƒƒ¿

ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰למעלה.'eÎ ƒ¿¿»»
ÌÏÚ‰aL ‰Ê ÔÈÚÂ שהדברים כפי ¿ƒ¿»∆∆«∆¿≈

ב'עצמות', הנעלם בשורשם ≈˜Ì„Bהם
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Ï "CÏÓp"‰«ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
ובגלוי, בפועל הדברים סדר כפי (שלא

לעיל), ‰ÌÚhכמבואר ‡e‰ והסיבה «««
"CÏÓp"‰ ÏL BÁÎaL ‰Ê ÏÚ«∆∆¿…∆«ƒ¿»
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆ƒ¿¿»»

ÏÏk ‰˙È‰ ‡Ï eÏ‡k שהרי ¿ƒ…»¿»¿»
שבפועל  מאחר מובן, לא לכאורה

מדוע  הרצון, של התעוררות הייתה

למלא  שלא היא ה'נמלך' מסקנת כאשר

היה  לא כאילו נחשב הדבר הרצון, את

רצון, היה כן למעשה והרי כלל , רצון

˜„ÓÈ˙אלא „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ«
,"CÏÓp"‰,ובהעלם בשורש כי «ƒ¿»

ומושרש  ההתעוורות לפני בא ה'נמלך'

וכיוון  פנימי, ויותר עמוק יותר במקום

יותר  ועמוק יותר נעלה שה'נמלך'

לשלילה  הנמלך מסקנת הרצון, מאשר

היה  לא כאילו הרצון את מבטלת

מלכתחילה.

˙e¯¯BÚ˙‰L ,Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆ƒ¿¿
BÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÔBˆ¯‰»»¿≈≈
,BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ „vÓƒ«»≈«¿
ÏÏk ÔBˆ¯ ¯„‚a BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿∆∆»¿»
ומוגדר, מסויים מרצון מופשט אלא

˙‡ÏÚ‰ „vÓ ˜¯ ‰NÚ ‡l‡∆»«¬∆«ƒ««¬»«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' הרצון התעוררות וכל «ƒ¿ƒ

העונג  לפניו שעלה מזה כתוצאה היא

הצדיקים. מעבודת להיות שעתיד

e‰ÊÂ" בכתוב הפנימי ÌÈnkהפירוש ¿∆««ƒ
ÌLÎc ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒƒ¿≈

ÌÈt‰L במים של המביט ‡ÌÈמשתקפים ‰ÌÈ‡¯pהאדם ÌÈna ∆«»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ≈»
ÌÓˆÚ ÌÈn‰ „vÓ להיות הפכו ולא שינוי בהם חל לא דבר של שלאמתו ƒ«««ƒ«¿»

מסויימת  צורה בעלי במים ‡l‡מים נראים האדם ‰ÌÈtפני „vÓ ˜¯ ∆»«ƒ««»ƒ
ÔBˆ¯‰ Ìb Ck ,Ì‰a ÌÈÏkzÒn‰ לעולמותBÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a «ƒ¿«¿ƒ»∆»«»»¿≈≈
BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ „vÓ ממשיך הרצון התעוררות לאחר שגם ƒ«»≈«¿

הגדרה  מכל מופשט 'ÔÈÓלהיות ˙‡ÏÚ‰ „vÓ ˜¯ ‰NÚ ‡l‡∆»«¬∆«ƒ««¬»««ƒ
‰fÓe .'ÔÈ·˜e שינוי שום חל לא האיןֿסוף ‰¯ˆÔBשמצד ÌbL Ô·eÓ ¿ƒƒ∆»∆«»»

˙ÈÏÎ˙a ËeLt‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ BÓˆÚ ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈«¿»≈«»¿«¿ƒ
מסוימת, והגדרה 'ציור' איןֿאיןֿסוף באור שיש פירושו אין הרצון וגם

ÌÈ‡¯p‰ ÌÈt‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«»ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈt‰ „vÓ) ÌÈna««ƒƒ««»ƒ

Ì‰a ÌÈÏkzÒn‰ המים מצד ולא «ƒ¿«¿ƒ»∆
לעיל  כמבואר e‰Ó˙עצמם, ÌÈ‡ (≈»«
BÓˆÚŒÈÙa ¯·c מהמים נפרד »»ƒ¿≈«¿

עליהם  ‰È‡ונוסף Ì˙e‰Ó ‡l‡∆»«»ƒ
Ìb Ck ,ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ˙e‰Ó«««ƒ«¿»»«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÔBˆ¯‰»»¿≈
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL)∆«¬∆«¿≈«¬»««ƒ
Œ¯B‡‰ BÓˆÚ ‡e‰ ('ÔÈ·˜e¿ƒ«¿»
˙ÈÏÎ˙a ËeLt‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ולא ≈«»¿«¿ƒ

על  ונוספת מהאיןֿסוף נפרדת מציאות

ÔÈÚaהאיןֿסוף. ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההתגלות ««¿»»

eÏÏk˙האלוקי  ,eÈ‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿¿»
CLÓp‰ Âw‰ ¯B‡ ÈeÏÈbƒ«««ƒ¿»

,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó בקבלה כמבואר ≈≈
 ֿ האין אור היה הבריאה לפני וחסידות,

הייתה  ולא המציאות כל את ממלא סוף

ובצמצום  העולמות, לקיום מקום נתינת

צמצם  הקדושֿברוךֿהוא הראשון

כביכול, הצידה, הגדול אורו את וסילק

ואחר  לעולמות, פנוי ומקום חלל ונוצר

הנ  מצומצם אור והאיר חזר משל כך

השתלשלות' 'סדר תחילת והוא דק לקו

האלוקי  האור והארת ירידת של

כאן  מבואר כך ועל למטה, מלמעלה

'מיין  והעלאת שהתעוררות שכשם

לעולמות  הרצון את המעוררת נוקבין'

אלא  עצמו מהרצון נפרד דבר לא היא

הצורה  (כמו עצמו ממנו חלק

ממציאות  חלק שהיא במים המשתקפת

כך  עליהם), נוסף דבר ולא עצמם המים

מאיןֿסוף, הגילוי כללות הקו, אור הארת ‡ŒÔÈ‡Œ¯Bגם ÔkŒÌb ‡e‰L∆«≈≈
˙¯Á‡ ˙e‰Ó ‡ÏÂ ÛBÒ מהאיןֿסוף ונבדלת שממשיך eÎ',השונה וכפי ¿…««∆∆

ומבאר.

‰ÎLÓ‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â למטה מלמעלה האלוקי האור של והגילוי ¿»ƒ¿»»∆∆««¿»»
‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ להתקרב הלמטה מצד ההתעוררות «¬≈«¿≈««¬»»
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`jiwlי 'iedl zereay bg ziyre

עלֿידי  ׁשּנעׂשה האֹור אֹותֹו ואםּֿכן ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָההעלאה,

ולכן, ,הּנמׁש האֹור הּוא נּוקבין' 'מין ְְְֲִִִֵַַַַָָָָהעלאת

עלֿידי  ׁשּנעׂשים העליֹונים' ׁשה'ּפנים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם

 ֿ ּבפני ּדבר מהּות אינם נּוקבין' 'מין ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהעלאת

האֹור  ּגם  ּכ מּמׁש, אֹורֿאיןֿסֹוף  הם אּלא ְֵֵֶַַַָָָָעצמֹו

אּלא  אחרת מהּות אינֹו מאֹורֿאיןֿסֹוף ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנמׁש

ּבּמׁשל  ׁשהּוא ּוכמֹו מּמׁש. אֹורֿאיןֿסֹוף ְֵֶַַָָָהּוא

ׁשּמהּותם  ּבּמים ׁשּנעׂשים הּפנים ׁשאֹותם ְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּדהּמים,

לאדם  ונראים החֹוזרים הם הּמים, מהּות ְְְִִִִִֵַַַַָָָהיא

ּבּמים. ְִִֵַַַַהּמסּתּכל

הּפנים p‰Â‰ד) ּד"ּכּמים הענין ׁשּיׁשנֹו ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבאֹורֿאיןֿסֹוף  ׁשהּוא ּכמֹו ְְִֵֶַָלּפנים"

ׁשּלאחר  ּבּמדרגֹות ּגם הּוא ּכן הּצמצּום, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַׁשּלפני

ספירֹות  עׂשר הם העליֹונים' ׁשה'ּפנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָהּצמצּום,

ספירֹות  עׂשר הם הּתחּתֹונים' וה'ּפנים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּגנּוזֹות,

ּובהקּדים  ּדאצילּות. ספירֹות עׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַהּגלּויֹות,

לעׂשר  ּדאצילּות ספירֹות עׂשר ּבין החלּוק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַּבאּור

ּדהּנה  הּגנּוזֹות. ספירֹות 17ספירֹות עׂשר , ְְְְִִִֵֶֶַ

ּגם  ׁשהרי ּבמציאּות, ּתמיד נמצאֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָּדאצילּות

אחר  ּבמקֹום המבאר מציאּות 18לפי ׁשּכל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

וההׁשּפעה  הּפעּולה ּבעת רק היא ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּספירֹות

את  ׁשּמה ּוה והחּיּות האֹור ּכי ְְִֶֶֶַַַָָָּבעֹולמֹות,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החסד, מּבחינת הּוא ּכי 19העֹולמֹות ְְִִִֶֶֶַַָָָ

ּגם  צֹור יׁש ּוכמֹוֿכן יּבנה, חסד עֹולם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמרּתי

ּכדי  העֹולמֹות, התהּוּות ּבׁשביל הּגבּורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָּבמּדת

ּגבּול, ּבלי ׁשל ּבאֹופן התּפּׁשטּותם ּתהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָֹׁשּלא

רז"ל  ּדי,20ּכמאמר לעֹולמי ׁשאמרּתי הּוא אני ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָ

ההתּכּללּות  ׁשהיא הּתפארת ּבמּדת צֹור יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַוכן

יׁש וכן ּוגבּורה, ֿ ּדחסד נצחֿהֹוד ּבּספירֹות צֹור ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבפֹועל  ההׁשּפעה היא ׁשעלֿידן ְְְִֶַַַַָָָָיסֹוד,
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במאמר 17) נכללו שלא השבועות, דחג א' דליל למרום משה שעלה בשעה ד"ה ממאמר פרטים כמה שולבו - זה בסעיף

קפז.18)המוגה. ע' תרנ"ט קצב. ע' תרנ"ז בסה"מ הובא - הר"ד בשם פ"ב וכלים) עצמות (שער ד שער פרדס ראה

ג.19) פט, א.20)תהלים יב, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה, NÚpL‰ולהתעלות ¯B‡‰ B˙B‡ ÔkŒÌ‡Â למעלה ומתעורר ¿ƒ≈»∆«¬»

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚלמעלה ‰‡B¯מלמטה ‡e‰ «¿≈«¬»««ƒ¿ƒ»
CLÓp‰,ההתעוררות בעקבות למטה ÌÈt'‰Lמלמעלה ÌLk ,ÔÎÏÂ «ƒ¿»¿»≈¿≈∆«»ƒ

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL 'ÌÈBÈÏÚ‰ מלמטה »∆¿ƒ∆«¬ƒ«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ
ŒÈÙaלמעלה ¯·c ˙e‰Ó ÌÈ‡≈»«»»ƒ¿≈

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Ì‰ ‡l‡ BÓˆÚ«¿∆»≈≈
,LnÓ,לעיל Ìbכמבואר Ck «»»«

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó CLÓp‰ ¯B‡‰»«ƒ¿»≈≈
ההעלאה  שפעלה ההתעוררות בעקבות

‡e‰ ‡l‡ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó BÈ‡≈««∆∆∆»
BÓÎe .LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«»¿
,ÌÈn‰c ÏLna ‡e‰L∆«»»¿««ƒ
ÌÈNÚpL ÌÈt‰ Ì˙B‡L∆»«»ƒ∆«¬ƒ

Ì˙e‰nL ÌÈna אלו פנים של ««ƒ∆«»
במים e‰Ó˙המשתקפים ‡È‰ƒ«

ÌÈn‰,אחרת מציאות ולא עצמם ««ƒ
Ì‰הפנים הם ‰ÌÈ¯ÊBÁעצמם ≈«¿ƒ

ÏkzÒn‰ Ì„‡Ï ÌÈ‡¯Â¿ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«≈
.ÌÈna««ƒ

ÔÈÚ‰ BLiL ÌLk ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈∆∆¿»ƒ¿»
BÓk "ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk"c¿««ƒ«»ƒ«»ƒ¿
ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ‡e‰L∆¿≈∆ƒ¿≈

,ÌeˆÓv‰ לברוא העליון והרצון «ƒ¿
הוא  באיןֿסוף שהוא כפי עולמות

מלמטה, ההעלאה של 'השתקפות'

באריכות, לעיל Ìbכמבואר ‡e‰ Ôk≈«
˙B‚¯„naבאלוקות¯Á‡lL ««¿≈∆¿««

ÌÈt'‰L ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆«»ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰ 'ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ≈∆∆¿ƒ

˙BÊeb‰ וחסידות בקבלה כמבואר «¿
קיימות  העליונות הספירות עשר

החל  בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות

באופן  אבל ומטה, האצילות מעולם

הן  הגנוזות") ספירות ("עשר 'נעלם'

שלמעלה  באורֿאיןֿסוף גם קיימות

המשכה  כל בעצם כי מהאצילות

עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות

‰ÌÈBzÁz'הספירות, ÌÈt'‰Â¿«»ƒ««¿ƒ
,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰≈∆∆¿ƒ«¿

˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ואף ∆∆¿ƒ«¬ƒ
הספירות  בין הערך ריחוק למרות כאן,

(פנים  הגלויות הספירות מלמטה, להעלאה הגלויות, לספירות הגנוזות

שממשיך  כפי העליונים), (פנים הגנוזות הספירות על השפעה יש התחתונים),

ומבאר.

˜eÏÁ‰ ¯e‡a ÌÈc˜‰·eההבדל˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔÈa ¿«¿ƒ≈«ƒ≈∆∆¿ƒ«¬ƒ
‰p‰c .˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ17˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ , ¿∆∆¿ƒ«¿¿ƒ≈∆∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e‡ÈˆÓa „ÈÓz ˙B‡ˆÓƒ¿»»ƒƒ¿ƒ
הגדרות  עם וניכרת גלוייה כמציאות

‰Ó·‡¯ברורות, ÈÙÏ Ìb È¯‰L∆¬≈«¿ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa18˙e‡ÈˆÓ ÏkL ¿»«≈∆»¿ƒ

˙Úa ˜¯ ‡È‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒƒ«¿≈
‰ÏeÚt‰ הספירות של «¿»

‰ÚtL‰‰Âהאלוקית˙BÓÏBÚa ¿««¿»»»»
הספירות, ‰‡B¯באמצעות Èkƒ»

˙eiÁ‰Âהאלוקית˙‡ ‰e‰nL ¿««∆¿«∆∆
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ«

,„ÒÁ‰,וההשפעה הנתינה מידת «∆∆
·e˙kL BÓk19Èz¯Ó‡ Èk ¿∆»ƒ»«¿ƒ

,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ שבריאת הרי »∆∆ƒ»∆
החסד, מצד היא העולם ו'בנין'

˙cÓa Ìb C¯Bˆ LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈∆«¿ƒ«
‰¯e·b‰ וההגבלה,מיד הצמצום ת «¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿«»»
Ì˙eËMt˙‰ ‰È‰z ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆ƒ¿«¿»

הנבראים העולמות ÏLשל ÔÙB‡a¿∆∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,Ïe·b ÈÏa20 ¿ƒ¿¿«¬«««

Èc ÈÓÏBÚÏ Èz¯Ó‡L ‡e‰ È‡¬ƒ∆»«¿ƒ¿»ƒ«
יהודה  רב "ואמר הגמרא: לשון וזה

 ֿ הקדושֿברוך שברא בשעה רב: אמר

מרחיב  [העולם] היה העולם, את הוא

שתי, של [חוטים] פקעיות כשתי והולך

הקדושֿברוךֿהוא  בו שגער עד

ירופפו  שמים 'עמודי שנאמר והעמידו,

מגערתו', ויתמהו

דכתיב  מאי לקיש: ריש דאמר והיינו

לעולם  שאמרתי הוא אני שדי, אל  'אני

ˆC¯Bדי", LÈ ÔÎÂ בריאת בשביל ¿≈≈∆
È‰L‡העולם ˙¯‡Ùz‰ ˙cÓa¿ƒ««ƒ¿∆∆∆ƒ

˙eÏlk˙‰‰ השילוב„ÒÁc «ƒ¿«¿¿∆∆
‰¯e·‚e,יחדC¯Bˆ LÈ ÔÎÂ ¿»¿≈≈∆

,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒ≈«¿
‰ÚtL‰‰ ‡È‰ Ô„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ««¿»»

'eÎ ÏÚBÙa העליונות הספירות של ¿«
והמידות), (המוחין ‰È‡מהן ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆ƒ¿«»»ƒ
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יי d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

היא  העֹולמֹות ׁשהתהּוּות ּכיון הרי ְֲִִֵֵֶַָָָכּו',

ספירֹות  העׂשר מציאּות ּגם הּנה ְְְִִִִִֵֶֶַָּבתמידּות,

וההׁשּפעה  ההתהּוּות ּפעּולת היא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָׁשעלֿידן

הּנה  ּבאמת, א ּבתמידּות. היא ְֱִִִִֵֶֶַָָּבעֹולמֹות,

ּפעּולתן, מּצד רק לא היא הּספירֹות ְְְִִִִַַַָָֹמציאּות

עצמן  מּצד היא מציאּותן ּדכיון 21אּלא והינּו, , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ספירֹות, עׂשר להאציל יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשעלה

ספירֹות  העׂשר מציאּות יׁשנּה זה רצֹון מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהּנה

עבֹודת  עלֿידי  ּבהם ׁשּנעׂשה והּׁשינּוי  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבתמידּות,

אֹו כּו' אֹור ּתֹוספת יהיה אם רק הּוא ְִִֶֶֶַָָָהאדם

הענין, לׁשרׁש ּבנֹוגע לא אבל חסֿוׁשלֹום, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹּגרעֹון

ללא  ּתמיד ׁשּיׁשנֹו הּספירֹות, מציאּות ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹעצם

עׂשר  ׁשהן ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר והּנה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַׁשינּוי.

ּבמציאּות, ּתמיד ׁשּנמצאֹות הּגלּויֹות, ְְְְִִִִִֶַָָספירֹות

נמצאֹות  ׁשאינן הּגנּוזֹות ספירֹות מעׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשרׁשן

ׁשּלכן  ּכלל, הּמׁשל 22ּבמציאּות ּגם ּדאׁש23הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבמציאּות  ׁשאינֹו ּבהעלם ׁשהּוא החּלמיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבצּור

הּמים, ּבתֹו רב זמן מׁש יהיה אם ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ[ׁשּלכן,

האׁש ּכמֹו (ולא ׁשּבֹו האׁש ּכח מאּומה יּוגרע ְְְְֵֵֶַַָָָֹֹֹלא

אּלא  ּבגיל ּוי, ׁשלהבת ּכאן ׁשאין ׁשאף  ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּגחלת,

העלם  זה הרי הּגחלת, ּבתֹו ּבהעלם היא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהאׁש

לפי  והינּו ּבמים), יכּבה ולכן ּבמציאּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּיׁשנֹו

כּו'], החֹום ּכח רק אּלא אׁש, מציאּות ְִֵֵֶֶַַַָֹׁשאינֹו

ׁשאינן  הּגנּוזֹות, ספירֹות לעׂשר מכּון מׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻאינֹו

והּמׁשל  ּכלל. ּבמציאּות הּוא 22נמצאֹות לזה ְְְְְִִִֶַָָָָ

ׁשּקֹודם  האדם, ׁשם ּכמֹו הּׁשמֹות, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָמענין

ּבֹו נמצא הּׁשם אין ּבׁשמֹו, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַָׁשּקֹוראים

עצם  מּצד הּׁשם ענין ׁשּיׁשנֹו ׁשאף והינּו, ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכלּֿכ

הארת  מּצד ועלּֿכלּֿפנים ּומקֹורֹו, ּבׁשרׁשֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָָנפׁשֹו

הּׁשם  אין מּכלֿמקֹום הּגּוף, את ׁשמחּיה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש

ּכחֹות  ּכמֹו לא אפילּו ּבּנפׁש, מציאּות ְְְֲִִִִֶֶַַֹֹּבבחינת
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שם.21) וסה"מ פ"ג שם עטר"ת 22)פרדס ואילך. קפד ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. קפג ע' תרס"ו המשך ג. קג, ויחי תו"א ראה

רל. פ"ד.23)ע' האצילות) סדר (שער ה שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e„ÈÓ˙a,הפסק B¯ÈÙÒ˙ללא ¯NÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ Ìb ‰p‰ שהן כפי ƒ¿ƒƒ≈«¿ƒ»∆∆¿ƒ

‰‰˙‰ee˙האצילות בעולם  ˙ÏeÚt ‡È‰ Ô„ÈŒÏÚL העולמות של ∆«»»ƒ¿««ƒ¿«
‰p‰ ,˙Ó‡a C‡ .˙e„ÈÓ˙a ‡È‰ ,˙BÓÏBÚa ‰ÚtL‰‰Â¿««¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆¡∆ƒ≈

Ô˙ÏeÚt „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ היא ידן שעל ¿ƒ«¿ƒƒ…«ƒ«¿»»
וההשפעה, «∆‡l‡ההתהוות

Ô˙e‡ÈˆÓ עשר ‰È‡הספירות של ¿ƒ»ƒ
ÔÓˆÚ „vÓ21ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â , ƒ««¿»¿«¿¿≈»

C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÈˆ‡‰Ï ולברוא,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ¿«¬ƒ∆∆¿ƒ

‰Ê ÔBˆ¯ „vÓ ‰p‰ רצ ון שהוא ƒ≈ƒ«»∆
‰NÚ¯תמידי  ˙e‡ÈˆÓ dLÈ∆¿»¿ƒ»∆∆

ÈeÈM‰Â ,˙e„ÈÓ˙a ˙B¯ÈÙÒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ
Ì‰a ‰NÚpL בספירותÈ„ÈŒÏÚ ∆«¬∆»∆«¿≈
Ì„‡‰ ˙„B·Ú פעולתן לאופן ביחס ¬«»»»

פעולתן  È‰È‰ומידת Ì‡ ˜¯ ‡e‰«ƒƒ¿∆
ÔBÚ¯b B‡ 'eÎ ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆≈»

‡·Ïבהשפעה ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¬»
על  האדם מעשי של ההשפעה

היא  L¯LÏהספירות Ú‚Ba ‡Ï…¿≈«¿…∆
e‡ÈˆÓ˙ופנימיות  ÌˆÚ ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆∆¿ƒ

‡ÏÏ „ÈÓz BLiL ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿…
.ÈeÈLƒ

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ô‰L ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆≈∆∆¿ƒ

,˙BÈeÏb‰,גלויה מציאות שהן כפי «¿
˙e‡ÈˆÓa „ÈÓz ˙B‡ˆÓpL∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ
ניכרת  כמציאות תמיד שקיימים

B¯ÈÙÒ˙ומוגדרת, ¯NÚÓ ÔL¯L»¿»≈∆∆¿ƒ
˙B‡ˆÓ ÔÈ‡L ˙BÊeb‰«¿∆≈»ƒ¿»

,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓa שקיימות ƒ¿ƒ¿»
מוגדרת, ולא ניכרת לא כמציאות

ÔÎlL22ÏLn‰ Ìb ‰p‰23 ∆»≈ƒ≈««»»
¯eˆaL L‡c אבןLÈÓlÁ‰ ¿≈∆¿««»ƒ

BÈ‡L ÌÏÚ‰a ‡e‰L∆¿∆¿≈∆≈
˙e‡ÈˆÓa בהעלם קיימת האש שם ƒ¿ƒ

ומוגדרת  ניכרת מציאות שאינו

‰È‰È Ì‡ Ìb ,ÔÎlL] שיש האבן ∆»≈«ƒƒ¿∆
בהעלם  אש ¯·בתוכה ÔÓÊ CLÓ∆∆¿««

Ú¯‚eÈ ‡Ï ,ÌÈn‰ CB˙a¿««ƒ…¿«
BaL L‡‰ Ák ‰Óe‡Ó ועדיין ¿»…«»≈∆

כמו  בדיוק (בהעלם) באבן קיימת האש

מים  לתוך האבן את שהכניסו Û‡Lלפני ,˙ÏÁbaL L‡‰ BÓk ‡ÏÂ)¿…¿»≈∆««∆∆∆«
CB˙a ÌÏÚ‰a ‡È‰ L‡‰ ‡l‡ ,ÈeÏÈ‚a ˙·‰ÏL Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»«¿∆∆¿ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿≈¿

˙ÏÁb‰,שבגחלת לאש החלמיש שבצור האש בין דמיון יש לכאורה כן ואם ««∆∆
האש  של ההעלם כי ביניהם מאד גדול הבדל יש דבר של לאמתו אבל

BLiLשבגחלת  ÌÏÚ‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¿≈∆∆¿
˙e‡ÈˆÓa נראית שלא מציאות ƒ¿ƒ

אבל  נעלמת והיא בגלוי וניכרת

ומוגדרת, ניכרת ÎÈמציאות ÔÎÏÂ‰a ¿»≈ƒ¿∆
ÈÙÏשבגחלת האש  eÈ‰Â ,(ÌÈÓa¿«ƒ¿«¿¿ƒ

BÈ‡L שבצור החלמיש האש ∆≈
Ák ˜¯ ‡l‡ ,L‡ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈∆»«…«

,['eÎ ÌBÁ‰ על כשמדובר ואילו «
ההעלם עשר  הרי הגנוזות, ספירות

שגם  כך כדי עד הם המציאות והעדר

החלמיש  שבצור האש ≈‡BÈעניין
ÔeÎÓ ÏLÓ בדיוק והולם מתאים »»¿À»

,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ¿∆∆¿ƒ«¿
˙e‡ÈˆÓa ˙B‡ˆÓ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

.ÏÏk¿»
ÏLn‰Â22‰ÊÏ ספירות לעשר ¿«»»¿∆

ולא  מוחלט בהעלם שקיימות הגנוזות

כמציאות  ÔÈÚÓמוגדרות ‡e‰≈ƒ¿«
Ì„‡‰ ÌL BÓk ,˙BÓM‰ כמו «≈¿≈»»»

וכד', שמעון ∆∆Ì„BwLראובן,
,BÓLa B˙B‡ ÌÈ‡¯BwL לפני ∆¿ƒƒ¿

בשם  שימוש ‰ÌMשעושים ÔÈ‡≈«≈
CkŒÏk Ba ‡ˆÓ שזה ולמרות ƒ¿»»»

למציאות  נחשב לא השם שמו,

BLiLממשית, Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆¿
BLÙ ÌˆÚ „vÓ ÌM‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ«∆∆«¿
ŒÏkŒÏÚÂ ,B¯B˜Óe BL¯La¿»¿¿¿«»
LÙp‰ ˙¯‡‰ „vÓ ÌÈt»ƒƒ«∆»««∆∆

,Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓL,כלומר ∆¿«»∆«
בעצם  ומקור שורש יש שלשם למרות

יותר  הנחות בחלק לפחות או הנפש,

מהעצם, בלבד הארה שהוא הנפש, של

חיצוני  דבר לא הוא השם כן ואם

עצמה, מהנפש לחלוטין «ŒÏkÓƒהנפרד
˙ÈÁ·a ÌM‰ ÔÈ‡ ÌB˜Ó»≈«≈ƒ¿ƒ«

LÙpa ˙e‡ÈˆÓ הוא בנפש וקיומו ¿ƒ«∆∆
מוגדרת, ממשית מציאות בתור
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`jiwlיב 'iedl zereay bg ziyre

ונר  נּכר אינֹו ׁשּלכן העצמּיים, ּבֹוהּיּולּיים ּגׁש ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ

וׁשּום  צֹור ׁשּום מרּגיׁש ׁשאינֹו והינּו ּכלל, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָהּׁשם

נפנה  הּוא הּׁשם ּׁשעלֿידי מה (מּלבד ּבּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָענין

אֹותֹו ּכׁשּקֹוראים ׁשּנפנה ּגּופא וזה ְְְְְְִִֶֶֶֶָָלקֹוראיו,

והּורּגל  ׁשהּוסּכם ּבגלל רק הּוא ּדוקא, ְְְְְְִִֶַַַַַָּבׁשמֹו

ׁשהּׁשם  והינּו לֹו, יקראּו אׁשר ׁשמֹו ׁשּזהּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַאצלֹו

נפנה  ולכן אליו, מתּכּון ׁשהּקֹורא סימן אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו

ׁשּנרּגׁש ּבאֹופן לא אבל עצמּותֹו, ּבכל ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹאליו

עלּֿכלּֿפנים  אֹו נפׁשֹו, לעצם נֹוגע ׁשהּׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו

ּכמֹו ולא הּגּוף), את ׁשמחּיה הּנפׁש ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֹלהארת

ׁשאינֹו לֹומר ׁשאיֿאפׁשר  העצמּיים, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּכחֹות

ׁשאיֿאפׁשר  מּובן ׁשהרי ענין, ׁשּום ּבהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָמרּגיׁש

ּתחלה  יׁשנם אּלאֿאםּֿכן הּגלּויים ּכחֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלהיֹות

ּבּׁשם  מהּֿׁשאיןּֿכן העצמּיים, הּנעלמים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכחֹות

ׁשאינֹו לפי ּכלל, וענין צֹור ׁשּום מרּגיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָאינֹו

לעׂשר  מׁשל וזהּו ּכלל. מציאּות ּבבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַָָָּבֹו

ּכלל, מציאּות ּבבחינת ׁשאינן הּגנּוזֹות, ְְְְְִִִִֵֶַַָָספירֹות

הּקריאה  עלֿידי רק ונעׂשים הּׁשמֹות, ְְְְֲִִֵֵַַַַַָּכמֹו

זה  על והּמׁשל  כּו'. נּוקבין' 'מין ְְְֲִִֶַַַַַָָָוהעלאת

הּוא  הּקריאה) עלֿידי  נעׂשית הּדבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ(ׁשּמציאּות

ּבענין  ּכּידּוע ּבזה, וכּיֹוצא חכם ׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּקריאת

ׁשּמׁשּבחים  ׁשעלֿידיֿזה והּתׁשּבחֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָההילּולים

ּבהיֹותֹו ּגם הּנה כּו', ּגדֹול חכם ׁשהּוא האדם ְִִֵֶֶַָָָָָָאת

החכמה, מענין (אּפגעטראגן) הבּדלה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבאֹופן

החכמה  ּכח את אצלֹו ּומגּלים מעֹוררים ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאזי

העצמי. הּיּולי הּׂשכל לכח ועד כּו', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּנעלמה

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשּתלמידי ׁשּמצינּו מה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו

ּבכדי  ׁשּזהּו ׁשבחים, ּבכּמה אֹותֹו מׁשּבחים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהיּו

ועלֿידיֿזה  הּנעלמים, הּכחֹות את אצלֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלעֹורר

ּביֹותר, נפלאים הּתֹורה סֹודֹות להם ׁשּגילה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּפעלּו

ׁשאינם  ועד הׁשּפעה, ּבגדר אינם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּצדֿעצמם

יׁשנֹו ׁשּבּמׁשל, אּלא לעצמֹו. אפילּו ּגילּוי ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָּבגדר
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,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰ ˙BÁk BÓk ‡Ï eÏÈÙ‡ קיימים הנפש כוחות ¬ƒ…¿…ƒƒƒ»«¿ƒƒ

ו'פוטנציאל' אפשרות היינו עצמיים', היוליים 'כחות בתור עצמה בנפש תחילה

יותר  הרבה בשלב (ורק מוגדרים ולא ונעלמים 'עצמיים' הם זה ובמצב לכוח
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גילוי. לידי באו אלה דברים גם ÏLnaLאותו, ‡l‡ שבחים מאמירת ∆»∆«»»
החכם, על ÌÏÚ‰aקייםBLÈוהלולים ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ¯·k בעומק ∆¿¿»ƒ¿««»¿»¿∆¿≈
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יג d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ׁשם  קריאת ּופעּולת ּבהעלם, החכמה ענין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

הּגילּוי, אל ההעלם מן ׁשּיבא רק היא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹחכם

ל  הּספירֹות מהֿׁשאיןּֿכן מציאּות ּכל הּנה מעלה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

אין  ולפניֿזה כּו', הּקריאה עלֿידי רק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָנעׂשית

ּכמֹו ּכיֿאם ּבהעלם, אפילּו ספירֹות ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶמציאּות

אפילּו ּבּנפׁש, מציאּות ּבבחינת ׁשאינם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשמֹות,

לעיל  ּכּנזּכר העצמּיים, הּיּולּיים ּכחֹות ּכמֹו .24לא ְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹ

אינֹו האדם מּׁשם הּמׁשל ּגם הּנה ּבאמת ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאמנם

לאדם  ׁשּקֹוראים קֹודם ּגם ּכי לגמרי, מכּון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻמׁשל

 ֿ ועל נפׁשֹו, עצם מּצד הּׁשם ענין יׁשנֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַּבׁשמֹו,

הּגּוף, את המחּיה הּנפׁש הארת מּצד ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכלּֿפנים

אּלא  ּדוקא, זה ּבׁשם לקרֹותֹו צריכים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

נּכר  אינֹו ׁשּלכן ,ּכלּֿכ מציאּות ּבבחינת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

ספירֹות  עׂשר מהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָונרּגׁש

זה  הרי לגמרי, הּפׁשיטּות ּבתכלית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַהּגנּוזֹות

אין  ׁשאז ׁשם, לֹו ׁשּנֹותנים קֹודם האדם ְְִֵֵֶֶֶָָָָּכמֹו

הּפנים  "ּכּמים נאמר זה ועל ּכלל. מציאּות ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָלּׁשם

נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי הינּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָלּפנים",

ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר ׁשהם הּתחּתֹונים' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָּד'פנים

הּגנּוזֹות, ספירֹות ּדעׂשר העליֹונים' 'ּפנים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָנעׂשים

ספירֹות  ּבעׂשר האֹור להמׁשכת מקֹור ְְְְְִִֶֶַַָָָלהיֹות

הּנה  הּצמצּום, לאחר ׁשּגם והינּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַּדאצילּות.

עלֿידי  היא הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ְְְְִִִֵֶֶַַמציאּות

הּוא  הּכתר ּבחינת ּכי נּוקבין', 'מין ְְֲִִִִֶֶַַַַַָהעלאת

ּדעׂשר  וגון צּיּור ׁשּום ּבֹו ואין ּבתכלית ְְְְְִִֵֶֶֶַָָּפׁשּוט

נעׂשה  נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ורק ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָספירֹות,

ספירֹות  והעׂשר הּגנּוזֹות, ספירֹות עׂשר ְְְְִִֶֶֶֶַָּבֹו

ּומהם  ּפׁשיטּות, ּבבחינת ּגםּֿכן הן ְְְִִִֵֵֵֶַַַהּגנּוזֹות

ּגם  ׁשהּוא ּדאצילּות ספירֹות ּבעׂשר האֹור ְְְֲִִִֶֶֶַַָָנמׁש

אחת. מהּות ׁשהן והינּו, איןֿסֹוף, ְְְִִֵֵֶַַַַַּבבחינת
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שם.24) תרנ"ז סה"מ א. תכח, ויחי אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החכם, של iL·‡נפשו ˜¯ ‡È‰ ÌÎÁ ÌL ˙‡È¯˜ ˙ÏeÚÙe הדבר ¿«¿ƒ«≈»»ƒ«∆»…

קיים ÏÚÓÏ‰שכבר ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆«ƒ«∆≈≈¿«¿»
‰B¯ÈÙq˙באלוקות, ˙e‡ÈˆÓ Ïk ‰p‰ בעלי אלוקיים כוחות שהם ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ

מוגדרת  ÊŒÈÙÏÂ‰מציאות ,'eÎ ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ ˜¯ ˙ÈNÚ קודם «¬≈««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
מיין  'העלאת עניין (שהיא הקריאה

מלמעלה) e‡ÈˆÓ˙נוקבין' ÔÈ‡≈¿ƒ
,ÌÏÚ‰a eÏÈÙ‡ ˙B¯ÈÙÒ ÏL∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿≈

Ì‡ŒÈk רק קיים הספירות עניין אלא ƒƒ
˙ÈÁ·a ÌÈ‡L ,˙BÓL BÓk¿≈∆≈»ƒ¿ƒ«
‡Ï eÏÈÙ‡ ,LÙpa ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«∆∆¬ƒ…
,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰ ˙BÁk BÓk¿…ƒƒƒ»«¿ƒƒ

ÏÈÚÏ ¯kÊpk24. «ƒ¿»¿≈
ÏLn‰ Ìb ‰p‰ ˙Ó‡a ÌÓ‡»¿»∆¡∆ƒ≈««»»
ספירות  עשר של המציאות לאופן

ÏLÓהגנוזות BÈ‡ Ì„‡‰ ÌMÓƒ≈»»»≈»»
ÔeÎÓוהולם ועדיין È¯Ó‚Ïמתאים ¿À»¿«¿≈

לנמשל, המשל בין הבדל Èkƒיש
האדם, שם בעניין ˜Ì„Bבמשל, Ìb«∆

BLÈ ,BÓLa Ì„‡Ï ÌÈ‡¯BwL∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿
,BLÙ ÌˆÚ „vÓ ÌM‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ«∆∆«¿
˙¯‡‰ „vÓ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ¿«»»ƒƒ«∆»«
,Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓ‰ LÙp‰«∆∆«¿«»∆«

לעיל, יש ÔÎlLכאמור שבעצם כיוון ∆»≈
הנפש  בעומק ומקור שורש לשם

B˙B¯˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆזה ÌLaלאדם ¿ƒƒƒ¿¿≈
BÈ‡L ‡l‡ ,‡˜Âc ‰Ê∆«¿»∆»∆≈

CkŒÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a אלא ƒ¿ƒ«¿ƒ»«
מוגדרת  שאינה בצורה קיים שהשם

כ'מציאות', k¯לגמרי BÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈ƒ»
Lb¯ÂהשםBaבאדם,ÏÏk ¿ƒ¿»¿»

לעיל, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכמבואר
Ô‰L ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿∆≈
È¯Ó‚Ï ˙eËÈLt‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
כל  ללא לחלוטין, מופשטת מציאות

כלל, והגדרה BÓk'ציור' ‰Ê È¯‰¬≈∆¿
BÏ ÌÈ˙BpL Ì„B˜ Ì„‡‰»»»∆∆¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ ÌMÏ ÔÈ‡ Ê‡L ,ÌL≈∆»≈«≈¿ƒ

‰Ê ÏÚÂ .ÏÏk שעשר כך על ¿»¿«∆
בבחינת  שאינם הגנוזות ספירות

שורש  להיות הופכות כלל מציאות

(עשר  מוגדרות לספירות ומקור

דאצילות) È„ÈŒÏÚLספירות eÈ‰ ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ¯Ó‡∆¡«««ƒ«»ƒ«»ƒ«¿∆«¿≈

¯NÚ Ì‰L 'ÌÈBzÁz‰ ÌÈÙ'c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ∆≈∆∆
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ למעלה מלמטה להתעלות מתעוררות מצידם שהן ¿ƒ«¬ƒ

למקורם, B¯ÈÙÒ˙ולהתקרב ¯NÚc 'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈt' ÌÈNÚ«¬ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰,כלל מציאות  הן אין עצמן ÎLÓ‰Ï˙שמצד ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ï «¿ƒ¿»¿«¿»«

¯B‡‰ לרדת והנעלם, הגנוז האלוקי »
ולהאיר B¯ÈÙÒ˙ולהתגלות ¯NÚa¿∆∆¿ƒ

¯Á‡Ï ÌbL ,eÈ‰Â .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿«¿∆«¿««
ÌeˆÓv‰ התהוות לצורך כאשר «ƒ¿

הנמשל  מצומצם אור מאיר העולמות

דק, NÚ¯ל'קו' ˙e‡ÈˆÓ ‰p‰ƒ≈¿ƒ∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿ƒ«¿≈

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מעשר «¬»««ƒ¿ƒ
דאצילות, ÈÁa˙ספירות Èkƒ¿ƒ«

¯˙k‰ ס מעשר פירות שלמעלה «∆∆
הוא  כפשוטו שכתר (כשם דאצילות

האדם) של גופו וכל לראשו מעל

˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰ מציאות »¿«¿ƒ
'ציור' כל ללא לגמרי מופשטת

Baוהגדרה ÔÈ‡Â'ב'כתרÌeL ¿≈
¯eiˆדמותÔÂ‚Âצבע¯NÚc ƒ¿»∆¿∆∆

˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ¿««¿≈«¬»«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ספירות מעשר «ƒ¿ƒ

Baדאצילות  ‰NÚ'ב'כתר¯NÚ «¬∆∆∆
¯NÚ‰Â ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿»∆∆

˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ שנוצרו למרות ¿ƒ«¿
ספירות  מעשר מהעלאה כתוצאה

ÈÁ·a˙המוגדרות  ÔkŒÌb Ô‰≈«≈ƒ¿ƒ«
˙eËÈLt'ציור' שום בהן ואין ¿ƒ

מוגדרת, מציאות שמאפיינים ו'גוון'

Ì‰Óe הגנוזות ספירות מעשר ≈∆
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»¿∆∆¿ƒ

‡e‰L ˙eÏÈˆ‡c,האצילות עולם «¬ƒ∆
בבחינת  כן הן שבו שהספירות למרות

מוגדרת, ÈÁ·a˙מציאות Ìb«ƒ¿ƒ«
˙e‰Ó Ô‰L ,eÈ‰Â ,ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«¿∆≈«

˙Á‡ עשר דבר, של לאמתו כלומר, ««
העליונים') ('פנים הגנוזות ספירות

('פנים  דאצילות ספירות ועשר

בסופו  כי אחת מהות הם התחתונים')

סוף' 'אין הם העניינים שני דבר של

סוגי  שני בין משווה הכתוב (ולכן

לפנים"). הפנים "כמים ואומר ה 'פנים'
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`jiwlיד 'iedl zereay bg ziyre

לאדם",CÈLÓÓeה) האדם לב "ּכן ּבּכתּוב «¿ƒֵֵַָָָָָָָ

'אדם', ּבחינֹות ׁשּתי על ְְְִֵֵַָָָּדקאי

הּוא  עּלאה' 'אדם ּתּתאה', ו'אדם עּלאה' ְִִַָָָָָָָָָָָָ'אדם

ּבחינת  הּוא ּתּתאה' ו'אדם אנּפין', 'זעיר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבחינת

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָהּמלכּות

ּב הּוא לאדם" האדם "לב העלאת וענין חינת ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ

לבחינת  ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה נּוקבין' ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָ'מין

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּדאצילּות, אנּפין' ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַ'זעיר

להיֹות  עּלאה' 'אדם ּבבחינת הּפנים ְְְִִִִִִַַַָָָָָּבחינת

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, מאצילּות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָההמׁשכה

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ההמׁשכה ׁשּגם ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָוהינּו,

הּפנים  "ּכּמים אֹומרֹו וזהּו מּמׁש. אלקּות ְְֱִִִֶַַַַָָֹהיא

ׁש"ּמים  ּדכׁשם לאדם", האדם לב ּכן ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלּפנים,

לפני  הן כּו', אחרת מהּות אינם לּפנים" ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּפנים

ׁשעלֿידי  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף (ּברצֹון ְְְִֵֵֶַַָָהּצמצּום

והמׁשכת  ,"נמל ּדב"מי נּוקבין' 'מין ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָהעלאת

ספירֹות  לעׂשר (ּבנֹוגע הּצמצּום לאחר והן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַהּקו),

נמׁש ּכמֹוֿכן ּדאצילּות), ספירֹות ועׂשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָהּגנּוזֹות

"לב  ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לאצילּות ּבנֹוגע ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָּגם

לּפנים" הּפנים ׁש"ּכּמים [והינּו, לאדם" ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָהאדם

ׁשעלֿידיֿזה  סּבה ּגם) אּלא ּדּוגמא, רק (לא ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹהּוא

 ֿ ּובריאהֿיצירה לאצילּות ּבנֹוגע ּגם ּכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָנמׁש

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ההמׁשכה ׁשּגם ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָעׂשּיה],

היֹות  ּדעם ּבזה, והחדּוׁש מּמׁש. אלקּות ְְֱֱִִִֶַַָָֹהיא

ּפרסא  יׁש לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה אצילּות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּבין

העלאת  עלֿידי מּכלֿמקֹום  ּומעלמת, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמפסקת

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּגם יּומׁש נּוקבין' ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ'מין

ההמׁשכה  ּובדּוגמת עלּֿדר מּמׁש, אלקּות ְְְֱִֶֶַַַַַָָָֹּגילּוי

אֹורֿאיןֿסֹוף  ׁשּבין הּפרסא עלֿידי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנמׁשכת

ׁשיׁש "אבני ׁשּנקראת הּנאצלים אל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּמאציל

הרֹואה 25טהֹור" לעין נראה טהֹור ׁשיׁש ׁשאבן , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּמים  ּכפי 26ּכמהּות הּמסּתּכל ּפני נראים ׁשּבהם , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙ka CÈLÓÓe לפנים",‰) הפנים "כמים ‰‡„Ìלאחר ·Ï Ôk" «¿ƒ«»≈≈»»»

È‡˜c ,"Ì„‡Ïהיא '‡„Ìוהכוונה ,'Ì„‡' ˙BÈÁa ÈzL ÏÚ »»»¿»≈«¿≈¿ƒ»»»»
'‰‡lÚעליון zz‡‰'אדם Ì„‡'Â,תחתון ‰e‡אדם '‰‡lÚ Ì„‡' ƒ»»¿»»«»»»»ƒ»»

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁa הנקראות העליונות האור המידות (כי זעירות' 'פנים ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
לגבי  ומועט 'קטן' הוא בהן המאיר

במוחין), המאיר ««¿Ì„‡'Âהאור
˙ÈÁa ‡e‰ '‰‡zz ספירת «»»¿ƒ«

Œ‰‡È¯·a ‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒƒ¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העולמות שלושת ¿ƒ»¬ƒ»

בהם  האצילות מעולם שלמטה

מוגדרת. מציאות בבחינת הם הנבראים

"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«≈»»»»»»
˙‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ התעלות ¿ƒ««¬»«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' מלמטה התעוררות «ƒ¿ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c לעלות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆«¿≈∆

זו מהתעלות ÈÁa˙כתוצאה ‰NÚ«¬∆¿ƒ«
ÌÈt‰גםÌ„‡' ˙ÈÁ·a «»ƒƒ¿ƒ«»»

˙BÈ‰Ï '‰‡lÚ זעיר') זו מבחינה ƒ»»ƒ¿
המידות  ‰‰ÎLÓ‰אנפין', הארה ) ««¿»»

למטה eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ˙מלמעלה
,eÈ‰Â ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¿
Œ‰‡È¯·a ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL∆«««¿»»ƒ¿ƒ»
˙e˜Ï‡ ‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¡…

LnÓ.עצמו האצילות עולם כמו «»
B¯ÓB‡ e‰ÊÂ הפנימית המשמעות ¿∆¿

הכתוב דברי ‰ÌÈtשל ÌÈnk"««ƒ«»ƒ
,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ«»ƒ≈≈»»»»»»
ÌÈt‰ ÌÈn"L ÌLÎcƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ
˙¯Á‡ ˙e‰Ó ÌÈ‡ "ÌÈtÏ«»ƒ≈»««∆∆

,'eÎ הפנים שבמשל כשם

הסתכלות  בעקבות במים, המשתקפות

מהמים  אחרת מהות אינם במים האדם

מה  בנמשל, גם וכך עצמם ה'פשוטים'

בעקבות  למעלה ומתעורר שנפעל

אחרת, מהות אינו מלמטה ההעלאה

הדברים  באריכות, לעיל וכמבואר

‰ÌeˆÓvנכונים  ÈÙÏ Ô‰≈ƒ¿≈«ƒ¿
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÔBˆ¯a) לברוא »»¿≈

'ÔÈÓעולמות ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
,"CÏÓ ÈÓ·"c 'ÔÈ·˜e¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡Ï Ô‰Â ,(Âw‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«««¿≈¿««

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÂ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ Ú‚Ba) ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿≈«¿∆∆¿ƒ«¿¿∆∆¿ƒ
,(˙eÏÈˆ‡c,"לפנים הפנים "כמים נאמר אלה עניינים כל ÔÎŒBÓkועל «¬ƒ¿≈

·Ï" ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡Ï Ú‚Ba Ìb CLÓƒ¿»«¿≈««¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈
Ì„‡‰(אצילות בריאהֿיצירהֿעשיה)"Ì„‡Ï(העליון, (התחתון, »»»»»»

ÌÈt‰ ÌÈnk"L ,eÈ‰Â]¿«¿∆««ƒ«»ƒ
‡Ó‚ec ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ "ÌÈtÏ«»ƒ…«¿»
באיןֿסוף  העליונות מהמדרגות ומשל

 ֿ לבריאה מאצילות ההמשכה לעניין

aÒ‰יצירהֿעשיה, (Ìb ‡l‡∆»«ƒ»
Ìb Ôk CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»≈«
Œ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡Ï Ú‚Ba¿≈««¬ƒ¿ƒ»
ÌbL ,[‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

LnÓ ˙e˜Ï‡ ‡È‰ ‰iNÚ בדיוק ¬ƒ»ƒ¡…«»
האצילות. עולם Êa‰כמו Le„Á‰Â¿«ƒ»∆

 ֿ לבריאה מאצילות ההמשכה שגם

"כמים  של באופן היא יצירהֿעשיה

לפנים", ÔÈaLהפנים ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

‡Ò¯t LÈ ‰iNÚ והעלם צמצום ¬ƒ»≈«¿»
(כתרגום  מבדיל למסך שנמשל

'והבדילה  הפסוק על אונקלוס

פרסא) בין ÒÙnL˜˙הפרוכת', ∆«¿∆∆
לבריאהֿיצירהֿעשיה  אצילות

˙ÓÏÚÓe של האור על ומסתירה «¿∆∆
האצילות, ŒÏÚעולם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„È¿≈«¬»««ƒ¿ƒ
לאצילות  מבריאהֿיצירהֿעשיה

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a Ìb CLÓeÈ¿««ƒ¿ƒ»¿ƒ»
LnÓ ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰iNÚ כמו ¬ƒ»ƒ¡…«»

עצמו, האצילות ∆∆»C¯cŒÏÚבעולם
˙ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰ ˙Ó‚e„·e¿¿«««¿»»∆ƒ¿∆∆
Œ¯B‡ ÔÈaL ‡Ò¯t‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»∆≈
Ï‡ ÏÈˆ‡n‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈««¬ƒ∆

ÌÈÏˆ‡p‰ פרסא היא שאמנם «∆¡»ƒ
פרסא  היא אבל ומעלמת, המפסקת

וגילוי המשכה גורמת ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙שגם
"¯B‰Ë LÈL È·‡"25Ô·‡L , «¿≈«ƒ»∆∆∆

ÔÈÚÏ ‰‡¯ ¯B‰Ë LÈL«ƒ»ƒ¿∆¿≈
ÌÈn‰ ˙e‰Ók ‰‡B¯‰26, כדברי »∆¿«««ƒ

נכנסו  ארבעה רבנן, "תנו הגמרא:

עקיבא, רבי להם אמר בפרדס...

טהור  שיש אבני אצל מגיעין כשאתם
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טו d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

רּבי  אמר זה ׁשעל מּמׁש, הּמים מהּות ִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהם

ׁשיׁש אבני למקֹום "ּכׁשּתּגיעּו לחבריו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעקיבא

מים" מים ּתאמרּו אל הינּו25טהֹור, ׁשאינם 27, , ְְִִֵֶַַַַָָֹ

אחת. מהּות אּלא מים, אֹופּני ְִֵֵֶַַַַַָׁשני

רּבה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּבמדרׁש רז"ל מאמר יּובן ¿«ƒ∆ְְֲִַַַַַַָָ

ליֹוצרּה, צּורה "ׁשּמדּמין ְְְִֶַַַָָהּנ"ל

אדם  ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר

למעלה. אדם' 'צּיּור ענין ׁשהּוא מּלמעלה", ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעליו

ּפני  נראים ּכפׁשּוטם ׁשּבּמים ּדכׁשם ּבזה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהענין

ּפני  ּבין חלּוק ׁשאין ּבאֹופן ּבהם הּמסּתּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאדם

הענינים  ׁשּכל ּכיון ּבּמים, הּנראים לּפנים ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאדם

אּפ) זי (ׁשּפיגלען מׁשּתּקפים האדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּבפני

ּבּמים  ּגם הּוא ּכן ּבּמים, הּנראים ְִִִִִֵַַַַַַַָּבּפנים

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּפׁשיטּות ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָהעליֹונים,

'מין  העלאת ׁשעלֿידי אדם', מ'ּצּיּור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשּבעבֹודת  הּתענּוג לפניו ׁשעלה ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָנּוקבין'

נעׂשה  (ׁשעלֿידיֿזה כּו' "נמל "ּבמי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָהּצּדיקים,

ּכל  ׁשל ענינן למעלה נעׂשים הרצֹון), ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהתעֹוררּות

ואהבה  ּדלּבא' 'רעּותא ׁשּבעבֹודה, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָהּמדרגֹות

הענין  ּכללּות ׁשּזהּו ּבכלל, ּומּדֹות ּומֹוחין ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָויראה

ּׁשאמרּו ּומה ספירֹות. עׂשר אדם', ְְְִִֶֶֶַָָָּד'צּיּור

ּדיקא, "מדּמין" ליֹוצרּה", צּורה ְְְְְִִַַַָָָ"מדּמין

ׁשהּפנים  מּפני זה הרי ּבאמת, זה ׁשאין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּדמׁשמע 

אּלא  עצמֹו, ּבפני ּדבר מהּות אינם ּבּמים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנראים

ּבּנמׁשל, ועלּֿדרֿזה עצמם, הּמים מהּות ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָהם

עלֿידי  ׁשּנעׂשּו אדם') ('צּיּור  ספירֹות ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהעׂשר

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבחינת הם נּוקבין' 'מין ְְֲִִִֵֵַַַַָהעלאת

ּגם  יׁשנֹו האֹורֿאיןֿסֹוף ׁשּבפׁשיטּות אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָמּמׁש,

נמל "ּבמי ענין ׁשּזהּו אדם', ּד'צּיּור ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהענין

צּדיקים". ׁשל ְְִִִֵֶֶַּבנׁשמֹותיהם

אמרּו‡ÌÓז) זה (ׁשעל הּצּורה ענין עקר »¿»ְְִִֶֶַַַַָָ

ׁשּכמֹו ליֹוצרּה", צּורה ְְְְִִֶַָָּד"מדּמין
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שם.27) חגיגה להאריז"ל הש"ס לקוטי וראה תתקסד). (ע' שם תער"ב בהמשך הובא האריז"ל כתבי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מ  מים תאמרו אל רש"י] צלולין, כמים רש"י][מבהיק נלך, איך כאן [יש ים

עיני", לנגד יכון לא שקרים דובר שנאמר ÈtבמיםÌ‰aLמשום ÌÈ‡¯ ∆»∆ƒ¿ƒ¿≈
LnÓ ÌÈn‰ ˙e‰Ó Ì‰L ÈÙk ÏkzÒn‰ מהמים נפרד  דבר ולא «ƒ¿«≈¿ƒ∆≈«««ƒ«»

עליהם, ÂÈ¯·ÁÏונוסף ‡·È˜Ú Èa¯ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL עמו שנכנסו ∆«∆»««ƒ¬ƒ»«¬≈»
ÌB˜ÓÏל'פרדס' eÚÈbzLk"¿∆«ƒƒ¿

e¯Ó‡z Ï‡ ,¯B‰Ë LÈL È·‡«¿≈«ƒ»«…¿
"ÌÈÓ ÌÈÓ25,פעמייםeÈ‰27, «ƒ«ƒ«¿

‡l‡ ,ÌÈÓ ÈpÙB‡ ÈL ÌÈ‡L∆≈»¿≈«≈«ƒ∆»
הנראים  והפנים במים המביטים הפנים

‡Á˙מהמים, ˙e‰Ó,בענייננו וכן «««
 ֿ בריאהֿיצירה עולמות של ההתעלות

המשכה  גורמת האצילות לעולם עשיה

 ֿ בריאה לעולמות האצילות מעולם

אחת  מהות שיהיו עד יצירהֿעשיה

 ֿ בריאהֿיצירה בעולמות שגם כיוון

ממש. אלוקות גילוי יהיה עשיה

¯Ó‡Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»«¬«
Ï"p‰ ‰a¯ L¯„Óa Ï"Ê¯ לעיל) ««¿ƒ¿««»««

ב) נביאים ,בסעיף של כוחם גדול

‰¯eˆ ÔÈn„nL"נבראd¯ˆBÈÏ ∆¿«ƒ»¿¿»
העליונה Ó‡pL¯בוראה, במרכבה ∆∆¡«

הנביא יחזקאל eÓc˙שראה ÏÚÂ¿«¿
Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc ‡qk‰«ƒ≈¿¿«¿≈»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰ÏÚÓlÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»¿»∆ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ 'Ì„‡ ¯eiˆ' והנביא ƒ»»¿«¿»
של  דמות, 'ציור', יש שלמעלה אומר

אדם.

ÌÈnaL ÌLÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈∆««ƒ
ÌËeLÙk,גשמיים ÌÈ‡¯מים ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ì‰a ÏkzÒn‰ Ì„‡‰ Èt¿≈»»»«ƒ¿«≈»∆
˜eÏÁ ÔÈ‡L ÔÙB‡aהבדלÔÈa ¿∆∆≈ƒ≈

ÌÈ‡¯p‰ ÌÈtÏ Ì„‡‰ Èt¿≈»»»«»ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈna,שווים נראים ÔÂÈkושניהם ««ƒ≈»

Ì„‡‰ ÈÙaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈»»»
CÈÊ ÔÚÏ‚ÈtL) ÌÈÙwzLÓƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ ÌÈta (t‡ עד »«»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ

האדם  של צורתו שכל כך נראית כדי

ÌÈnaבמים, Ìb ‡e‰ Ôk≈«««ƒ
‰L ,ÌÈBÈÏÚ‰ÔÈÚ ‡e »∆¿ƒ∆ƒ¿«

˙eËÈLt‰ ה'ציור'העדרŒ¯B‡c «¿ƒ¿
¯eiv'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒƒ
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL ,'Ì„‡»»∆«¿≈«¬»««ƒ
‚eÚz‰ ÂÈÙÏ ‰ÏÚL 'ÔÈ·˜e¿ƒ∆»»¿»»««¬

‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL) 'eÎ "CÏÓ ÈÓa" ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚaL∆«¬«««ƒƒ¿ƒƒ¿«∆«¿≈∆«¬»
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ עולמות לברוא ÔÈÚהעליון ‰ÏÚÓÏ ÌÈNÚ ,( ƒ¿¿»»«¬ƒ¿«¿»ƒ¿»»

'‡aÏc ‡˙eÚ¯' ,‰„B·ÚaL ˙B‚¯„n‰ Ïk ÏL הלב רצון ∆»««¿≈∆«¬»¿»¿ƒ»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,ÏÏÎa ˙BcÓe ÔÈÁBÓe ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡Â¿«¬»¿ƒ¿»ƒƒƒ¿»∆∆¿»»ƒ¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ,'Ì„‡ ¯eiˆ'c¿ƒ»»∆∆¿ƒ
מלמטה  התעוררות יש כאשר כלומר,

למעלה  מתעורר לאלוקות, להתעלות

וכיוון  הצדיקים, מעבודת העונג

מעניינים  מורכבת הצדיקים שעבודת

הספירות  עשר של לתוכן מקביל בתוכן

זה  הרי ויראה), אהבה מידות, (מוחין,

זה  ידי ועל אלו עניינים למעלה פועל

המשמעות  וזו אדם' 'ציור למעלה נהיה

אודות  המדרש דברי של הפנימית

עשר  (עניני הצורה בין הדמיון

עבודת  בנבראים, שהם כפי הספירות

עשר  (ענייני ליוצרה הצדיקים)

 ֿ באין הבורא, אצל שהם כפי הספירות

e¯Ó‡Mסוף). ‰Óe ז"ל חכמינו «∆»¿
ˆe¯‰במדרש  ÔÈn„Ó"¿«ƒ»

‡˜Èc "ÔÈn„Ó" ,"d¯ˆBÈÏ¿¿»¿«ƒ«¿»
דמיון, לשון 'מדמין', ואמרו ודייקו

‰Ê ÔÈ‡L ÚÓLÓc ממש שווה ¿«¿«∆≈∆
ÌÈt‰L ÈtÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Ó‡a∆¡∆¬≈∆ƒ¿≈∆«»ƒ

ÌÈ‡¯p‰ ומשתקפיםÌÈ‡ ÌÈna «ƒ¿ƒ««ƒ≈»
BÓˆÚ ÈÙa ¯·c ˙e‰Ó נפרד «»»ƒ¿≈«¿

‰ÌÈnמהמים, ˙e‰Ó Ì‰ ‡l‡∆»≈«««ƒ
,ÏLÓpa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÌÓˆÚ«¿»¿«∆∆∆«ƒ¿»
¯eiˆ') ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰L∆»∆∆¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ eNÚpL ('Ì„‡»»∆«¬«¿≈
Ì‰ 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ≈
LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁa וגם ¿ƒ«≈«»

בו  פעלה מלמטה שההעלאה לאחר

הוא  עדיין ספירות, עשר של 'ציור'

שהיה, כפי איןֿסוף «∆‡l‡נשאר
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ˙eËÈLÙaL∆ƒ¿ƒ»≈

Ìb BLÈ עצ על נוסף דבר ם בתור ∆¿«
לגמרי  'פשוטה' שהיא «¿ÔÈÚ‰»ƒמהותו

ÔÈÚ e‰fL ,'Ì„‡ ¯eiˆ'c¿ƒ»»∆∆ƒ¿«
ÏL Ì‰È˙BÓLa CÏÓ ÈÓa"¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆∆

,"ÌÈ˜Ècˆ.באריכות לעיל כמבואר «ƒƒ
‰¯ev‰ ÔÈÚ ¯˜Ú ÌÓ‡ (Ê»¿»ƒ«ƒ¿««»
ומוגדרת  'מצויירת' מציאות של במובן
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`jiwlטז 'iedl zereay bg ziyre

'אדם') ליֹוצרּה קֹורין ּכ 'אדם', הּוא ְְִֶַָָָָָָָׁשהּצּורה

ּבעֹולם  למּטה ׁשהּוא ּכפי ּדהאדם הּצּורה על ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָקאי

ׁשל  ּבנׁשמֹותיהם ההמלכה ׁשהרי הּגׁשמי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּזה

הּצּדיקים, ּבעבֹודת הּתענּוג לפניו ׁשעלה ְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָצּדיקים

ּבעֹולם  ּומצֹות הּתֹורה ּדקּיּום לעבֹודה ּבנֹוגע ְְְֲִִֵַַַָָָָהּוא

ּדו  הּגׁשמי חז"ל הּזה ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו 28קא. ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשל  ׁשּמחׁשבּתן ועד ּבמחׁשבה, עלּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל

ּכדמּוכח  לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָיׂשראל

ּבני  את "צו אֹומרת עצמּה ׁשהּתֹורה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּזה

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר מּובן,29יׂשראל" ּומּזה , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבני  על קאי ּבמחׁשבה" עלּו ּד"יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשהענין

ׁשּבֹו הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ׁשהם ּכפי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל

ּומצֹותיה. הּתֹורה את מקּימים ְְְְִִֶֶַַַָָָּדוקא

ÔÈÚ‰Â חז"ל 30ּבזה אמרּו ּדהּנה נתאוה 31, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּדירה  לֹו להיֹות ְִִַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבמקֹום, אינֹו ּד"תחּתֹונים" והּפירּוׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָּבתחּתֹונים,

אּלא  (ּוזמן), מק ֹום ּבגדר  אינֹו יתּבר הּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי

ּומדרגה, ּבמעלה הּוא ּד"תחּתֹונים" ְְְְֲִֵֵַַַַָָהּפירּוׁש

הּיֹותר  ׁשהּוא והחמרי הּגׁשמי הּזה עֹולם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו

ריּבּוי  עלֿידי ׁשנתהוה ּבמדרגה, וׁשפל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּתחּתֹון

ּביֹותר. והסּתרים העלמֹות וריּבּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָצמצּומים

ּכונת  ּתכלית הּוא הּתחּתֹון הּזה עֹולם ְְְְִֶַַַַַַַָָָודוקא

ּב'ּתניא' ּכמבאר ׁשּתכלית 32הּבריאה, ְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

מּמדרגה  וירידתם העֹולמֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות

הֹואיל  העליֹונים עֹולמֹות ּבׁשביל אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָלמדרגה ,

יתּבר ּפניו מאֹור ירידה עֹולמֹות 33ולהם ּדהּנה, . ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

מאצילּות, ּולמעלה האצילּות עֹולם ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָהעליֹונים,

ּופרסאֹות, צמצּומים ּכּמה לאחרי ׁשּנתהּוּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָאף

ּגילּוי  ּבבחינת היא התהּוּותם ְְִִִִִִַַָָָמּכלֿמקֹום

ּבמקֹורם, ּתחלה ּכלּולים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָההעלם,
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ד.28) פ"א, וש"נ.29)ב"ר ואילך. שנו ס"ע ח"ב תרל"ה סה"מ וראה שם. ב"ר גם המשך 30)ראה ראה - לקמן בהבא

.9 שבהערה ובכ"מ.31)תער"ב רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא  פל"ו.32)ראה

ואילך.33) קיב ע' תרע"ח סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯ev‰L BÓkL ,"d¯ˆBÈÏ ‰¯eˆ ÔÈn„Ó"c e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL)∆«∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»∆¿∆«»

˜‡Èהמוגדרת  ('Ì„‡' d¯ˆBÈÏ ÔÈ¯B˜ Ck ,'Ì„‡' ‡e‰ הכוונה »»»ƒ¿¿»»»»≈
‰¯ev‰ ÏÚ המוגדרת ÌÏBÚaהמציאות ‰hÓÏ ‡e‰L ÈÙk Ì„‡‰c ««»¿»»»¿ƒ∆¿«»»»

ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰È˙BÓLa ‰ÎÏÓ‰‰ È¯‰L ,ÈÓLb‰ ‰f‰ על «∆««¿ƒ∆¬≈««¿»»¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
היא  שמשמעותה העולם בריאת

˙„B·Úa ‚eÚz‰ ÂÈÙÏ ‰ÏÚL∆»»¿»»««¬«¬«
Ú‚Ba ‡e‰ ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿≈«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜c ‰„B·ÚÏ«¬»¿ƒ«»ƒ¿
.‡˜Âc ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ«¿»
Ï"ÊÁ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ28 ¿∆««∆»¿¬«

‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ העליונה ƒ¿»≈»««¬»»
הבריאה, Ôz·LÁnLלפני „ÚÂ¿«∆«¬«¿»

,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»¿»¿»»»
‰¯BzÏ eÏÈÙ‡ קדמה שגם היא ¬ƒ«»

Bz‰L¯‰לעולם, ‰fÓ ÁÎeÓ„kƒ¿»ƒ∆∆«»
Èa ˙‡ Âˆ" ˙¯ÓB‡ dÓˆÚ«¿»∆∆«∆¿≈
Èa Ï‡ ¯ac" "Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈

"Ï‡¯NÈ29:המדרש (ובלשון ƒ¿»≈
ישראל  של לכל "מחשבתן קדמה

הקדושֿברוךֿהוא  שצפה אילולי דבר...

לקבל  עתידין ישראל דורות כ"ו שאחר

צו  בתורה כותב היה לא התורה, את

ישראל"), בני אל דבר ישראל בני את

ÔÈÚ‰L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆»ƒ¿»
"‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ"c¿ƒ¿»≈»««¬»»

È‡˜ מכווןÈÙk Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ »≈«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰L∆≈»»«∆««¿ƒ
˙‡ ÌÈÓi˜Ó ‡˜Âc BaL∆«¿»¿«¿ƒ∆

.‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»
ÔÈÚ‰Â‰Êa30, דוקא איך לבאר ¿»ƒ¿»»∆

שהוא  כפי ישראל נשמות של ה'ציור'

את  ומעורר גורם הגשמי, הזה בעולם

למעלה, אדם' ה'ציור ≈p‰c¿ƒ‰עניין
Ï"ÊÁ e¯Ó‡31במדרש‰Â‡˙ »¿¬«ƒ¿«»

BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc שדווקא ƒ»««¿ƒ

עולם  ובעיקר התחתונים, העולמות

ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי הזה

והשראת  לגילוי ראוי מקום יהיו

≈»¿Le¯Èt‰Âהשכינה,
BÈ‡ "ÌÈBzÁ˙"c'תחתון' ¿«¿ƒ≈

(ÔÓÊe)ו'נמוך' ÌB˜Ó ¯„‚a BÈ‡ C¯a˙È ‡e‰ È¯‰L ,ÌB˜Óa¿»∆¬≈ƒ¿»≈≈¿∆∆»¿«

(וזמן), מקום של הגבול מגדרי למעלה ‰Le¯Ètאלא ‡l‡∆»«≈
e‰fL ,‰‚¯„Óe ‰ÏÚÓa ‡e‰ "ÌÈBzÁ˙"c הוא "תחתונים" ¿«¿ƒ¿«¬»«¿≈»∆∆

ÏÙLÂ ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‡e‰L È¯ÓÁ‰Â ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿ƒ¿«»¿ƒ∆«≈«¿¿»≈
‰‚¯„Óa,העולמות שאר לכל בגדרי Â‰˙L‰ביחס הנתון מוגבל כעולם ¿«¿≈»∆ƒ¿«»

וחומרי  גשמי וכעולם והזמן המקום

ÌÈÓeˆÓˆ ÈeaÈ¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ÈeaÈ¯Â¿ƒ«¿»¿∆¿≈ƒ

¯˙BÈa שמהווה האלוקי והאור ¿≈
הוא  הגשמי הזה העולם את ומחייה

ונסתר  ונעלם ביותר ומצומם מועט

‰f‰ביותר. ÌÏBÚ ‡˜Â„Â¿«¿»»«∆
˙Âk ˙ÈÏÎz ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿«¿ƒ«»«
של  והסופית העיקרית המטרה

'‡Èz'a ¯‡·Ók ,‰‡È¯a‰32 «¿ƒ»«¿…»««¿»
˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒƒ¿«¿¿
‰‚¯„nÓ Ì˙„È¯ÈÂ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒƒ»»ƒ«¿≈»
ÏÈ·La BÈ‡ ,‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒƒ

Ì‰ÏÂ העליונים העולמות לגבי ¿»∆
מדרגה  האלוקי האור של ההשתלשלות

לעולם ומעולם «È¯È¿ƒ„‰לדרגה
C¯a˙Èוהתרחקות ÂÈt ¯B‡Ó33 ≈»»ƒ¿»≈

לגרום  היא הבריאה שמטרת ייתכן ולא

וממשיך  וירידה. מאלוקות ריחוק

העליונים  העולמות לגבי כיצד ומפרט

ירידה, היא ≈p‰c¿ƒ‰,הבריאה
ÌÏBÚ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ»
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏe ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿«¿»≈¬ƒ
‰nk È¯Á‡Ï ee‰˙pL Û‡«∆ƒ¿«¿«¬≈«»

ÌÈÓeˆÓˆ האלוקי באור ƒ¿ƒ
˙B‡Ò¯Ùe שנמשלו נוספים צמצומים «¿»

מבדיל, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒלמסך
Ì˙ee‰˙‰'ו'מציאות ל'יש' מ'אין' ƒ¿«»

,ÌÏÚ‰‰ ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ«∆¿≈
‰ÏÁz ÌÈÏeÏk eÈ‰L קודם ∆»¿ƒ¿ƒ»

היו Ì¯B˜Óaשנבראו, כבר ובהעלם ƒ¿»
‰e‡בפועל Ì˙ee‰˙‰Âקיימים, ¿ƒ¿«»

Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó elb˙pM ‰Ó«∆ƒ¿«≈«∆¿≈∆
Ì˙eÏlk˙‰aL ÔÂÈÎÂ ,ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈»∆¿ƒ¿«¿»

Ì¯B˜Óaשנבראו ‰eÈקודם ƒ¿»»
‰‰B·b ‰‚¯„Óe ‰ÏÚÓa¿«¬»«¿≈»¿»

¯˙BÈ ‰a¯‰,בפועל שנבראו לאחר e„¯Èממדרגתם Ì˙ee‰˙‰·e «¿≈≈¿ƒ¿«»»¿
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יז d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

אל  מההעלם ּׁשּנתּגּלּו מה הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָוהתהּוּותם

היּו ּבמקֹורם ׁשּבהתּכּללּותם וכיון ְְְְְִִִֵֶַַָָָָהּגילּוי,

ּובהתהּוּותם  יֹותר, הרּבה ּגבֹוהה ּומדרגה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָּבמעלה

מאֹור  ירידה זֹו הרי  ּומדרגתם, מּמעלתם ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָירדּו

היא  זֹו, ּבירידה הּכּונה ותכלית .יתּבר ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּפניו

 ֿ ּבריאהֿיצירה עֹולמֹות התהּוּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּבכדי

ּבבחינת  ׁשּזהּו יׁש, ּבבחינת ׁשהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָעׂשּיה,

ּובעֹולמֹות  ההעלם). ּגילּוי (ולא ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָֹהתחּדׁשּות

סדר  יׁש ּבהם (ׁשּגם ּגּופא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

הּכּונה  ּתכלית למדרגה) מּמדרגה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּבמדרגה  הּתחּתֹון ׁשהּוא הּגׁשמי הּזה עֹולם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהיא

היתה  אלּו ׁשהרי  מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

הרּוחנּיים, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּנברא  ּומּזה עֹולם, עֹוד לברֹוא נצר היה ְְְִִִִֶֶָָָָָֹלא

אינּה ׁשהּתכלית מּוכח, יֹותר, ּתחּתֹון ְְִֵֵֶַַַָָָעֹולם

ּבעֹולם  ּדוקא ּכיֿאם הימּנּו, ׁשּלמעלה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

ׁשהּוא  ּתחּתֹון הּיֹותר לעֹולם עד ּתחּתֹון, ְְֵֵֶַַַַַָָהּיֹותר

העֹולמֹות, ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ְְְְְִֵַַַָָָסֹוף

העֹולמֹות  הׁשּתלׁשלּות היתה ּדוקא ְְְְְְִִִַַָָָָָּובׁשבילֹו

ׁשּנתאּוה  לפי  למדרגה, מּמדרגה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוירידתם

ּדוקא, הּתחּתֹון הּזה ׁשּבעֹולם ְְֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

כּו'. ּדירה לֹו ְִִֶָּתהיה

ÔÈÚÂ נעׂשה ּבּתחּתֹונים") יתּבר לֹו ("ּדירה זה ¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּירדּו ּכפי ּדוקא יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעלֿידי

ּתֹורה  ּומקּימים ּגׁשמי, ּבגּוף ונתלּבׁשּו ְְְְְְְְִִִַַַַָָלמּטה

עֹוׂשים  ועלֿידיֿזה הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּומצֹות

אמרּו זה ועל ּבתחּתֹונים". יתּבר לֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָ"ּדירה

ׁשּנקראת 34רז"ל  הּתֹורה ּובׁשביל ראׁשית ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל "ּבראׁשית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁש"אנכי 35ראׁשית", ּדזה ּבראתי, עליה ואדם ארץ עׂשיתי אנכי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹ

ּבׁשביל  הּוא ההׁשּתלׁשלּות) סדר ּכללּות על (ׁשּקאי ארץ" עׂשיתי - ׁשאנכי מי -ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבגימטרּיא  ּבראת"י ּבׁשביל היא האדם ׁשּבריאת ּבראתי", עליה "ואדם ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָהאדם,

הּתֹור 36ּתרי"ג  נּתנה זה ּומּׁשּום ולא . למּטה, ׁשּירדּו יׂשראל לנׁשמֹות ּדוקא ה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּׁשמים" על הֹוד "ּתנה ׁשּבקׁשּו הּׁשרת ּדהּנה 37למלאכי הענין, ּובאּור . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
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ואילך. סע"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙‚¯„Óe Ì˙ÏÚnÓ,במקורם בהעלם שהיו כפי BÊלעומת È¯‰ ƒ«¬»»«¿≈»»¬≈

‰„È¯Èוהתרחקות‰„È¯Èa ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â .C¯a˙È ÂÈt ¯B‡Ó ¿ƒ»≈»»ƒ¿»≈¿«¿ƒ««»»ƒƒ»
BÊ,מאצילות שלמעלה והעולמות האצילות עולם È„Îaשירדו ‡È‰ƒƒ¿≈

˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰ ‰È‰zLעולמות יותר, Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aנחותים ∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»
LÈ ˙ÈÁ·a Ì‰L ,‰iNÚ כי ¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«≈

כמו  בהם ניכר לא לאלוקות הביטול

העליונים, המציאות e‰fLבעולמות ∆∆
'יש' בתור בריאהֿיצירהֿעשיה של

¯·c ˙eLcÁ˙‰ ˙ÈÁ·a של ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»»
מ'אין' ‰‰ÌÏÚ'יש ÈeÏÈb ‡ÏÂ)¿…ƒ«∆¿≈

Œ‰‡È¯aבלבד  ˙BÓÏBÚ·e .(¿»¿ƒ»
‡Ùeb ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ עצמם ¿ƒ»¬ƒ»»

¯„Ò LÈ Ì‰a ÌbL)∆«»∆≈≈∆
‚¯„nÓ ˙eÏLÏzL‰‰ ƒ¿«¿¿ƒ«¿≈»
‰ek‰ ˙ÈÏÎz (‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¿ƒ««»»
העולם  בריאת של העיקרית המטרה

‡e‰L ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ‡È‰ƒ»«∆««¿ƒ∆
‰‚¯„Óa ÔBzÁz‰ העולמות מכל ««¿¿«¿≈»

hÓÏ‰כולם ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»
‰˙È‰ eÏ‡ È¯‰L ,epnÓƒ∆∆¬≈ƒ»¿»

‰ek‰ הבריאה של המטרה ««»»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ ‡Ï ,ÌÈiÁe¯‰ ‰iNÚ¬ƒ»»»ƒƒ…»»

ÌÏBÚ „BÚ ‡B¯·Ï C¯ˆ נוסף ƒ¿»ƒ¿»
ÌÏBÚעליהם, ‡¯·pL ‰fÓeƒ∆∆ƒ¿»»

¯˙BÈ ÔBzÁz,הרוחניים מהעולמות «¿≈
הגשמי, הזה «ÁÎeÓ,העולם

ÌÏBÚa dÈ‡ ˙ÈÏÎz‰L∆««¿ƒ≈»»»
epÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL גשמי ואינו ∆¿«¿»≈∆

Âc˜‡אלא Ì‡ŒÈkוחומרי, ƒƒ«¿»
„Ú ,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÌÏBÚa»»«≈«¿«
‡e‰L ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÌÏBÚÏ»»«≈«¿∆
˙B‚¯„n‰ Ïk ÛBÒ»««¿≈
,˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿»»

BÏÈ·L·eאותו לברוא Âc˜‡כדי ƒ¿ƒ«¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿¿»»
,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ Ì˙„È¯ÈÂƒƒ»»ƒ«¿≈»¿«¿≈»
ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰e‡˙pL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»«»»
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‡e‰∆»»«∆««¿
'eÎ ‰¯Èc BÏ ‰È‰z ,‡˜Âc«¿»ƒ¿∆ƒ»
מקום  יהיה הזה התחתון העולם ודווקא

אלוקות. לגילוי ראוי

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc") ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ»ƒ¿»≈
"ÌÈBzÁza המטרה כאמור שהוא ««¿ƒ

הבריאה  של NÚ‰והתכלית בפועל ) נשלמת BÓL˙והכוונה È„ÈŒÏÚ «¬∆«¿≈ƒ¿
Ï‡¯NÈ אלא למעלה הן שהנשמות כפי e„¯iLלא ÈÙk ‡˜Âc נשמות ƒ¿»≈«¿»¿ƒ∆»¿

BˆÓe˙ישראל  ‰¯Bz ÌÈÓi˜Óe ,ÈÓLb Ûe‚a eLaÏ˙Â ‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa דוקא בגשמיות ומצוות תורה קיום »»«∆««¿ƒ¿«¿≈∆

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ÌÈNBÚƒƒ»ƒ¿»≈
e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ."ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ¿«∆»¿

Ï"Ê¯34,˙ÈL‡¯a",'ראשית 'ב' ««¿≈ƒ
את ברא שה' ÏÈ·Laƒ¿ƒהעולם להורות

'ראשית' שנקראו דברים ≈«¿Ï‡¯NÈƒב'
ÏÈ·L·e ˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL∆ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ
,"˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ כי «»∆ƒ¿≈≈ƒ

תורה  לומדים ישראל בני כאשר

הזה, בעולם בגשמיות מצוות ומקיימים

של  והתכלית המטרה נשלמת אזי

e˙kL·הבריאה  BÓÎe35ÈÎ‡ ¿∆»»…ƒ
‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı¯‡ È˙ÈNÚ»ƒƒ∆∆¿»»»∆»
ÈÓ - ÈÎ‡"L ‰Êc ,È˙‡¯a»»ƒ¿∆∆»…ƒƒ

ÈÎ‡L,בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ∆»…ƒ
באלוקות  והבחינות מהדרגות למעלה

-שנקראות  שונים È˙ÈNÚ»ƒƒבשמות
È‡wL) "ı¯‡ רק לא והכוונה ∆∆∆»≈

אלא  הגשמית eÏÏk˙לארץ ÏÚ«¿»
‡e‰ (˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿
‰ÈÏÚ Ì„‡Â" ,Ì„‡‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»»»¿»»»∆»
‡È‰ Ì„‡‰ ˙‡È¯aL ,"È˙‡¯a»»ƒ∆¿ƒ«»»»ƒ
‡i¯ËÓÈ‚a È"˙‡¯a ÏÈ·Laƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‚"È¯z36 תרי"ג יקיים שהאדם כדי «¿«
Ê‰מצוות. ÌeMÓe שזו מאחר ƒ∆

הבריאה  של והתכלית «¿zƒ‰המטרה
Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‡˜Âc ‰¯Bz‰«»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈

‰hÓÏ e„¯iL,הגשמי הזה לעולם ∆»¿¿«»
eL˜aL ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿¬≈«»≈∆ƒ¿
"ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ‰z"37 ¿»¿««»»ƒ

משה  שעלה "בשעה הגמרא: (וכסיפור

לפני  השרת מלאכי אמרו למרום,
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`jiwlיח 'iedl zereay bg ziyre

ׁשּמלאכים 38ידּוע  לנׁשמֹות, מלאכים ּבין ההפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו לפע ֹול ּכדי ּגׁשמי ּבגּוף להתלּבׁש ּבכחם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹאין

יתעּלם  ּגׁשמי, ּבגּוף יתלּבׁשּו ואם ,וזּכּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַּברּור

מההארה  ּבמּכלֿׁשּכן האֹור, ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויסּתּתר

ּבדברים  והתלּבׁשּותּה ׁשּבירידתּה ְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹהאלקית

נראה  ׁשּלא ּבהם, מתעּלמת היא הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹּגׁשמּיים

הּדבר  מציאּות ּכיֿאם הּפֹועל, האלקי ְֱִִִִֵַַַַָָָֹֹהּכח

הּוא  ׁשּכן ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָהּגׁשמי

ּׁשּמצינּו ּומה נבראים. ׁשהם לּמלאכים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבנֹוגע

ּבגּופים, ּבהתלּבׁשּותם ּבעֹולם הּמלאכים ְְְְְְִִִַַַַָָָָּפעּולת

ּבדר רק זה הרי ּדאברהם, ּבּמלאכים ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

אּלא  ׁשּלהם, הּפעּולה זה ׁשאין והינּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשליחּות,

ׁשּנקראים  ּכ ּכדי ועד המׁשּלח, ּדכח ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּפעּולה

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּכמבאר המׁשּלח, ׁשם 39על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּכמֹו הוי', ּבׁשם נקרא נברא ׁשּמלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמצינּו

ּכיון 40ׁשּכתּוב  גֹו', אליה הּדֹובר הוי' ׁשם וּתקרא ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּוא  הוי', ׁשם ּבהם מתלּבׁש הּׁשליחּות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבעת

הּמלאכים  אבל כּו'. מתעּלם ׁשאינֹו עצמי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹור

ּברּור  ולפעֹול להתלּבׁש יכֹולים אינם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָמּצדֿעצמם

ּבדבר  יתלּבׁשּו אם ואדרּבה, ּגׁשמי, ּבדבר ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָוזּכּו

 ֿ מהּֿׁשאין כּו'. האֹור ּבהם ויסּתּתר יתעּלם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּגׁשמי

ּבכחן  עצמי, אֹור ּבחינת להיֹותן נׁשמֹות, ְְְְְִִִֵַַָָָֹּכן

ולא  ּגׁשמּיים, ּבלבּוׁשים להתלּבׁש למּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹלירד

ׁשהּוא  האדם ּבגּוף להתלּבׁש ׁשּיכֹולים אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָעֹוד

חּיים' ה'ּבעלי מּגּופי יֹותר ּבמדרגה ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָנמּו

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר חּיים'41והּצֹומח, ׁשה'ּבעלי ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹ

אחת, ּבבת החּיּונית ונפׁשם ּגּופם נתהּוּו ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָוהּצֹומח
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ד.

(המו"ל). כבפנים ואוצ"ל כד. תתצט: ע' שם תער"ב בהמשך (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקבל  להן: אמר בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו הקדושֿברוךֿהוא:

וארבעה  ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו בא. תורה

תזכרנו  כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם שנברא קודם דורות

על  הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו כי אדם ובן

הקדושֿברוךֿהוא  לו אמר השמים?

אמר  תשובה... להן החזיר למשה:

שאתה  תורה עולם, של ריבונו לפניו:

אלוקיך  ה' אנכי בה, כתיב מה לי נותן

אמר  מצרים. מארץ הוצאתיך אשר

לפרעה  ירדתם למצרים להן:

לכם?... תהא למה תורה השתעבדתם

להקדושֿב  לו הודו רוךֿהוא...").מיד

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e38 ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
החסידות ÔÈaבתורת L¯Ù‰‰«∆¿≈≈

ÌÈÎ‡ÏnL ,˙BÓLÏ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒƒ¿»∆«¿»ƒ
Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ÌÁÎa ÔÈ‡≈¿…»¿ƒ¿«≈¿
¯e¯a Ba ÏBÚÙÏ È„k ÈÓLb«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
לקדושה  והעלאתו מהרע הטוב הפרדת

CekÊÂ,החומריות Ì‡Âעידון ¿ƒ¿ƒ
eLaÏ˙È המלאכים,ÈÓLb Ûe‚a ƒ¿«¿¿«¿ƒ

¯B‡‰ Ì‰a ¯zzÒÈÂ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»∆»
פעולתו  את יפעל ולא בגלוי יאיר ולא

הגשמי, הגוף ֿ ÔkLŒÏkÓaעל וקל ¿ƒ»∆≈
‰‡È˜Ï˙וחומר ‰¯‡‰‰Ó שירדה ≈«∆»»»¡…ƒ
d˙eLaÏ˙‰Âלעולם d˙„È¯ÈaL∆ƒƒ»»¿ƒ¿«¿»

‡È‰ È¯‰ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬≈ƒ
Ì‰a ˙ÓlÚ˙Ó הגשמיות כי ƒ¿«∆∆»∆

האלוקות, על ומסתירה …∆lL‡מעלימה
‰‡¯הגשמיים ‰Ákבנבראים ƒ¿∆«…«

ÏÚBt‰ È˜Ï‡‰ ומחייה בורא בהם, »¡…ƒ«≈
הוא Ì‡ŒÈkאותם, שניכר מה ƒƒ

,„·Ïa ÈÓLb‰ ¯·c‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»««¿ƒƒ¿«
ÔkL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»∆≈
Ì‰L ÌÈÎ‡ÏnÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«««¿»ƒ∆≈

,ÌÈ‡¯· מעלימה הגשמיות אם ƒ¿»ƒ
קלֿוחומר  הבורא, על ומסתירה

יתלבשו  הם אם המלאכים על שתסתיר

ÏeÚt˙בה. eÈˆnM ‰Óeשל ÌÏBÚaהשפעה ÌÈÎ‡Ïn‰ «∆»ƒ¿«««¿»ƒ»»
Ì‰¯·‡c ÌÈÎ‡Ïna BÓk ,ÌÈÙe‚a Ì˙eLaÏ˙‰a שלושת ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿««¿»ƒ¿«¿»»

ונראו  בגופים מלובשים היו שעה ובאותה אברהם את לבקר שבאו המלאכים

eÁÈÏL˙כאנשים, C¯„a ˜¯ ‰Ê È¯‰,הקדושֿברוךֿהוא eÈ‰Âמאת ¬≈∆«¿∆∆¿ƒ¿«¿
Ì‰lL ‰ÏeÚt‰ ‰Ê ÔÈ‡L,עצמם המלאכים של בכוח מדובר לא ∆≈∆«¿»∆»∆

‰ÏeÚt‰ ‡l‡ הפעולה דבר של לאמיתו היא המלאכים ÁÎcשל ∆»«¿»¿…«
¯‡·Ók ,ÁlLÓ‰ ÌL ÏÚ ÌÈ‡¯˜pL Ck È„k „ÚÂ ,ÁlLÓ‰«¿«≈«¿«¿≈»∆ƒ¿»ƒ«≈«¿«≈««¿…»

'L„w‰ ˙¯b‡'a39 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
‡¯˜ ‡¯· C‡ÏnL eÈˆnL∆»ƒ∆«¿»ƒ¿»ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ÌLa40 ¿≈¬»»¿∆»

שהתגלה  לאחר שרה שפחת בהגר

מאת  מלאך ÌLה'אליה ‡¯˜zÂ«ƒ¿»≈
ÔÂÈk ,'B‚ ‰ÈÏ‡ ¯·Bc‰ 'ÈÂ‰¬»»«≈≈∆»≈»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚaL בשעה ∆¿≈«¿ƒ
השליחות  את ממלאים שהמלאכים

ה' מאת להם ≈»¿LaÏ˙Óƒשנמסרה
¯B‡ ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌL Ì‰a»∆≈¬»»∆

ÈÓˆÚ תמיד שנשאר אלוקי אור «¿ƒ
מהותו eÎ'בעצם ÌlÚ˙Ó BÈ‡L∆≈ƒ¿«≈

אינו  במלאך מתלבש כשהוא וגם

ראתה  הגר ולכן גלוי, ונשאר מתעלם

הוי'. שם את «¬‡·Ïבמלאך
ÌÈ‡ ÌÓˆÚŒ„vÓ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ««¿»≈»

LaÏ˙‰Ï ÌÈÏBÎÈ או גשמי בגוף ¿ƒ¿ƒ¿«≈
הזה בעולם גשמי ¿ÏBÚÙÏÂ¿ƒבדבר

,ÈÓLb ¯·„a CekÊÂ ¯e¯a≈¿ƒ¿»»«¿ƒ
¯·„a eLaÏ˙È Ì‡ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒƒ¿«¿¿»»
Ì‰a ¯zzÒÈÂ ÌlÚ˙È ÈÓLb«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»∆

'eÎ ¯B‡‰ בירור יגרום לא והדבר »
אלא  הגשמי הדבר של והתעלות וזיכוך

על  נוסף והסתר העלם יגרום להיפך,

האלוקי. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהאור
¯B‡ ˙ÈÁa Ô˙BÈ‰Ï ,˙BÓL¿»ƒ¿»¿ƒ«

ÈÓˆÚ בכל מהותו בעצם שנשאר «¿ƒ
hÓÏ‰מצב, „¯ÈÏ ÔÁÎa¿…»≈≈¿«»

ÌÈiÓLb ÌÈLe·Ïa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
הדברים  של וזיכוך בירור ולפעול

‡l‡הגשמיים, „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»
ÌÈÏBÎiLהנשמותLaÏ˙‰Ï לא ∆¿ƒ¿ƒ¿«≈

אלא סתם גשמיים בדברים ¿Ûe‚aרק
'ÌÈiÁ ÈÏÚa'‰ ÈÙebÓ ¯˙BÈ ‰‚¯„Óa CeÓ ‡e‰L Ì„‡‰»»»∆»¿«¿≈»≈ƒ≈««¬≈«ƒ

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ók ,ÁÓBv‰Â41הזקן ÈÏÚa'‰Lלאדמו"ר ¿«≈««¿…»¿»∆««¬≈
˙ÈeiÁ‰ ÌLÙÂ ÌÙeb ee‰˙ ÁÓBv‰Â 'ÌÈiÁ את הנפש המחייה «ƒ¿«≈«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
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יט d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

 ֿ ּבפני ּתחּלה ּגּופֹו ׁשּנעׂשה האדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

הינּו, ּבתֹוכֹו, חּיּונית נפׁש ׁשּום ּבלי עפר ְְְְִִִֶֶַַָָעצמֹו

עם  ּומּכלֿמקֹום, כּו', ּדֹומם ּבבחינת ְְִִִִִֵֶַַָָָׁשנתהוה

מּמּנּו, למּטה ׁשאין ּתחּתֹון האדם ּגּוף ְְֱִֵֶֶַַָָָָהיֹות

ׁשּלא  ּבלבד זֹו ולא הּנׁשמה, ּבֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹמתלּבׁשת

ּברּור  ׁשּפֹועלת אּדרּבה, אּלא אֹורּה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמתעּלם

ׁשּבהם  הּגׁשמּיים הּדברים ּובכל ּבּגּוף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָוזּכּו

ועלֿידיֿזה  ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום נעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָועלֿידם 

יתּבר לֹו "ּדירה ּדעׂשית הּכּונה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָנׁשלמת

ְְִַּבתחּתֹונים".

עלֿידי BÚÂ„ח) היא הּדירה ׁשעׂשּית ּבזה, ענין ¿ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

לעיל  נתּבאר ּדהּנה, יׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָנׁשמֹות

ּדרּגא  על ּדקאי ּבמחׁשבה, עלּו ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל

ׁשּבּמחׁשבה  ׁשהם 42העליֹונה מּזה, ויתרה , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

נעלים  הּיֹותר והּגילּויים הּדרגֹות מּכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלמעלה

להיֹותם  הּגילּויים), ּכל הם (ּובׁשבילם ְְִִִִִֵַָָָכּו'

למעלה  ׁשהּוא ּכפי איןֿסֹוף ּבעצמּות ְְְְְְִִֵֶַַָָמּוׁשרׁשים

ׁשּזהּו עצמֹו", "ידיעת לבחינת ועד ּגילּוי, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַמּגדר

ּגילּוי  מּגדר מעלה למעלה ּבעצמּותֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבהעלם

את  י ֹודע ּכביכֹול עצמֹו" ּב"ידיעת הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלגמרי,

כּו' נאמר 43הּנׁשמֹות זה ועל .44הּמל עם ְְֱִֶֶֶֶַַַַָ

הּמלכים  מלכי מל עם ׁשם, יׁשבּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבמלאכּתֹו

צּדיקים  ׁשל נפׁשֹות יׁשבּו ְְִִֶַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשהּנׁשמֹות  ּדכיון העֹולם, את ּוברא נמל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבהם

אמּתית  ויֹודעים יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָמּוׁשרׁשֹות

התעֹוררּות  ּכללּות על ּבהם נמל לכן ְְְְְִִֵֶַַָָָרצֹונֹו,

למּטה, ּבירידתם ּגם הּנה זה ּומּׁשּום כּו'. ְִִִִֵֶַַָָָָָהרצֹון

להיֹות  יתּבר ּורצֹונֹו חפצֹו אמּתית הם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָיֹודעים

ּורצֹונֹו חפצֹו ּפֹועלים וגם ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְֲִִִֶַַָלֹו
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ג.42) לד, סע"ד. יז, שה"ש לקו"ת תתקב.43)ראה ע' שם תער"ב המשך רבה 44)ראה ורות ב"ר כג. ד, הימיםֿא דברי

.14 שבהערה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלהם ‡Á˙,הגוף ˙·a,בגופים נשמות נבראו ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óוהם ¿««««∆≈≈
Ì„‡‰ כזו בצורה BÓˆÚŒÈÙaנבראNÚpL‰נברא ‰lÁz BÙeb »»»∆«¬»¿ƒ»ƒ¿≈«¿

נשמה ללא ‰eÈ,לבדו, ,BÎB˙a ˙ÈeiÁ LÙ ÌeL ÈÏa ¯ÙÚ»»¿ƒ∆∆ƒƒ¿«¿
'eÎ ÌÓBc ˙ÈÁ·a ‰Â‰˙L האדם של הגשמי שהגוף מוכח כן ואם ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ«≈

והצומח  החיים בעלי מגוף יותר נחות

פחות  בו שיש כדומם הוא עצמו ומצד

ובצומח, חיים בבעלי מאשר חיות

Ûeb ˙BÈ‰ ÌÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ¡
‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz Ì„‡‰»»»«¿∆≈¿«»
,‰ÓLp‰ Ba ˙LaÏ˙Ó ,epnÓƒ∆ƒ¿«∆∆«¿»»
ÌlÚ˙Ó ‡lL „·Ïa BÊ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆…ƒ¿«≈

d¯B‡ מלאך אילו קורה שהיה כמו »
גשמי, בגוף מתלבש «∆‡l‡היה

˙ÏÚBtL ,‰a¯c‡הנשמה¯e¯a «¿«»∆∆∆≈
ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e Ûeba CekÊÂ¿ƒ«¿»«¿»ƒ
Ì„ÈŒÏÚÂ Ì‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆¿«»»
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‰NÚ«¬∆ƒ«»ƒ¿
‰ek‰ ˙ÓÏL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆««»»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ˙ÈNÚc«¬ƒ«ƒ»ƒ¿»≈

"ÌÈBzÁ˙a היתרון מובן ומזה ¿«¿ƒ
מלאכים  על לנשמות שיש הגדול

לנשמות  דווקא התורה ניתנה שבגללו

למלאכים. ולא

˙iNÚL ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ (Á¿ƒ¿»»∆∆¬ƒ«
‰¯Èc‰ הזה בעולם לקדושֿברוךֿהוא «ƒ»
È„ÈŒÏÚדווקא‰È‡התחתון ƒ«¿≈

,Ï‡¯NÈ ˙BÓL שממשיך כפי ƒ¿ƒ¿»≈
ומבאר.

Ï‡¯NiL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿»≈
‰·LÁÓa eÏÚ,האלוקית העליונה »««¬»»

È‡˜c הכוונה‡b¯c ÏÚ ¿»≈««¿»
BÈÏÚ‰‰·LÁnaL עצמה ‰42 »∆¿»∆««¬»»

"ופירוש  תורה': ב'לקוטי (כמבואר

מיני  ג' יש כי במחשבה עלה

דהיינו  שבמחשבה מחשבה מחשבות...

ודבר  והבנה שכל מחשבת שחושב

שבמחשבה  ודבור הלב. עיון בו שצריך

רק  בהם שאין בעלמא דברים שחושב

שום  בהם מלובש ואין אותיות צירופי

הוא  שבמחשבה ומעשה והבנה. שכל

ממש. ובפועל גשמיות במעשה שרואה מה לכל דמיון רק שהוא המדמה כוח

עליונה"), מחשבה שהיא שבמחשבה מחשבה היינו במחשבה «≈ÈÂƒ˙¯‰ועלה
Ì‰L ,‰fÓישראל ÌÈÈeÏÈb‰Âנשמות ˙B‚¯c‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ƒ∆∆≈¿«¿»ƒ»«¿»¿«ƒƒ

(ÌÏÈ·L·eהאלוקיים  'eÎ ÌÈÏÚ ¯˙Bi‰ ישראל נשמות ‰Ìלמען «≈«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÈÙk ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa ÌÈL¯LeÓ Ì˙BÈ‰Ï ,(ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk»«ƒƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

,ÈeÏÈb ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L בדרגא הם ישראל שנשמות לכך הסיבה ∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ
והתפשטות  הארה הם ה'גילויים' שכל משום היא ה'גילויים' מכל יותר נעלית

ואילו  עצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

 ֿ האין ב'עצמות מושרשות הנשמות

גילוי מגדר שלמעלה »¿ÚÂ„סוף'
,"BÓˆÚ ˙ÚÈ„È" ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒ««¿
בעצמותו  ישראל נשמות של השורש

 ֿ הקדוש שבה בחינה באותה הוא ית'

עצמו את יודע ∆∆e‰fLברוךֿהוא
שנמצאת כזו נעלית ≈¿∆¿ÌÏÚ‰aבחינה

˙eÓˆÚa בעצמו האיןֿסוף ¿«¿
ÈeÏÈb ¯„bÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»ƒ∆∆ƒ
"BÓˆÚ ˙ÚÈ„Èa" ‰p‰ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ≈ƒƒ««¿
˙BÓLp‰ ˙‡ Ú„BÈ ÏBÎÈ·kƒ¿»≈«∆«¿»

'eÎ43 נפרד בלתי חלק שהן

'ידיעת  של זו ומדריגה מ"עצמו",

'עלה  ממדריגת יותר נעלית עצמו'

במחשבה'.

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ44 דברי בספר ¿«∆∆¡«
יהודה) שבט בני (על ÌÚƒהימים

,ÌL e·LÈ BzÎ‡ÏÓa CÏn‰«∆∆ƒ¿«¿»¿»
במדרש, ז"ל חכמינו CÏÓודרשו ÌÚƒ∆∆

ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«»»
ÌÈ˜Ècˆ ÏL ˙BLÙ e·LÈ ‡e‰»¿¿»∆«ƒƒ

CÏÓ Ì‰aL הקדושֿברוךֿהוא ∆»∆ƒ¿«
הבריאה ‰e,ÌÏBÚ·¯‡קודם ˙‡ »»∆»»

˙BÓLp‰L ÔÂÈÎc ישראל בני של ¿≈»∆«¿»
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LeÓ¿»¿«¿ƒ¿»≈
ישראל  נשמות ושורש לעיל כמבואר

המחשבה, של העליונה בדרגה הוא

עצמו' 'ידיעת בבחינת מזה ולמעלה

ÔÎÏ ,BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡ ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ¬ƒƒ¿»≈
˙eÏÏk ÏÚ Ì‰a CÏÓƒ¿«»∆«¿»
ÌeMÓe .'eÎ ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿»»ƒ

‰Ê על הייתה הבריאה שתחילת כיוון ∆
הצדיקים נשמות עם ש'נמלך' ≈p‰ƒ‰ידי

Ì˙„È¯Èa Ìb ישראל נשמות של «ƒƒ»»
˙ÈzÓ‡ Ì‰ ÌÈÚ„BÈ ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ≈¬ƒƒ
Ì‚Â ,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï C¯a˙È BBˆ¯e BˆÙÁ∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿«

ÌÈÏÚBt את בפועל ומקיימים Èca¯‰ממלאים C¯a˙È BBˆ¯e BˆÙÁ ¬ƒ∆¿¿ƒ¿»≈«ƒ»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,ÌÈBzÁ˙a45. ¿«¿ƒ«¿≈ƒ«»ƒ¿
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`jiwlכ 'iedl zereay bg ziyre

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי ּבתחּתֹונים, ּבּדירה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָיתּבר

ּדוקא,45ּומצֹות  ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנּתנה ּגם וזהּו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

נּצחּוני  אֹומר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכ ּכדי ְְְִִֵֵֶַַָָָועד

נּצחּוני  מּוׁשרׁשֹות 46ּבני יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּדכיון , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

אמּתית  ּומגּלים הם יֹודעים ,יתּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּבעצמּותֹו

ּומגּלים  ׁשּיֹודעים ּכמֹו ּבּתֹורה, יתּבר ְְְְְִִִֵֶַַָָרצֹונֹו

הּדירה  ּבענין יתּבר רצֹונֹו אמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָּופֹועלים

הּמל את ׁשראה מּמי לזה, והּמׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבתחּתֹונים.

ורגיל  ּובקי ׁשּיֹודע עד עּמֹו, יחד זמן מׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוׁשהה

ּובכלים  נאה ּבדירה לדּור רצֹונֹו ְְְְִִֵֶָָָָּבאֹופן

הּדירה  ּולתּקן לעׂשֹות הּוא יכֹול אזי ְְֲֲִִֵַַַַָָָמקּוׁשטים,

מי  מהּֿׁשאיןּֿכן ,הּמל רצֹון אֹופן ּכפי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַׁשּתהיה

הּמל ּוכבֹוד רצֹון ּבטבע ּומּכיר יֹודע ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשאינֹו

יּוכל  ולא ידע לא לֹו, יעׂשּו וכלים ּדירה ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹאיזֹו

ּבנֹוגע  כן ּוכמֹו כּו'. הּדירה ּולתּקן ְְְֲִֵֵֵַַַַָלעׂשֹות

ו"עם  ּבמחׁשבה, ׁשעלּו ׁשּכיון יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָלנׁשמֹות

אמּתית  הם יֹודעים לכן יׁשבּו", ּבמלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּמל

ויֹודעים  ,יתּבר ּדירתֹו ּתהיה אֹופן ּבאיזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָרצֹונֹו

ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום עלֿידי הּדירה לתּקן ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּכיצד

והן  לאֿתעׂשה ּדׁשס"ה הּׁשמירה עלֿידי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹהן

מל ּכמׁשל מצֹותֿעׂשה, ּדרמ"ח הּקּיּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַעלֿידי

נאה, ּדירה לֹו לעׂשֹות ׁשרֹוצים ֲִִֶַָָָָָָָּבׂשרֿודם

לכלּו מּכל ההיכל לפּנֹות ּתחלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָׁשּצריכים

כּו', נאים ּכלים ׁשם לסּדר ואחרּֿכ כּו' ְְְִִִֵֵַַַָָָוטנּוף

ּדׁשס"ה  ׁשהּׁשמירה האדם, ּבעבֹודת ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָודּוגמתֹו

ׁשּום  יהיה ׁשּלא הרע  לבער ענינּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלאֿתעׂשה

 ֿ מצֹות רמ"ח וקּיּום חסֿוׁשלֹום, וטנּוף ְְְְְִִִִַַַָלכלּו

כּו' נאים ּכלים וסדּור ּתקּון ענין הּוא ,47עׂשה ְְֲִִִִִֵֵַָ

ידּוע  "יתּבר לֹו ה"ּדירה וסדּור ּתקּון ְְְִִִִֵֶַַָָָואֹופן

מּוׁשרׁשים  ׁשהם לפי ּדוקא, יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלנׁשמֹות

הּידּוע  עלּֿפי ּבזה להֹוסיף ויׁש כּו'. רצֹונֹו אמּתית ויֹודעים ּבענין 48ּבעצמּותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבכל  הּמל מתּגּלה ׁשּבּה הּמל ּדירת ּכמׁשל ׁשהּוא ּבתחּתֹונים", ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָה"ּדירה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ck È„k „ÚÂ ,‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz‰ ‰zpL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈»

ÈeÁv Èa ÈeÁv ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L46 כסיפור ∆«»»≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
ולמרות  אליעזר, ורבי חכמים בין בהלכה מחלוקת שהייתה ז"ל חכמינו

שהתורה  כיוון מכלֿמקום אליעזר, כרבי שהלכה השמים מן קול בת שיצאה

שהלכה  היא ההכרעה היא' בשמים 'לא

ש'אחרי  הקובע לכלל בהתאם כחכמים

שרבי  בגמרא ומסופר להטות'. רבים

עושה  מה הנביא אליהו את שאל נתן

ואמר  שעה, באותה הקדושֿברוךֿהוא

חייך  שהקדושֿברוךֿהוא אליהו לו

שהתורה  הרי נצחוני', בני 'נצחוני ואמר

דווקא, למטה ישראל לבני נמסרה

הוא לכך הפנימי «≈¿ÔÂÈÎcוהטעם
˙BL¯LeÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ì‰ ÌÈÚ„BÈ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
C¯a˙È BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡ ÌÈl‚Óe¿«ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈÚ„BiL BÓk ,‰¯Bza«»¿∆¿ƒ
˙ÈzÓ‡ ÌÈÏÚBÙe ÌÈl‚Óe¿«ƒ¬ƒ¬ƒƒ
‰¯Èc‰ ÔÈÚa C¯a˙È BBˆ¿̄ƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»

ÌÈBzÁ˙a באריכות לעיל כמבואר ¿«¿ƒ
לעשות הבריאה תכלית את כיצד

להשראת  ראוי למקום הגשמי העולם

על  דווקא נשלמת השכינה, והתגלות

ישראל. בני ידי

˙‡ ‰‡¯L ÈnÓ ,‰ÊÏ ÏLn‰Â¿«»»¿∆ƒƒ∆»»∆
CÏn‰בעברÔÓÊ CLÓ ‰‰LÂ «∆∆¿»»∆∆¿«

È˜·e Ú„BiL „Ú ,BnÚ „ÁÈ««ƒ«∆≈«»ƒ
BBˆ¯ ÔÙB‡a ÏÈ‚¯Â המלך של ¿»ƒ¿∆¿

ÌÈÏÎ·e ‰‡ ‰¯È„a ¯e„Ï»¿ƒ»»»¿≈ƒ
‡e‰ ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,ÌÈËLe˜Ó¿»ƒ¬«»

Ôw˙Ïe ˙BNÚÏולקשט‰¯Èc‰ «¬¿«≈«ƒ»
ÔBˆ¯ ÔÙB‡ ÈÙk ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿
ÈÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,CÏn‰«∆∆«∆≈≈ƒ
Ú·Ëa ¯ÈkÓe Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈««ƒ¿∆«
‰¯Èc BÊÈ‡ CÏn‰ „B·Îe ÔBˆ¿̄¿«∆∆≈ƒ»

BÏ eNÚÈ ÌÈÏÎÂ יתאימו שאכן כך ¿≈ƒ«¬
המלך, של לרצונו Ú„Èבדיוק ‡Ï…≈«

Ôw˙Ïe ˙BNÚÏ ÏÎeÈ ‡ÏÂ¿…««¬¿«≈
.'eÎ ‰¯Èc‰«ƒ»

ÔÎ BÓÎeבנמשל˙BÓLÏ Ú‚Ba ¿≈¿≈«¿ƒ¿
eÏÚL ÔÂÈkL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈»∆»

‰·LÁÓa,הקדומה העליונה ««¬»»
BzÎ‡ÏÓa CÏn‰ ÌÚ"Â¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿

,"e·LÈ'ב'עצמותו מושרשים שהם כיוון החסידות, ÌÈÚ„BÈובלשון ÔÎÏ »¿»≈¿ƒ
C¯a˙È B˙¯Èc ‰È‰z ÔÙB‡ ‰ÊÈ‡a BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡ Ì‰ בדיוק איך ≈¬ƒƒ¿¿≈∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈

בתחתונים', ל'דירה העליון הרצון ‰Èc¯‰הוא Ôw˙Ï „ˆÈk ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ≈«¿«≈«ƒ»
‰¯ÈÓM‰ È„ÈŒÏÚ Ô‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ הזהירות «¿≈ƒ«»ƒ¿≈«¿≈«¿ƒ»

לעבור NÚ˙Œ‡Ï‰שלא ‰"ÒLc¿»»…«¬∆
Á"Ó¯c Ìeiw‰ È„ÈŒÏÚ Ô‰Â¿≈«¿≈«ƒ¿««
CÏÓ ÏLÓk ,‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈ƒ¿«∆∆
BÏ ˙BNÚÏ ÌÈˆB¯L Ì„ÂŒ¯Na»»»»∆ƒ«¬
‰ÏÁz ÌÈÎÈ¯vL ,‰‡ ‰¯Ècƒ»»»∆¿ƒƒ¿ƒ»
CeÏÎÏ ÏkÓ ÏÎÈ‰‰ ˙BpÙÏ¿««≈»ƒ»ƒ¿

'eÎ ÛeËÂ לזהירות משל וזהו ¿ƒ
ממצוות  אחת על מעבירה ולשמירה

כדלהלן «»»¿CkŒ¯Á‡Âלאֿתעשה,
ÌL ¯cÒÏהמלך ÌÈÏkבדירת ¿«≈»≈ƒ
'eÎ ÌÈ‡ ֿ מצוות לקיום משל שזהו »ƒ

כדלהלן B·Úa„˙עשה, B˙Ó‚e„Â¿¿»«¬«
‰"ÒLc ‰¯ÈÓM‰L ,Ì„‡‰»»»∆«¿ƒ»¿»»
Ú¯‰ ¯Ú·Ï dÈÚ ‰NÚ˙Œ‡Ï…«¬∆ƒ¿»»¿«≈»«

העולם ÌeLמן ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆
ÌBÏLÂŒÒÁ ÛeËÂ CeÏÎÏ וכך ƒ¿¿ƒ«¿»

נקיה  דירה להיות יוכל העולם

Œ˙BˆÓלאלוקות, Á"Ó¯ Ìei˜Â¿ƒ««ƒ¿
¯e„ÒÂ Ôe˜z ÔÈÚ ‡e‰ ‰NÚ¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ

'eÎ ÌÈ‡ ÌÈÏk47 שהעולם כדי ≈ƒ»ƒ
ומקושטת, נאה דירה ∆¿ÔÙB‡Âיהיה

BÏ ‰¯Èc"‰ ¯e„ÒÂ Ôe˜zƒ¿ƒ«ƒ»
"C¯a˙È תורה ידי על כאמור שהוא ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈומצוות, ˙BÓLÏ Úe„È»«¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈL¯LeÓ Ì‰L ÈÙÏ ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆≈¿»ƒ
˙ÈzÓ‡ ÌÈÚ„BÈÂ B˙eÓˆÚa¿«¿¿¿ƒ¬ƒƒ

.'eÎ BBˆ¿̄
ÈtŒÏÚ ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ

Úe„i‰48החסידות ÔÈÚaבתורת «»«¿ƒ¿«
‡e‰L ,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc"‰«ƒ»¿«¿ƒ∆
daL CÏn‰ ˙¯Èc ÏLÓkƒ¿«ƒ««∆∆∆»
,B˙eÓˆÚ ÏÎa CÏn‰ ‰lb˙Óƒ¿«∆«∆∆¿»«¿
לכך  הטעמים אחד בחסידות, כמבואר

בעולם  אלוקות וגילוי השראת שעניין

שגילוי  משום הוא 'דירה' בשם נקרא

גילוי  הוא מדובר עליו האלוקות
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כי d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

יׂשראל  לנׁשמֹות זה ענין ׁשּי ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָעצמּותֹו,

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁשים להיֹותם ּכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָָּדוקא,

הם  יֹודעים לעיל , ּכּנזּכר עצמֹו" ל"ידיעת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָועד

הּדירה  נעׂשית וכיצד להיֹות צריכה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָּכיצד

ְְַלעצמּותֹו.

לעׂשֹות ‡Cט) יּוכלּו יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכדי «ְְְְֲִִֵֵֶַָ

ּבתחּתֹונים", יתּבר לֹו "ּדירה ְְְְְִִִִֵַָָולפעֹול

יתּבר ּבעצמּותֹו ּבׁשרׁשם ׁשּבהיֹותם ּבכ ּדי ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלא

יׁש אּלא כּו', יתּבר רצֹונֹו אמּתית הם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָיֹודעים

הּידיעה  אצלם ּתהיה למּטה ּבירידתם ׁשּגם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָצֹור

ּובהם  ּבמלאכּתֹו הּמל עם ׁשּיׁשבּו ּבעת ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָכּו'

לּפנים, הּפנים "ּכּמים נאמר זה ועל כּו'. ְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָנמל

האדם  ׁשּפני היינּו, לאדם", האדם לב ְְֵֵֵֶַָָָָָָָָָּכן

הּוא  העליֹונים' ּב'ּמים ׁשענינם ּבּמים, ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנראים

ׁשּיהיה  הּתענּוג לפניו ׁשעלה כּו', נמל ּבמי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָענין

לאדם  הּנראים הּפנים הם הם  הּצּדיקים, ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבעבֹודת

הם  ׁשּבּמים ׁשהּפנים ׁשּכׁשם הינּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמסּתּכל,

 ֿ האֹור ּפׁשיטּות ענין ׁשהּוא עצמם, הּמים ְְְִִִֶַַַַַָָמהּות

עד  למּטה, ּבהמׁשכתם ּגם הּוא ּכן ְְְֵֵַַַַָָָָאיןֿסֹוף,

מלכּות  ּבחינת ׁשהּוא ּתּתאה אדם האדם", ְְְִֵֶַַַָָָָָָָל"לב

לאדם  ועד לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ׁשּיֹורדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָּכמֹו

נאמר  עליו הּתחּתֹון, הּזה אדם 49ׁשּבעֹולם נעׂשה ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מהּות  נעׂשים לא אז ּגם הּנה ּכדמּותנּו, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹּבצלמנּו

היא  האמּתית  מהּותם אּלא עצמֹו, ּבפני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

ׁשהּנׁשמה  ענין ׁשּזהּו מּמׁש, האלקּות ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹמהּות

ּבבחינת  ׁשּנעׂשה ּכמֹו אלקּות היא ְְְֱֲִִִֶַַַָָֹלמּטה

ׁשל 50נברא  ּכחן "ּגדֹול חז"ל ׁשאמרּו וזהּו . ְְְֲִֶֶֶַָָָָֹ

ּבזה  ׁשהּפירּוׁש ליֹוצרּה", צּורה ׁשּמדּמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָנביאים

קֹורין  ּכ אדם, הּוא ׁשהּצּורה ׁשּכמֹו רק (לא ְִֶֶַַָָָָֹהּוא

ּגם) אּלא ב), סעיף לעיל (ּכּנזּכר אדם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָליֹוצרּה

האד  היא ׁשּצּורת ּדלמּטה האדם ׁשּצּורת הינּו, ליֹוצרּה, ּבדֹומה היא ּדלמּטה ם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ועד  ּכדמּותנּו"), ּבצלמנּו אדם ("נעׂשה הּכּסא" ׁשעל העליֹון "אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבדמּות

יׂשראל  ׁשּנׁשמֹות ּכמֹו ׁשּזהּו העליֹונים', ׁשּב'ּמים הּפנים ּבדמּות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא
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כו.49) א, ועוד.50)בראשית ואילך. תקמו ע' הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המדינה, כל על היא שלו וההשפעה שההארה למלך דומה והדבר ה'עצמותו'

הוא  בו היחיד המקום גם (וזה עצמותו בכל נמצא הוא דירתו בבית רק אבל

שלו) העצמיות על המכסים מלכות בגדי תמיד לובש שמדובר ÔÎÏÂלא כיוון ¿»≈
ה'עצמותו' גילוי Èkעל ,‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰Ê ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»ƒ

B˙eÓˆÚa ÌÈL¯LeÓ Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿»ƒ¿«¿
"BÓˆÚ ˙ÚÈ„È"Ï „ÚÂ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«ƒƒ««¿

,ÏÈÚÏ ¯kÊpk שהשורש כיוון «ƒ¿»¿≈
ב'עצמותו' הוא עצמם שלהם והמקור

עצמו', Èkˆ„וב'ידיעת Ì‰ ÌÈÚ„BÈ¿ƒ≈≈«
˙ÈNÚ „ˆÈÎÂ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿≈««¬≈

B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc‰ דווקא ולכן «ƒ»¿«¿
את  ומשלימות ממלאות ישראל נשמות

הבריאה. כוונת

Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL È„k C‡ (Ë«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
‰¯Èc" ÏBÚÙÏÂ ˙BNÚÏ eÏÎeÈ¿«¬¿ƒ¿ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ולהשלים ƒ¿»≈¿«¿ƒ
בפועל, הבריאה כוונת את …Ï‡ולמלא

ÌL¯La Ì˙BÈ‰aL CÎa Èc«¿»∆ƒ¿»¿»¿»
ˆÚaÌ‰ ÌÈÚ„BÈ C¯a˙È B˙eÓ ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

,'eÎ C¯a˙È BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ì˙„È¯Èa ÌbL C¯Bˆ LÈ ‡l‡∆»≈∆∆«ƒƒ»»

‰hÓÏ התלבשו שהנשמות לאחר גם ¿«»
גשמי  ‰ÚÈ„i‰בגוף ÌÏˆ‡ ‰È‰zƒ¿∆∆¿»«¿ƒ»
BÓk 'eÎ היו שהנשמות בשעה ¿

בשורשן, ÌÚלמעלה e·LiL ˙Úa¿≈∆»¿ƒ
BzÎ‡ÏÓa CÏn‰ הבריאה מלאכת «∆∆ƒ¿«¿

‰Ê ÏÚÂ .'eÎ CÏÓ Ì‰·e»∆ƒ¿«¿«∆
,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ¯Ó‡∆¡«««ƒ«»ƒ«»ƒ
,eÈÈ‰ ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk≈≈»»»»»»«¿
,ÌÈna ÌÈ‡¯pL Ì„‡‰ ÈtL∆¿≈»»»∆ƒ¿ƒ««ƒ

ÌÈÚL האדם של ה'פנים' של ∆ƒ¿»»
ÔÈÚ ‡e‰ 'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn'a««ƒ»∆¿ƒƒ¿«
ÂÈÙÏ ‰ÏÚL ,'eÎ CÏÓ ÈÓa¿ƒƒ¿«∆»»¿»»
˙„B·Úa ‰È‰iL ‚eÚz‰««¬∆ƒ¿∆«¬«

ÌÈ˜Ècv‰ של ה'פנים' ידי ועל ««ƒƒ
למעלה  והשתקפו עלו ישראל נשמות

העליונים', ‰ÌÈtב'מים Ì‰ Ì‰≈≈«»ƒ
,ÏkzÒn‰ Ì„‡Ï ÌÈ‡¯p‰«ƒ¿ƒ¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈnaL ÌÈt‰L ÌLkL ,eÈ‰«¿∆¿≈∆«»ƒ∆««ƒ
,ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ˙e‰Ó Ì‰≈«««ƒ«¿»
Œ¯B‡‰ ˙eËÈLt ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ»

ÛBÒŒÔÈ‡ יש שבמים והעובדה ≈
דבר  איננה פנים צורת של השתקפות

עצמם, המים על ותוספת מהמים נפרד

Ì˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ Ôk של ≈«¿«¿»»»

מלמעלה ה'מים  איןֿסוף, אור של הפשיטות Ú„העליונים', ,‰hÓÏ¿«»«
‰‡zz Ì„‡ ,"Ì„‡‰ ·Ï"Ï תחתון eÎÏÓ˙אדם ˙ÈÁa ‡e‰L ¿≈»»»»»«»»∆¿ƒ««¿

שהיא  כפי המלכות האצילות ספירת Œ‰‡È¯·Ïבעולם ˙„¯BiL BÓk¿∆∆∆ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL Ì„‡Ï „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«»»»∆»»«∆««¿»»

¯Ó‡49eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ ∆¡««¬∆»»¿«¿≈
e˙eÓ„k פנים' בין הדמיון בגלל ƒ¿≈

התחתונים', ל'פנים ≈p‰ƒ‰העליונים'
ÌÈNÚ ‡Ï Ê‡ Ìb ה'מים «»…«¬ƒ

האיןֿסוף, של הפשיטות העליונים',

‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ¯·c ˙e‰Ó«»»ƒ¿≈«¿∆»
˙e‰Ó ‡È‰ ˙ÈzÓ‡‰ Ì˙e‰Ó«»»¬ƒƒƒ«

,LnÓ ˙e˜Ï‡‰ ֿ בבריאה וגם »¡…«»
וגם  האור יצירהֿעשיה, מאיר באדם,

לעיל, כמבואר ממש, ∆∆e‰fLדאצילות
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰L ÔÈÚƒ¿»∆«¿»»¿«»ƒ
˙ÈÁ·a ‰NÚpL BÓk ˙e˜Ï‡¡…¿∆«¬»ƒ¿ƒ«

‡¯·50, אלוקות היא עדיין אבל ƒ¿»
הירידה  קודם שהייתה כמו ממש

למטה.

Ï"ÊÁ e¯Ó‡L e‰ÊÂ במדרש ¿∆∆»¿¬«
לעיל  ÏLהמובא ÔÁk ÏB„b"»…»∆

‰¯eˆ ÔÈn„nL ÌÈ‡È· נברא ¿ƒƒ∆¿«ƒ»
d¯ˆBÈÏ,"בוראה‰Êa Le¯Èt‰L ¿¿»∆«≈»∆

‰¯ev‰L BÓkL ˜¯ ‡Ï) ‡e‰…«∆¿∆«»
˜ÔÈ¯Bשנבראה  Ck ,Ì„‡ ‡e‰»»»ƒ

ÏÈÚÏ ¯kÊpk) Ì„‡ d¯ˆBÈÏ¿¿»»»«ƒ¿»¿≈
· ÛÈÚÒ ציור' אדם'לעניין ¿ƒ

evL¯˙מלמעלה  (Ìb ‡l‡ ,(∆»«∆«
‰hÓÏc Ì„‡‰ שנתלבש לאחר »»»ƒ¿«»

ÓB„a‰גשמי,בגוף  ‡È‰ƒ¿∆
Ì„‡‰ ˙¯evL ,eÈ‰ ,d¯ˆBÈÏ¿¿»«¿∆«»»»
Ì„‡" ˙eÓ„a ‡È‰ ‰hÓÏcƒ¿«»ƒƒ¿»»

) "‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ ככתוב »∆¿∆««ƒ≈
eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»¿«¿≈

‡È‰L „ÚÂ ,("e˙eÓ„k צורת ƒ¿≈¿«∆ƒ
למטה  ‰ÌÈtהאדם ˙eÓ„aƒ¿«»ƒ

e‰fL ,'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn'aL∆««ƒ»∆¿ƒ∆∆
Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL BÓk¿∆ƒ¿ƒ¿»≈
,˙eÓˆÚ‰ ˙ÚÈ„Èa ÌÈL¯LeÓ¿»ƒƒƒ«»«¿
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`jiwlכב 'iedl zereay bg ziyre

עצמֹו ׁשּבידיעת העצמּות, ּבידיעת ְְְִִִִִֶַַַַָָמּוׁשרׁשים

ּגם  הּנה זה ׁשּמּׁשּום הּנׁשמֹות, את יֹודע ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכביכֹול

ּבעׂשּית  רצֹונֹו אמּתית הם יֹודעים למּטה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָּבהיֹותם

ּומצֹות. הּתֹורה קּיּום עלֿידי "יתּבר לֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָה"ּדירה

ּפני e‡·e¯י) הּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

ענין  הּוא ּבּמים, הּמסּתּכל ְְִִִֵַַַַַָָָהאדם

ּדמלּכא  ּביקרא וההסּתּכלּות ֿ 51הראּיה ׁשעלֿידי , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּודבקּות  התקּׁשרּות ׁשל ּבאֹופן האהבה נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָזה

ענין  והּוא אֹורֿאיןֿס ֹוף, ּבעצמּות ְְְְֲִִִֵַַאמּתית

אף  ׁשּבּמים ׁשּבּפנים ּוכׁשם ּדלּבא'. ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ'רעּותא

מּכלֿמקֹום  הּפנים, ּדצּיּור הּפרטים ּכל ְְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשּנראים

וגון, צּיּור ּבהם ׁשאין הּמים מהּות היא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָמהּותם

ּבּה ׁשּיׁש ׁשאף ּדלּבא', ּד'רעּותא ּבעבֹודה ּגם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכ

 ֿ מּכל כּו', ּומּדֹות ּדמֹוחין הענינים ּפרטי ְְְִִִִִֵָָָָָּכל

ׁשהיא  ּדלּבא' ה'רעּותא היא העבֹודה עקר ְְֲִִִִֶַָָָָָָמקֹום

כּו'. מּצּיּור ׁשּלמעלה ּפׁשיטּות ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַָּבאֹופן

לאדם", האדם לב ּכן לּפנים, הּפנים ְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָו"ּכּמים

מּלמעלה  ההמׁשכה ּגם נעׂשית ּכזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבאֹופן

עצמּות  ּגילּוי נמׁש הּמצֹות ׁשּבּמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלמּטה,

ׁשהן  הּמצ ֹות ּבכל ׁשּמאיר מּמׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַָָאֹורֿאיןֿסֹוף 

ׁשּבכל  הּפׁשּוט הרצֹון ׁשּזהּו ,יתּבר ְְְִֵֶֶֶַָָָָָרצֹונֹו

ּדכל  הּברכה ּבנּוסח ּכּמּודּגׁש ּבׁשוה, ְְְְְְִֶַַַַָָָָָהּמצֹות

זה  ּומּצד וצ ּונּו, ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהּמצֹות:

עֹול, קּבלת ׁשל ּבאֹופן הּמצֹות ּכל קּיּום ְְֲִִֶֶֶַַַַָָנעׂשה

ׁשּנמׁש ּכפי ּדלּבא' ּד'רעּותא ענין ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָׁשּזהּו

ׁשּברגל. ּבעקב ְֲִֵֶֶֶֶַַָּומתּגּלה

ּבחג ÊŒÈtŒÏÚÂ‰יא) ּׁשּנאמר מה יּובן ¿«ƒ∆ְֱֶֶַַַָ

 ֿ ּדמּתן (הּזמן ְְַַַַַָהּׁשבּועֹות

ּדהּנה, גֹו'. יד נדבת מּסת הּתֹורה) וקּבלת ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּתֹורה

תרס"ו  ּבהמׁש ּתֹורה'52מבאר ּב'לּקּוטי ּגם עץ 53(ּובקצּור ּב'פרי ּדאיתא ( ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ל'זעיר 54חּיים' ּבׁשוה ּומאיר הּכתר, ּופנימּיּות הּכתר ּבחינת נמׁש ׁשּבׁשבּועֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

סדר  ׁשעלּֿפי ּדאף והינּו, הּמלכּות, לחיצֹונּיּות ועד המלכּות, ּוספירת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַאנּפין'
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א.51) יג, ח"ג ב. רמז, ח"ב ב. לח, א. קצט, ח"א זוהר רמז).52)ראה (ע' הנ"ל גו' שבועות חג ועשית ראה 53)סד"ה

ואילך. א יב, במדבר פ"א.54)לקו"ת השבועות חג שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÌeMnL ,˙BÓLp‰ ˙‡ Ú„BÈ ÏBÎÈ·k BÓˆÚ ˙ÚÈ„ÈaL בגלל ∆ƒƒ««¿ƒ¿»≈«∆«¿»∆ƒ∆

ב'ידיעת  מושרשים שהם כך כל נעלה הנשמות של והמקור שהשורש

¯ˆBBהעצמות', ˙ÈzÓ‡ Ì‰ ÌÈÚ„BÈ ‰hÓÏ Ì˙BÈ‰a Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»¿«»¿ƒ≈¬ƒƒ¿
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ "C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"‰ ˙iNÚa«¬ƒ««ƒ»ƒ¿»≈«¿≈ƒ«»ƒ¿

כוונת והם  את ומשלימים הממלאים

לעיל. כמבואר הבריאה, ותכלית

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (È≈»ƒ¿»«¬«
Ì„‡‰ Èt ‰p‰ ,Ì„‡‰ דלמטה »»»ƒ≈¿≈»»»

ÌÈna ÏkzÒn‰,העליונים‡e‰ «ƒ¿«≈««ƒ
˙eÏkzÒ‰‰Â ‰i‡¯‰ ÔÈÚƒ¿«»¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
פנימית  בדרגה באלוקות ההתבוננות

להסתכלות  שנמשלה ביותר ועמוקה

‡kÏÓc ‡¯˜Èa51 של כבודו ƒ»»¿«¿»
ÈNÚ˙המלך, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈

האדם ‰‡‰·‰ בלב שמתעוררת לה' »«¬»
מההתבוננות, ÏLכתוצאה ÔÙB‡a¿∆∆

˙ÈzÓ‡ ˙e˜·„e ˙e¯M˜˙‰ של ƒ¿«¿¿≈¬ƒƒ
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B,האדם ˙eÓˆÚa¿«¿≈

'‡aÏc ‡˙eÚ¯' ÔÈÚ ‡e‰Â רצון ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»
לאלוקות. הלב ≈¿ÌLÎeומשיכת

ÌÈ‡¯pL Û‡ ÌÈnaL ÌÈtaL∆«»ƒ∆««ƒ«∆ƒ¿ƒ
ÌÈt‰ ¯eiˆc ÌÈË¯t‰ Ïk»«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ

במים, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהמביטים
Ì˙e‰Ó במים המשתקפים הפנים של «»

Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈn‰ ˙e‰Ó ‡È‰ƒ«««ƒ∆≈»∆
¯eiˆ מוגדרת מוגדר ÔÂ‚Âדמות צבע ƒ¿»∆

'פשוטים', הם Ìbאלא Ck»«
,'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰„B·Úa«¬»ƒ¿»¿ƒ»
ÈË¯t Ïk da LiL Û‡L∆«∆≈»»¿»≈
'eÎ ˙BcÓe ÔÈÁBÓc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
הלב' 'רצון של שההתעוררות וכאמור

(מוחין) התבוננות ידי על היא

(מידות), ה' באהבת והתעוררות

‰„B·Ú‰ ¯˜Ú ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«»¬»
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'‰ ‡È‰ התעוררות ƒ»¿»¿ƒ»

עצמו הרצון ÏLשל ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆
¯eivÓ ‰ÏÚÓlL ˙eËÈLt¿ƒ∆¿«¿»ƒƒ

.'eÎ
·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk"Â¿««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈
‰Êk ÔÙB‡aL ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰»»»»»»∆¿∆»∆
ההתעוררות  פועלת שבו אופן באותו

ה'פשיטות' את מעוררת שהיא מלמטה,

הנשמה  כי וגדר, מציור שלמעלה

הפשוט, האיןֿסוף עד מגעת למעלה, מלמטה Ìbהמתעלית ˙ÈNÚ«¬≈«
‰ÎLÓ‰‰האלוקי ‰Bˆn˙והגילוי ‰NÚnaL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»∆¿«¬≈«ƒ¿

ÏÎa ¯È‡nL LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb CLÓƒ¿»ƒ«¿≈«»∆≈ƒ¿»
Ô‰L ˙Bˆn‰ כולןBˆ¯ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ e‰fL ,C¯a˙È B המופשט «ƒ¿∆≈¿ƒ¿»≈∆∆»»«»

מוגדר ‰Bˆn˙והלא ÏÎaL∆¿»«ƒ¿
ÁÒea Lb„enk ,‰ÂLa¿»∆«¿»¿«

˙Bˆn‰ ÏÎc ‰Î¯a‰ נוסח שהוא «¿»»¿»«ƒ¿
המצוות: לכל ˜eLcשווה ¯L‡¬∆ƒ¿»

‰Ê „vÓe ,eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ«∆
האלוקי  העליון הרצון מאיר שבמצוות

‰Bˆn˙הפשוט Ïk Ìei˜ ‰NÚ«¬∆ƒ»«ƒ¿
,ÏBÚ ˙Ïa˜ ÏL ÔÙB‡a מתוך ¿∆∆«»«

מוחלטת, ÔÈÚהתבטלות e‰fL∆∆ƒ¿»
CLÓpL ÈÙk '‡aÏc ‡˙eÚ¯'cƒ¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿»

Ï‚¯aL ·˜Úa ‰lb˙Óe המסמל ƒ¿«∆«¬≈∆»∆∆
שהרי  והביטול עול' ה'קבלת עניין את

כוחות  של התגלות אין שברגל בעקב

במוח  כמו הנפש של והרגש השכל

ובלב.

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‡È¿«ƒ∆»«
˙BÚe·M‰ ‚Áa ¯Ó‡pM דווקא ∆∆¡«¿««»

הרגלים  בשאר ŒÔzÓcולא ÔÓf‰)«¿«¿««
˙qÓ (‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Â ‰¯Bz»¿«»««»ƒ«
¯‡·Ó ,‰p‰c .'B‚ E„È ˙·„ƒ¿«»¿¿ƒ≈¿…»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a52 לאדמו"ר ¿∆¿≈
ÈËewÏ'aהרש"ב  Ìb ¯eˆ˜·e)¿ƒ«¿ƒ≈
'‰¯Bz53 הזקן È‡c˙‡לאדמו"ר ( »¿ƒ»

'ÌÈiÁ ıÚ È¯Ù'a54 מכתבי ƒ¿ƒ≈«ƒ
שנה BÚe·LaL˙האריז"ל  מידי ∆¿»

מלמעלה CLÓבשנה  ומתגלה ƒ¿»
‰k˙¯למטה  ˙ÈÁa'עליון 'כתר ¿ƒ««∆∆

הספירות  מעשר eiÓÈÙe¿ƒƒ˙שלמעלה
¯È‡Óe ,¯˙k‰'ה'כתר‰ÂLa «∆∆≈ƒ¿»∆

‡ÔÈt'מידה באותה  ¯ÈÚÊ'Ïƒ¿≈«¿ƒ
העליונות  »ÈÙÒe¿ƒ¯˙המידות

˙eiBˆÈÁÏ „ÚÂ ,˙eÎÏÓ‰««¿¿«¿ƒƒ
˙eÎÏn‰ לבחינות להשפיע שעניינה ««¿

ממנה, ŒÏÚLשלמטה Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆«
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כג d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבחינת  המלכּות לספירת נמׁש ְְְְְְְִִִִִַַַַַָהׁשּתלׁשלּות

ההארה  ׁשּגם ּובאֹופן ּבלבד, חיצֹונית ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארה

ּבחג  מּכלֿמקֹום ּומתעּלמת, מסּתּתרת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהחיצֹונית

ּגם  הּכתר ּדפנימּיּות הּגילּוי נמׁש ְְִִִִִֶֶַַַַָָהּׁשבּועֹות

הּיֹותר  ּבּדרּגא ׁשּגם הינּו, הּמלכּות, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָלספירת

הּיֹותר  ּבדרּגא ׁשהּוא ּכמֹו האֹור מאיר ְְְִֵֵֶַַַַָָָּתחּתֹונה

ׁשּצרי האדם, ּבעבֹודת ּגם נמׁש ּומּזה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָעליֹונה.

ויּתּור, ׁשל ּובאֹופן י ֹותר ּבריּבּוי קרּבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָלהקריב

- הּכתר ּפנימּיּות ּובפרט הּכתר ּבחינת מּצד ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּכי

ּגם  ולכן ּובויּתּור, ּבריּבּוי ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָנמׁשכת

צריכה  הּקרּבנֹות ּבהבאת למּטה האדם ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָָהנהגת

הּכתר  ׁשּפנימּיּות ּוכׁשם ּובויּתּור. ּבריּבּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַלהיֹות

ּתחּתֹונה  הּיֹותר ּבּדרּגא ּומתּגּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָנמׁשכת

נמׁש הּויּתּור ענין ּגם ּכ הּמלכּות), ְְְִִִִִַַַַַָָ(חיצֹונּיּות

"נדבת  הּדּיּוק ׁשּזהּו הּגׁשמית, ּבּיד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָּומתּגּלה

הּויּתּור  ׁשענין הינּו, ,"לּב "נדבת ולא ,"ְְְְְְִִִִֶַַַַָֹיד

רּבה  האהבה ענין ׁשהּוא הּלב, מּצד רק לא ְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹהּוא

הּגׁשמית, הּיד מּצד ּגם אּלא ּדלּבא', ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּד'רעּותא

הּגׁשמית  ּבּיד נמׁש הּנדיבּות ׁשענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּובאֹופן

ׁשהּיד  אּלא הּלב, רגׁש אמצעּות עלֿידי ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּומעצמּה מאליה "מּסת 55נֹותנת ׁשהּכתּוב וזהּו . ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּומּמּנּו ּדוקא, הּׁשבּועֹות ּבחג נאמר "יד ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָנדבת

ּכיון  הּסּוּכֹות, וחג הּפסח לחג ּבנֹוגע ּגם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָלמדים

הּכ ּדפנימּיּות ההמׁשכה ּבגּלּוי ׁשעקר ׁשּתהיה תר  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבחג  ׁשּגם ּדאף הּׁשבּועֹות, ּבחג הּוא ְְְְֶַַַַַַָָלמּטה

ז"ל  ּכאמרם ּביֹותר, נעלה ּגילּוי היה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהּפסח

ּגדֹול  ׁשכינה"56"ּובמֹורא ּגילּוי נגלה 57זה , ְְְִִִֶָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּמלכים מלכי מל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָעליהם

לפי 58כּו' אּלא היה לא זה ּגילּוי מּכלֿמקֹום ,ְִִִֶֶָָָָָֹ

ּבמּתןּֿתֹורה  נעׂשה קביעּות ׁשל ּבאֹופן הּגילּוי ועקר ּבלבד, מה 59ׁשעה ׁשּזהּו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשהיה 60ּׁשּנאמר  ׁשהּגילּוי מצרים", מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' "אנכי ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

קביעּות. ׁשל ּבאֹופן ונתּגּלה נמׁש ּבלבד, ׁשעה לפי מצרים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּביציאת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò Èt והרגיל ‰eÎÏÓ˙הקבוע ˙¯ÈÙÒÏ CLÓ ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«««¿

‰¯‡‰‰ ÌbL ÔÙB‡·e ,„·Ïa ˙ÈBˆÈÁ ‰¯‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»ƒƒƒ¿«¿∆∆««∆»»
,˙ÓlÚ˙Óe ˙¯zzÒÓ ˙ÈBˆÈÁ‰ ידי על אור כי נמשך המלכות «ƒƒƒ¿«∆∆ƒ¿«∆∆

ממנה  שיתהוו כדי ומצומצמת, מועטת היא זו והמשכה למטה הספירות

מוגבלים, ונבראים «ŒÏkÓƒעולמות
˙BÚe·M‰ ‚Áa ÌB˜Ó שנה מידי »¿««»

eiÓÈÙc˙בשנה  ÈeÏÈb‰ CLÓƒ¿»«ƒƒ¿ƒƒ
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ Ìb ¯˙k‰«∆∆«ƒ¿ƒ«««¿
¯˙Bi‰ ‡b¯ca ÌbL ,eÈ‰«¿∆«««¿»«≈

‰BzÁz הספירה שהיא מלכות, «¿»
הספירות  מעשר והתחתונה האחרונה

המלכות, חיצוניות עצמה, ובמלכות

‡e‰L BÓk ¯B‡‰ ¯È‡Ó≈ƒ»¿∆
‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡b¯„a,כתר ««¿»«≈∆¿»

שלמעלה  הכתר פנימיות עצמו, ובכתר

מהספירות.

‰fÓe נמשך השבועות שבחג מכך ƒ∆
ביותר, נעלית מבחינה עליון אור למטה

הכתר, B·Úa„˙בחינת Ìb CLÓƒ¿»««¬«
·È¯˜‰Ï CÈ¯vL ,Ì„‡‰»»»∆»ƒ¿«¿ƒ
ÔÙB‡·e ¯˙BÈ ÈeaÈ¯a ˙Ba¯»̃¿»¿ƒ≈¿∆

¯ezÈÂ ÏL,וממונו נכסיו Èkעל ∆ƒƒ
Ë¯Ù·e ¯˙k‰ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««∆∆ƒ¿»
˙ÎLÓ - ¯˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆ƒ¿∆∆

‰ÚtL‰‰ למטה מלמעלה האלוקית ««¿»»
Ìb ÔÎÏÂ ,¯ezÈÂ·e ÈeaÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿»≈«
˙‡·‰a ‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙‚‰‰«¿»«»»»¿«»«¬»«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙Ba¯w‰«»¿»¿ƒ»ƒ¿
ÌLÎe .¯ezÈÂ·e ÈeaÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿≈
˙ÎLÓ ¯˙k‰ ˙eiÓÈtL∆¿ƒƒ«∆∆ƒ¿∆∆

בחג  למטה השבועות מלמעלה

¯˙Bi‰ ‡b¯ca ‰lb˙Óeƒ¿«»««¿»«≈
‰BzÁz בספירות˙eiBˆÈÁ) «¿»ƒƒ

ÔÈÚ Ìb Ck ,(˙eÎÏn‰««¿»«ƒ¿«
„ia ‰lb˙Óe CLÓ ¯ezÈe‰«ƒƒ¿»ƒ¿«∆«»

˙ÈÓLb‰ במעשה וויתור  ריבוי  היינו ««¿ƒ
"„·˙בפועל, ˜eic‰ e‰fL∆∆«ƒƒ¿«

aÏ ˙·„" ‡ÏÂ ,"E„È"E »¿¿…ƒ¿«ƒ¿
קשור  הנדיבות עניין שלכאורה למרות

בתחילת  שהקשה כפי ללב, יותר

כך  על הוא הדגש שכאן אלא המאמר

ותוכן  בפועל, בריבוי היא שהנתינה

הוא, ה' בעבודת ¿»‰eÈ,העניין

¯ezÈe‰ ÔÈÚL האישית מציאותו ועל ממונו על האדם Ï‡של ‡e‰ ∆ƒ¿««ƒ…
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰a¯ ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,·l‰ „vÓ ˜«̄ƒ««≈∆ƒ¿«»«¬»«»ƒ¿»¿ƒ»

ולא  שייתכן הלב בפועל,ברצון במעשה ביטוי לידי Ìb'נדיבות'‡l‡יבוא ∆»«
„ia CLÓ ˙e·È„p‰ ÔÈÚL ÔÙB‡·e ,˙ÈÓLb‰ „i‰ „vÓƒ««»««¿ƒ¿∆∆ƒ¿««¿ƒƒ¿»«»
È„ÈŒÏÚ ‡lL ˙ÈÓLb‰««¿ƒ∆…«¿≈

·l‰ L‚¯ ˙eÚˆÓ‡ חזק שהוא ∆¿»∆∆«≈
היד, על גם השפעה לו שיש עד כך כל

‰ÈÏ‡Ó ˙˙B „i‰L ‡l‡∆»∆«»∆∆≈≈∆»
dÓˆÚÓe55 עוד נעלית 'נדיבות' וזו ≈«¿»

יותר.

e‰ÊÂלכך הפנימי e˙k‰L·הטעם ¿∆∆«»
‚Áa ¯Ó‡ "E„È ˙·„ ˙qÓ"ƒ«ƒ¿«»¿∆¡«¿«
epnÓe ,‡˜Âc ˙BÚe·M‰«»«¿»ƒ∆
ÁÒt‰ ‚ÁÏ Ú‚Ba Ìb ÌÈ„ÓÏ¿≈ƒ«¿≈«¿««∆«
¯˜ÚL ÔÂÈk ,˙Bkeq‰ ‚ÁÂ¿««≈»∆ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈÙc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒƒ«∆∆

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰zL גם ויאיר ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר, הנמוכות Áa‚בדרגות ‡e‰¿«

‚Áa ÌbL Û‡c ,˙BÚe·M‰«»¿«∆«¿«
ÈeÏÈb ‰È‰ ÁÒt‰אלוקי‰ÏÚ «∆«»»ƒ«¬∆

Ï"Ê Ì¯Ó‡k ,¯˙BÈa שאמרו כפי ¿≈¿»¿»«
ז"ל ÏB„bחכמינו ‡¯BÓ·e"56‰Ê ¿»»∆

"‰ÈÎL ÈeÏÈb57, על אמרו וכן ƒ¿ƒ»
הפסח, בחג האלוקי «¿Ï‚ƒ‰הגילוי

ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ
'eÎ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰58, «»»

‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÈeÏÈb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆…»»
‰ÚL ÈÙÏ ‡l‡ זמני באופן ∆»¿ƒ»»

Â ,„·ÏaÈeÏÈb‰ ¯˜Ú אלוקות של ƒ¿«¿ƒ««ƒ
˜·eÚÈ˙בעולם ÏL ÔÙB‡a כך ¿∆∆¿ƒ

תוך  אל יחדור אכן האלוקי שהאור

ויאיר  המוגבלת הגשמית המציאות

ŒÔzÓaנפעלNÚ‰אותה  «¬»¿««
‰¯Bz59¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL ,60 »∆∆«∆∆¡«

עשרת  את הפותח בפסוק תורה, במתן

‡EÈ˜Ïהדברות, 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"»…ƒ¬»»¡…∆
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆

ÈeÏÈb‰L ,"ÌÈ¯ˆÓ האלוקי ƒ¿«ƒ∆«ƒ
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`jiwlכד 'iedl zereay bg ziyre

˜i„Óe'להוי ׁשבּועֹות חג "ועׂשית ּבּכתּוב ¿«≈ְֲִַַַָָָָָָ

ּדוקא  עׂשּיה  לׁשֹון גֹו', "61אלקי. ְְֱֲִֶַָָֹ

העׂשּיה, ענין מּודגׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּבזה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָוהענין

למּטה  יׂשראל לבני הּתֹורה ׁשּנּתנה הּטעם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזהּו

להיֹות  ׁשּצרי ּכיון הּׁשרת, למלאכי ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבארץ,

ּדוקא, עׂשּיה ׁשל ּבאֹופן ּומצֹות הּתֹורה ְְְֲִִִֶֶַַָָָקּיּום

ׁש"ּנתאּוה  הּבריאה ּתכלית נׁשלמת ֿ זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו להי ֹות ְְְִִִַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשענין  הינּו ,"אלקי להוי' גֹו' "ועׂשית ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

לעילא  עׂשּיה ּביֹותר, למעלה הּוא עד 62העׂשּיה , ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

הּתענּוג  יתּבר לפניו ׁשעלה העילּוי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָלתכלית

עׂשּיה  ׁשל ּבאֹופן למּטה הּצּדיקים ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָּבעבֹודת

יׂשראל  לבני הּתֹורה ּדנתינת הּטעם ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדוקא,

עד   יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשרׁשם מּצד ְְְְְִִֵַַַַָָָָלמּטה,

ּבירידתם  ׁשּגם ּובאֹופן עצמֹו", "ידיעת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלבחינת

רצֹונֹו ּבאמּתית הּידיעה אצלם יׁשנּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָלמּטה

ׁשּכל  ּכיון ,"יתּבר לֹו ה"ּדירה עׂשּית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבאֹופן

ּבּפנים  ׁשינּוי ּפֹועלים אינם כּו' ְֲִִִֵַַַָָָהּפרסאֹות

ׁשּמּוׁשרׁשים  יׂשראל (נׁשמֹות ּבּמים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָהּנראים

ׁשּגם  ּדּלמעלה) אדם' 'צּיּור ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמּות,

מּמׁש, אחת מהּות הם הרי למּטה ְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָּבהמׁשכתם

האדם  לב ּכן לּפנים, הּפנים "ּכּמים ענין ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּזהּו

נעׂשית  זה ּומּצד ּבארּוּכה. לעיל ּכּנזּכר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלאדם",

גֹו', "יד נדבת ּד"מּסת ּבאֹופן האדם עבֹודת ְְְְֲִִֶַַַַָָָָּגם

עלֿידי  ׁשּלא הּגׁשמית ּבּיד נמׁש הּויּתּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשענין

ׁשּגם  ּדיקא, "יד "נדבת הּלב, רגׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָאמצעּות

ׁשהּוא  ּכמֹו הּויּתּור ענין נמׁש הּגׁשמית ְְְְִִִִֶַַַַַָָּבּיד

ּדלּבא'. ְְִִָָּב'רעּותא

ÔÈÚÂ ׁשנה ּבכל הּׁשבּועֹות ּבחג מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ּומתּגּלה נמׁש זה ¿ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּזהּו הּׁשנה, ימֹות ּכל על נמׁש זה הרי הּׁשבּועֹות ּומחג ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוׁשנה,

הוה  לׁשֹון הּתֹורה", "נֹותן יֹום ּבכל הּתֹורה ּבברּכת חז"ל 63ׁשאֹומרים ואמרּו ,64 ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
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ואילך.61) שפו ע' תרנ"ו סה"מ גם שצז.62)ראה ע' תרע"ח סה"מ גם וראה ב. קח, ח"ג א. קטו, ח"א של"ה 63)זוהר

ועוד. א. כג, תזריע לקו"ת א. ס"ב.64)כה, סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ו. ו, ואתחנן ופירש"י ספרי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚL‰העליון  ÈÙÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰Lזמני Ïa·„,באופן ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ»»ƒ¿«

‰lb˙Â CLÓתורה ˜·eÚÈ˙.במתן ÏL ÔÙB‡a ƒ¿«¿ƒ¿«∆¿∆∆¿ƒ
·e˙ka ˜i„Óe המאמר נפתח ובו השבועות חג על "ÈNÚÂ˙במצווה ¿«≈«»¿»ƒ»

‡˜Âc ‰iNÚ ÔBLÏ ,'B‚ "EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ˙BÚe·L ‚Á61. «»«¬»»¡…∆¿¬ƒ»«¿»
‰¯BzŒÔzÓaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿««»
e‰fL ,‰iNÚ‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿«»¬ƒ»∆∆
È·Ï ‰¯Bz‰ ‰zpL ÌÚh‰«««∆ƒ¿»«»ƒ¿≈
‡ÏÂ ,ı¯‡a ‰hÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»»∆¿…

,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ הגמרא כסיפור ¿«¿¬≈«»≈
לעיל, BÈ‰Ï˙המובא CÈ¯vL ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ¿

ÔÙB‡a ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿¿∆
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc ‰iNÚ ÏL∆¬ƒ»«¿»∆«¿≈

‰Ê התורה קיום ידי על דווקא ∆
בגשמיות ÈÏÎz˙והמצוות ˙ÓÏLƒ¿∆∆«¿ƒ

ŒLB„w‰ ‰e‡˙p"L ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆ƒ¿«»«»
‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ŒCe¯a»ƒ¿ƒ»

e‰ÊÂ ."ÌÈBzÁ˙a הפנימי התוכן ¿«¿ƒ¿∆
הכתוב ÈÂ‰Ï'של 'B‚ ˙ÈNÚÂ"¿»ƒ»«¬»»

‰iNÚ‰ ÔÈÚL eÈ‰ ,"EÈ˜Ï‡¡…∆«¿∆ƒ¿«»¬ƒ»
,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ כלשון ¿«¿»¿≈

ÏÈÚÏ‡הזוהר ‰iNÚ62,למעלה ¬ƒ»¿≈»
לה  ויש ביותר נעלית העשייה כלומר,

מיוח  ÈÏÎ˙Ï˙דת,חשיבות „Ú«¿«¿ƒ
C¯a˙È ÂÈÙÏ ‰ÏÚL ÈeÏÈÚ‰»ƒ∆»»¿»»ƒ¿»≈
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa ‚eÚz‰««¬«¬«««ƒƒ
‰iNÚ ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆¬ƒ»

‡˜Âc הצדיקים מעבודת זה, ותענוג «¿»
את  שעורר זה הוא בפועל, במעשה

העולם, את לברוא העליון הרצון

e‰fL לקדושֿברוךֿהוא שיש העונג ∆∆
בפועל, במעשה ומצוות תורה מקיום

È·Ï ‰¯Bz‰ ˙È˙c ÌÚh‰«««ƒ¿ƒ««»ƒ¿≈
ÌL¯L „vÓ ,‰hÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»ƒ«»¿»
˙ÈÁ·Ï „Ú C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«
ÌbL ÔÙB‡·e ,"BÓˆÚ ˙ÚÈ„È"¿ƒ««¿¿∆∆«
ÌÏˆ‡ dLÈ ‰hÓÏ Ì˙„È¯Èaƒƒ»»¿«»∆¿»∆¿»
BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡a ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»«¬ƒƒ¿
BÏ ‰¯Èc"‰ ˙iNÚ ÔÙB‡a¿∆¬ƒ««ƒ»

,"C¯a˙È באריכות לעיל כמבואר ƒ¿»≈
הכתוב  של המשמעויות אחת שזו

שההמשכה  לפנים...", הפנים "כמים

ביותר, למטה עד נמשכת מלמעלה

'eÎ ˙B‡Ò¯t‰ ÏkL ÔÂÈk שקיימים והמחיצות והמסכים הצמצומים ≈»∆»««¿»
הגשמי, הזה לעולם ועד השתלשלות' 'סדר ÈeÈLמתחילת ÌÈÏÚBt ÌÈ‡≈»¬ƒƒ

ÌÈL¯LenL Ï‡¯NÈ ˙BÓL) ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ ÌÈta«»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»≈∆¿»ƒ
ÌbL (‰ÏÚÓlc 'Ì„‡ ¯eiˆ' ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eÓˆÚa»«¿∆ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»∆«

Ì˙ÎLÓ‰a'ה'פנים hÓÏ‰של ¿«¿»»»¿«»
LnÓ ˙Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ È¯‰ עם ¬≈≈««««»

עצמם, "ÌÈnkהמים ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«««ƒ
Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒ≈≈»»»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,"Ì„‡Ï»»»«ƒ¿»¿≈

.‰ke¯‡a«¬»
‰Ê „vÓe האלוקי שהאור כיוון ƒ«∆

למעלה, כמו למטה מאיר העליון

Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ìb ˙ÈNÚ«¬≈«¬«»»»
"E„È ˙·„ ˙qÓ"c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ«ƒ¿«»¿
„ia CLÓ ¯ezÈe‰ ÔÈÚL ,'B‚∆ƒ¿««ƒƒ¿»«»

˙ÈÓLb‰ עצמהÈ„ÈŒÏÚ ‡lL ««¿ƒ∆…«¿≈
˙·„" ,·l‰ L‚¯ ˙eÚˆÓ‡∆¿»∆∆«≈ƒ¿«
„ia ÌbL ,‡˜Èc "E„È»¿«¿»∆««»

˙ÈÓLb‰ ותחתון נחות אבר שהיא ««¿ƒ
ללב ‰ezÈe¯ביחס ÔÈÚ CLÓƒ¿»ƒ¿««ƒ

'‡aÏc ‡˙eÚ¯'a ‡e‰L BÓk¿∆ƒ¿»¿ƒ»
הלב. ברצון

‰Ê ÔÈÚÂ הנעלה האור המשכת של ¿ƒ¿»∆
ביותר למטה עד «¿CLÓƒביותר

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰lb˙Óeƒ¿«∆¿»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ מצבו יהיה אשר יהיה ƒƒ¿»≈

ÏÎaהרוחני ˙BÚe·M‰ ‚Áa¿««»¿»
˙BÚe·M‰ ‚ÁÓe ,‰LÂ ‰L»»¿»»≈««»
˙BÓÈ Ïk ÏÚ CLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»«»¿
ÌÈ¯ÓB‡L e‰fL ,‰M‰«»»∆∆∆¿ƒ
ÌBÈ ÏÎa ‰¯Bz‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««»¿»
‰Â‰ ÔBLÏ ,"‰¯Bz‰ Ô˙B"63, ≈«»¿…∆

שנים, אלפי לפני ניתנה שהתורה אף

Ï"ÊÁ e¯Ó‡Â64ÌBÈ ÏÎa" ¿»¿¬«¿»
„ÚÂ ,"ÌÈL„Ák EÈÈÚa eÈ‰Èƒ¿¿≈∆«¬»ƒ¿«
LnÓ "ÌÈL„Á" ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒ«»

(ÔBÈÓc‰ Û"Î ‡Ïa)65¯L‡ , ¿…»«ƒ¿¬∆
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כה d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבאֹופן  ועד ּכחדׁשים", ּבעיני יהיּו יֹום ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ"ּבכל

הּדמיֹון) כ"ף (ּבלא מּמׁש "חדׁשים" אׁשר 65ׁשל , ְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ

ּכפי  הּמהּות ּבאֹותּה הּוא הרי למּטה ּבהיֹותֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָּגם

את  עֹובד זה ּובכח ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּמּוׁשרׁש

לבב. ּובטּוב ּבׂשמחה ּבתחּתֹונים", יתּבר לֹו "ּדירה לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָעבֹודתֹו
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ועוד.65) טז. כו, תבוא פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙BÈ‰a Ìb'ה את העובד היהודי «ƒ¿

d˙B‡a ‡e‰ È¯‰ ‰hÓÏ¿«»¬≈¿»
L¯LenL ÈÙk ˙e‰n‰««¿ƒ∆¿»
‰Ê ÁÎ·e ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿…«∆

„·BÚ היהודיB˙„B·Ú ˙‡ ≈∆¬»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ˙BNÚÏ«¬ƒ»ƒ¿»≈
·eË·e ‰ÁÓNa ,"ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.··Ï≈»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zexeka(ycew zay meil)

íäî ãçà úîe ,äMîç äðîe ,øécì ïñéðëäå íéàìè äøNò£¨¨§¨¦§¦§¦¨©¦¨¨£¦¨¥¤¨¥¤
,dfa mipic iwelig yi ,[dxyrd on-]íééeðnä ïî íàdlhd `ed ¦¦©§¦

yäðBî ,úîmixzepd z`íäéìò íéìLîedyngd lr - ¥¤©§¦£¥¤
xyrnl eyixtn ixiyrde ,dxyr mpipn didiy cr ,mipey`xd

,mlek lrî íàåmi`lhdíééeðî ïðéàMy dlhd `ed,úîaeye §¦¥¤¥¨§¦¥
d mi`lhd ,mi`lh dxyrl oipnd z` milydl ozip `líééeðî§¦

ïéøeèt,aey mzepnlnåmi`lhd zrax` eli`,íééeðî ïðéàL §¦§¤¥¨§¦
øçà ïøBâì ïéôøèöîonf cr el ecleeiy zendad mr xyrzdl ¦§¨§¦§¤©¥

.xyrna eaiigzde dxyr ly xcra eid xaky oeik ,`ad oxebd
milydl ick xica eidy onfa mipnpdy ,`ax ixack epiide
eli`e ,mdilr yxted `l seqal m` s` mxhet mpiipn dxyrl
milydl ozip did `l mpiipn zryay e` epnp `l oiicry el`

.mzepnle xefgl jixve exhtp `l ,dxyrl mpiipn z`
oipn' ly llka miielzd mitqep mipic iwelig d`ian `xnbd

:'xhet ie`xdíéàìè øNò äòaøà Bì eéä ,àáø øîàåmiaiigd §¨©¨¨¨©§¨¨¨¨§¨¦
,dnda xyrnaøécì ïñéðëäå,migzt dnk el yiyeàöéå §¦§¦¨§¦§¨§

dligz,äæ çúôa äMLåe`vi jk xg`äæ çúôa äòaøà ¦¨§¤©¤§©§¨¨§¤©¤
,[xg` gzta-]íL eøéizLð äòaøàåielz oicd ,xicd jeza §©§¨¨¦§©§¨
e`vi ea ote`aäòaøà íúBà,xicayçúôa íàe`vi eaäMMä ¨©§¨¨¦©¤©©¦¨
md mipey`xd,eàöée ,xyrnl mitxhvn mdíäî ãçà ìèBð- ¨§¥¤¨¥¤

,eyixtne ,oexg` `veid z`øàMäågztdn e`viy drax`de - §©§¨
,xg`d,øçà ïøBâì ïéôøèöîdf xyrna exhtp `ly oeik ¦§¨§¦§¤©¥

.xg` gzta dyrpyåàì íàågzta mipexg`d e`vi `l m`e - §¦¨
drax`d e`viy gzta `l` ,mipey`xd dyy e`vi ea

ixd ,xica ex`ypy e` mipey`xdäMLmipey`xd,ïéøeètik ¦¨§¦
,xyrzdl miie`x eide ,xica dxyr eid z`vl elgdy zra

äòaøà äòaøàågzta mipey`x e`viy drax` mze`e - §©§¨¨©§¨¨
,xica exzep e` mdixg` e`viy mixg`d drax`de ,xg`d

,øçà ïøBâì ïéôøèöîeid `l xak ,z`vl elgdy zray oeik ¦§¨§¦§¤©¥
.mxhet mpiipn oi` df ote`ae ,mi`lh dxyr xica

:sqep oiceàöédligzäòaøàmi`lhå ,äæ çúôae`vi jk xg` ¨§©§¨¨§¤©¤§
íL eøéizLðå ,äæ çúôa äMLxicaäòaøà,mi`lhíúBà íà ¦¨§¤©¤§¦§©§¨©§¨¨¦¨
,eàöé äMMä çúôa ,äòaøàoipnl enilyd mz`iviay ixd ©§¨¨§¤©©¦¨¨§

e ,gztd eze`n e`viy mi`lh dxyrãçà íäî ìèBð,xyrnl ¥¥¤¤¨
øàMäå,xg` gztn dligz e`viy mi`lh drax` mze`e - §©§¨
íéøeètzra ik ,xyrn mdilr yxted `ly s` lr xyrnn §¦

.'ie`xd oipn' df did e`viyåàì íàådrax`d e`vi `l m`e - §¦¨
drax`d e`viy gzta `l` ,dyyd ea e`viy gzta mipexg`d

d ixd ,xica ex`ypy e` mipey`xdäòaøàmipey`x e`viyåok ©§¨¨§
däML,ipyd gzta mdixg`l e`viy,íéøeètelgdy zra ik ¦¨§¦

'ie`xd oipn' df dide ,xica mi`lh dxyr oiicr eid z`vl
,xyrn aeign xhetdåmze` eli`äòaøàe`vie ,xica exzepy §©§¨¨

,mipey`xd drax`d ea e`viy gzta,øçà ïøBâì ïéôøèöî¦§¨§¦§¤©¥
dxyr xica eid `l xak m`pny zra ik ,mpiipna exhtp `le

.'ie`xd oipn' df did `le ,mi`lh

:sqep oic,äæ çúôa äòaøà eàöéeøéizLðå ,äæ çúôa äòaøàå ¨§©§¨¨§¤©¤§©§¨¨§¤©¤§¦§©§
íLxicaäML,mi`lheàöé äML ïúBà íàmlekãçà çúôa ¨¦¨¦¨¦¨¨§§¤©¤¨

,mi`lh drax` e`viy migztd mze`nãçà íäî ìèBð¥¥¤¤¨
,xyrnløàMäå,xg` gztn e`viyíéøeètzra ik ,xyrnn §©§¨§¦

oipn' df dide ,xica miyak dxyr oiicr eid z`vl elgdy
,'ie`xdåàì íàåmigztd ipyn cg`a dyyd e`vi `l m`e - §¦¨

lkay zepey`xd zeveawd ixd ,dligzn drax` mda e`viy
eid zg`äòaøà,mi`lh,íéøeètz`vl elgdy zray oeik ©§¨¨§¦

,'ie`xd oipn' df dide ,xica dxyr oiicr eidåd eli`äML §¦¨
,mipexg`d,øçà ïøBâì ïéôøèöîz`vl elgdy zray oeik ¦§¨§¦§¤©¥

.'ie`xd oipn' df did `le xica mi`lh dxyr eid `l xak
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî`ax epl ycig dn - ©¨©§©¨

epcnll `a ike ,el` mipte` zylya,øèBt éeàøä ïéðîc§¦§¨¨¨¥
àðîæ àãç àáø äøîàäå,lirl df oic `ax epcnil xak ixde - §¨¨¨¨¨¨£¨¦§¨

aiyn .df ote`a aey df oic xn`e xfgy dna yecig oi`ed
ik ,el` mipte`a oicd z` epcnlle xefgl jxved `ax :`xnbd

àîéúc eäîmpn` ,xn`z `ny -ïðéøîà éeàøä ïéðî éàcå- ©§¥¨©©¦§¨¨¨¨§¦©
,dxyr eidy oebke ,eteqa xyrzdl ie`x oipnd i`cey ote`a
sxhvdle gztd eze`n z`vl micner i`ce xica mixzepde
ici lr mixhtp dligz mi`veidy ixd ,dxyr oipnl epnpy el`l
dlh yxted `le xicd jeza mi`lhd ezn seqa m` s` ,oipnd

la` ,xyrnléeàøä ïéðî ÷ôñokzi oipnd zra xaky ote`a - §¥¦§¨¨¨
drax` yiy oebke ,xyrn icil mipnpd mi`lhd e`eai `ly
gzta drax`e cg` gzta mdn drax` e`vie mi`lh xyr
meyn ,cg` gzta dxyr dpniy ze`ce oi` df ote`ay ,xg`

cmixzepdàëäì éæçãå àëäì éæçmiie`xe o`kl miie`x - §£¦§¨¨§©£¦§¨¨
drax`d e`viy gzta z`vl mileki md ,xnelk ,o`kl
mb mileki j` ,xyrn xeriyl mdnr sxhvdle mipey`xd
drax`d mr xyrn xeriyl sxhvdle xg`d gzta z`vl

df ote`ay xnel mewn did ,mixg`dïðéøîà àìaygp oipndy Ÿ¨§¦©
,xyrnn xhete ie`xd oipnkïì òîLî à÷df ote`a mby ,`ax ¨©§©¨

ie`x dide ez`ivia dpnpy in lke ,'ie`xd oipn' aygp oipnd
.xyrnn xeht ,dxyr e`vi gztd eze`ay

:dnda xyrn ipica `ax xn`y sqep oic d`ian `xnbdøîàå§¨©
äøNò øBøáà øîàé àì ,íéàìè øNò äMîç Bì eéä ,àáø̈¨¨£¦¨¨¨§¨¦ŸŸ©¤§£¨¨

miyegk mi`lhãçà íäî ìBhàå ,øécì íñéðëàå,xyrnl §©§¦¥©¦§¤¥¤¤¨
øàMäåeidi xicl uegnyíéøeèt`l md ixdy ,xyrnn §©§¨§¦

,dxyr ly xcrl cg` xica etxhvdàéöBîe ,øécì ïñðBk àlà¤¨§¨©¦¦
äøNò,oipna xicd gztaãçà íäî ìèBðå,xyrnløàMäå- £¨¨§¥¥¤¤¨§©§¨

,xica mixzepd dyngdeøçà ïøBâì ïéôøèöîmr xyrzdl ¦§¨§¦§¤©¥
aeign mixhtp mpi`e `ad oxebd onf cr el ecleeiy zendad

.mdilr lg xaky dnda xyrn
:`ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦

,`ax ixack `ziixaa ok epipyíéàìè øNò äMîç Bì eéä̈£¦¨¨¨§¨¦
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המשך קיאור למס' קכורות ליום שקת בודש עמ' ק



כו

a"i ,`yp zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oeiq
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡N'וגֹו הם ּגם ּגרׁשֹון ּבני ראׁש ּומדּיק 1את . »…ְְְְֵֵֵֵֶַַֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן להבין 2רּבנּו יׁש , ְְִִֵֵֵֵַַָָָ

ּונקּודת  הם". "ּגם ּגרׁשֹון ּבבני נאמר ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָלּמה

ּבזה  הּוא 3הּבאּור ראׁש" את ּד"נׂשא ׁשהענין , ְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

הרצֹון  לבחינת הראׁש ּבחינת את ְְְֲִִִֶַַַָָָֹלהעלֹות

זֹו העלאה ועקר  ו'ּכתר'. הּׂשכל) מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּלמעלה

רצֹון  ּבחינת ׁשהיא הּתֹורה, עסק עלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָהיא

ּגם  ּבּתֹורה מעלה יׁש יֹותר, ּובפרטּיּות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהעליֹון.

הן  העליֹון) רצֹון הן (ׁשּגם ׁשהּמצֹות מצֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָלגּבי

הּגילּוי  מאיר ואינֹו ּבלבד, מּקיף ְְְִִִִִִֵֵַַַַּבבחינת

היא  הּתֹורה אבל מּמׁש, ּפנימי אֹור ְְֲִִִִִַַַָָָּבבחינת

ּגםּֿכן  וׁשרׁשּה מּמׁש, ּפנימי אֹור ְְְְִִִִֵַַַָָָּבבחינת

ׁשהיּו קהת ּבני ּגּבי ולכן כּו'. הּכתר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפנימּיּות

את  "נׂשא נאמר הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון את ֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹטֹוענין

את  ׁשּנׂשאּו ּכיון ּגרׁשֹון, ּבני ּגם א ְְְֵֵֵֶֶַַָָֹראׁש".

ההמׁשכה  ּדּוגמת הּמּקיף, ּבחינת ְְְְִִִַַַַַַַָָהּיריעֹות,

את  "נׂשא ּבהם נאמר לכן הּמצֹות, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשעלֿידי

 ֿ ּומּכל ּכתר, לבחינת ההעלאה ׁשּזהּו ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹראׁש",

ׁשאצלם  לפי הם", ּגם ּגרׁשֹון "ּבני נאמר ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָמקֹום

ענין  עקר ואלּו עדין, מּקיף ּבבחינת זה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַהרי

את  ׁשּנׂשאּו קהת ּבבני נאמר ראׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹנׂשיאת

זאת, ועֹוד ּפנימּיּות. ּבבחינת ׁשּמאיר ְְְִִִִִֵֶַַֹהּלּוחֹות,

מּדֹות  לבחינת הּמּדֹות את מעלים ּגרׁשֹון ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַׁשּבני

ּד'ארי ּתחּתֹונֹות ז' (ּבחינת מהּׂשכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּלמעלה
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כב.1) ד, א).2)פרשתנו (כ, פרשתנו ב.3)ריש כא, שם

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

'B‚Â Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N1˜i„Óe ¯eaושואל . »…∆…¿≈≈¿«≈¿¿«≈«≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰2, פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר «»≈¿ƒ≈»

השירים) (ושיר דברים ויקראֿבמדבר בחומשים nÏ‰התורה ÔÈ·‰Ï LÈ≈¿»ƒ»»
"Ì‰ Ìb" ÔBL¯b È·a ¯Ó‡∆¡«ƒ¿≈≈¿«≈
חשובים  פחות שהם שמשמעותו ביטוי

הלויים  משפחות שאר לגבי וטפלים

אלה? בפסוקים מדובר שעליהם

¯e‡a‰ ˙„e˜e הזקן רבינו של ¿««≈
‰Êa3,שם תורה' ÔÈÚ‰Lב'לקוטי  »∆∆»ƒ¿»

"L‡¯ ˙‡ ‡N"c משמעותו לפי ¿»∆…
BÏÚ‰Ï˙הפנימית  ‡e‰ לנשא ¿«¬
‰¯‡Lולרומם  ˙ÈÁa ˙‡∆¿ƒ«»…

שכל  ‰¯ˆÔBשעניינו ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»»
ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL) כפי ∆¿«¿»ƒ«≈∆

האדם, של הנפש בכוחות גם שרואים

ולבחינות  לספירות המקבילים

השכל  כלל שבדרך באלוקות העליונות

הרצון  אחר k'Â˙¯'נוטה בחינת ) ¿∆∆
העליון  הרצון שעניינו עליון' 'כתר

ו'חכמה' 'ראש' מבחינת שלמעלה

שכל. BÊשעניינה ‰‡ÏÚ‰ ¯˜ÚÂ¿ƒ««¬»»
הרצון  אל השכל È„ÈŒÏÚשל ‡È‰ƒ«¿≈

˜ÒÚ לימוד‡È‰L ,‰¯Bz‰ ≈∆«»∆ƒ
‰ÔBÈÏÚהתורה  ÔBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»∆¿

הק  התורה בהלכות ֿ שהרי דושֿברוך

רצונו. את גילה הוא

‰ÏÚÓ LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈«¬»
‰¯Bza העליון הרצון Ìbשהיא «»«

ÌbL) ˙Bˆn‰L ,˙BˆÓ Èa‚Ï¿«≈ƒ¿∆«ƒ¿∆«
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ô‰ לכאורה כן ואם ≈¿»∆¿

בחשיבותם  שווים והמצוות התורה

שהמצוות  אלא ‰Ôומעלתם, (≈
BÈ‡Â ,„·Ïa ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿«¿≈
¯B‡ ˙ÈÁ·a ÈeÏÈb‰ ¯È‡Ó≈ƒ«ƒƒ¿ƒ«
‰¯Bz‰ Ï·‡ ,LnÓ ÈÓÈt¿ƒƒ«»¬»«»
ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

,LnÓ וחסידות בקבלה כמבואר «»
האלוקי  האור וגילוי שהמשכת

ונקלטת  הנרגשת 'פנימית', המשכה אופנים: בשני באה ובנבראים בעולמות

ומתגלה  שמאירה 'מקיף' בדרך והמשכה איתם, ומתאחדת בפנימיות בהם

ידי  על בהמשכה שהיתרון כאן מבואר כך ועל והבדלה, רוממות של באופן

קיום  ידי שעל ההמשכה ואילו פנימית המשכה שהיא הוא התורה לימוד

בפנימיות, ובנבראים בעולמות וחודר נמשך שאינו 'מקיף' באופן היא מצוות

'eÎ ¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ ÔkŒÌb dL¯LÂ פנימי באור שמדובר והעובדה ¿»¿»«≈ƒ¿ƒƒ«∆∆
ממקור  נמשך זה אור גם אלא יותר נמוכה ממדריגה אור שהוא בגלל היא

אור  הוא לכן מהפנימיות, נמשך שהוא וכיוון הכתר, פנימיות מאוד, גבוה

פנימי.

eÈ‰L ˙‰˜ Èa Èab ÔÎÏÂ¿»≈«≈¿≈¿»∆»
BaL ÔB¯‡‰ ˙‡ ÔÈÚBË¬ƒ∆»»∆

,˙BÁel‰,התורה Ó‡¯עניין «∆¡«
"L‡¯ ˙‡ ‡N" של זו עבודה כי »…∆…

אל  המוחין (העלאת ראש נשיאת

התורה הרצון) ללימוד בעיקר שייכת

קהת. בני של עניינם ֿ ‡Cשהוא מכל «
ÔÂÈkמקום  ,ÔBL¯b Èa Ìb«¿≈≈¿≈»

˙BÚÈ¯i‰ ˙‡ e‡NpL של ∆»¿∆«¿ƒ
הם  שגם ‰ÛÈwn,המשכן, ˙ÈÁa¿ƒ«««ƒ

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ˙Ó‚ec¿«««¿»»∆«¿≈
˙Bˆn‰,לעיל Ó‡¯כמבואר ÔÎÏ «ƒ¿»≈∆¡«
Ì‰a גרשון בבני˙‡ ‡N" »∆»…∆

‰‡ÏÚ‰‰ e‰fL ,"L‡…̄∆∆««¬»»
ÌB˜ÓŒÏkÓe ,¯˙k ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»
"Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa" ¯Ó‡∆¡«¿≈≈¿«≈

ר  'נשיאת שעיקר של ומשמע הוא אש'

בני  של ראש הנשיאת ואילו קהת בני

קהת, לבני וטפל כתוספת היא גרשון

הם"), ÌÏˆ‡L("גם ÈÙÏ בני אצל ¿ƒ∆∆¿»
Ê‰גרשון, È¯‰'ראש ה'נשיאת ¬≈∆

המצוות) קיום ידי על (הנפעלת

eÏ‡Â ,ÔÈ„Ú ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ¬«ƒ¿ƒ
¯Ó‡ L‡¯ ˙‡ÈN ÔÈÚ ¯˜Úƒ«ƒ¿«¿ƒ«…∆¡«
˙‡ e‡NpL ˙‰˜ È·aƒ¿≈¿»∆»¿∆

,˙BÁel‰ התורה È‡nL¯עניין «∆≈ƒ
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a.לעיל כמבואר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

,˙‡Ê „BÚÂ לבני יש שבו נוסף עניין ¿…
נאמר  ולכן גרשון בני על יתרון קהת

הוא  הם', 'גם גרשון ≈¿∆ÈaLבבני
ÌÈÏÚÓ ÔBL¯b ומרוממים מזככים ≈¿«¬ƒ
˙Bcn‰ ÈÁ·Ï˙העליונות ‡˙ ∆«ƒƒ¿ƒ«

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙BcÓ ב'סדר ƒ∆¿«¿»≈«≈∆
והספירות  האורות של השתלשלות'

גבורה, (חסד, למידות מעל הם ודעת) בינה (חכמה השכל המוחין, העליונות,

יותר, עליונות בדרגות ומקור שורש יש למידות אבל הלאה), וכן תפארת

הוא מהשכל שלמעלה במדריגה המידות (ושורש מהשכל »ÈÁa¿ƒ˙שלמעלה
˙BBzÁz 'Ê ביחס נמוכה בדרגה הן כי 'תחתונות' הנקראות המידות שבע «¿
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כז d"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

ּבחינת  את מעלים קהת ּבני אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָאנּפין'),

עבֹודת  אבל ׁשּבּכתר. החכמה לבחינת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָהחכמה

הראׁש מן הּנמׁשכת יראה ּבבחינת היא מררי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבני

ּבה  נאמר לא לכ ראׁש'.והּמֹוחין, 'נׂשיאת ם ְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

לבאר  מֹורה 4ּומֹוסיף ראׁש' ּד'נׂשיאת ׁשהענין , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ענין  (והּוא ּגבּול ּבלי הלּו ּבבחינת העבֹודה ְְְְְֲִִִִִַַַָָעל

"מאד ּד"בכל ׁשּכתּוב 5העבֹודה ּכמֹו ונתּתי 6), ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

"מהלכים" ּדפירּוׁש העֹומדים, ּבין מהלכים ְְְְְְְִִִֵֵַַָל

'רעּותא  עלֿידי האחד ,הילּו מיני ׁשני ְְְִִֵֵֵֶַָָָהּוא

ּגרׁשֹון. ּבני ענין וזהּו למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדלּבא'

למּטה  מלמעלה ּומצֹות ּתֹורה עלֿידי ,7והׁשני ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ּבׁשניהם  נאמר ולכן קהת, ּבני עלֿידי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוזהּו

להיֹות  צרי "מהלכים" ּובחינת ראׁש'. ְְְְְִִִִִַַַָֹ'נׂשיאת

עֹומדים" ׁשּטים "עצי ּבחינת העֹומדים", ְְְֲִִִִִֵֵַָ"ּבין

הּקרׁשים  מּׂשא היתה (ׁשעבֹודתם מררי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּדבני

עֹומדים" ׁשּטים מ"עצי ענין 8ׁשּנעׂשּו והּוא , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַ

ּבבחינת  ׁשהיא "נפׁש ּד"בכל ְְְְֲִִִִֶַַָָָהעבֹודה

ראׁש'.5עמידה  'נׂשיאת ּבהם נאמר לא ולכן ,( ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

להבין ‡Cב) ידּוע 9צרי הרי ענין 10, ׁשּכל «ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

וכליו  הּמׁשּכן עם יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָנסיעת

ירּדן  אל ּבֹואם עד מצרים מיציאת (החל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמדּבר 

ּכדי  היה ּורחבה) טֹובה לארץ נכנסּו ׁשאז ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָירחֹו,

ואי ,ההלּו ענין יׂשראל ּבני אצל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָלפעֹול

העבֹודה  היתה לא מררי ּבני ׁשאצל לֹומר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאפׁשר

ּבני  ׁשעבֹודת היֹות ּדעם והינּו, .הלּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַּדבחינת

ׁשּמּצדֿעצמם  הּמׁשּכן קרׁשי מּׂשא היתה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמררי

צרי היה מּכלֿמקֹום עֹומדים", ׁשּטים "עצי ְֲִִִִִֵֵָָָָָהם
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המידות ששבע כפי המוחין, של הספירות ‡ÔÈt'לשלוש CÈ¯‡'c פנים «¬ƒ«¿ƒ

כשם  והחכמה, מהשכל שלמעלה ה'כתר' במדריגת בחינה והיא ארוכות,

הראש  מעל הוא בגשמיות ÈÁa˙שכתר ˙‡ ÌÈÏÚÓ ˙‰˜ Èa Ï·‡ ,(¬»¿≈¿»«¬ƒ∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ של בשייכות נרמז שהדבר לעיל (כמבואר ומדריגתם עניינם שהיא «»¿»

וללוחות) לארון קהת »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙בני
¯˙kaL ‰ÓÎÁ‰ שלמעלה) «»¿»∆«∆∆

בכתר). שהן כפי Ï‡·מהמידות ¬»
È¯¯Ó Èa ˙„B·Ú כאמור שהיא ¬«¿≈¿»ƒ

המידות ÈÁ·a˙עבודת ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
‰‡¯È יראה מתוך ה' עבודת ƒ¿»

ÔÈÁBn‰Â L‡¯‰ ÔÓ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆ƒ»…¿«ƒ
עצמם, והמוחין מהראש למטה והיא

˙‡ÈN' Ì‰a ¯Ó‡ ‡Ï CÎÏ¿»…∆¡«»∆¿ƒ«
'L‡¯ ולא המידות עבודת זו שהרי …

הראש. עבודת

ÛÈÒBÓeהזקן בהמשך Ï4·‡¯רבנו ƒ¿»≈
תורה', ב'לקוטי «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהמאמר

'L‡¯ ˙‡ÈN'c,כאמור שהוא, ƒ¿ƒ«…
לבחינה  והמוחין הראש העלאת

מהשכל, ÏÚשלמעלה  ‰¯BÓ∆«
‰„B·Ú‰'ה ÈÁ·a˙עבודת »¬»ƒ¿ƒ«
CeÏ‰ ממדריגה ועלייה הליכה ƒ

ÔÈÚלמדריגה ‡e‰Â) Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿¿ƒ¿«
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰5 »¬»ƒ¿»¿…∆

ה' את "ואהבת שמע בקריאת כנאמר

ו"מאוד' מאודך', בכל אלוקיך...

גבול  בלי BÓkמשמעותו ,(¿
·e˙kL6'ה בדבר זכריה בנבואת ∆»

הגדול הכהן EÏליהושע Èz˙Â¿»«ƒ¿
,ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰Ó«¿¿ƒ≈»¿ƒ

"ÌÈÎÏ‰Ó" Le¯ÈÙc הליכה ¿≈«¿¿ƒ
רבים  ÈÈÓבלשון ÈL ‡e‰¿≈ƒ≈

CeÏÈ‰,הליכה של סוגים שני ƒ
„Á‡‰ והתעלות È„ÈŒÏÚהליכה »∆»«¿≈

'‡aÏc ‡˙eÚ¯' הלב,רצון ¿»¿ƒ»
האדם  של מצד hÓlÓ‰התעוררות ƒ¿«»

לאלוקות,ÏÚÓÏ‰האדם  להתקרב ¿«¿»
ÔBL¯b Èa ÔÈÚ e‰ÊÂ העובדים ¿∆ƒ¿«¿≈≈¿

הלב. בעבודת בעיקר ה' והתעלות ÈL‰Âאת Bz¯‰הליכה È„ÈŒÏÚ ¿«≈ƒ«¿≈»
˙BˆÓe להאיר אלוקי אור והארת התגלות האדם הפועלים ÏÚÓÏÓ‰על ƒ¿ƒ¿«¿»
‰hÓÏ7e‰ÊÂ היא , ומצוות תורה ידי על אלוקות המשכת של זו עבודה ¿«»¿∆

Ì‰ÈLa ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,˙‰˜ Èa È„ÈŒÏÚ והן קהת בבני בבני הן «¿≈¿≈¿»¿»≈∆¡«ƒ¿≈∆
¯‡L'גרשון  ˙‡ÈN' בדרך בעבודה (הן האופנים בשני למעשה כי ¿ƒ«…

ראש  נשיאת יש למטה) מלמעלה בדרך בעבודה והן למעלה (שעיקר מלמטה

כמבואר  הם', 'גם גרשון בבני נאמר ולכן קהת בני ידי על היא ראש' ה'נשיאת

לעיל).

"ÌÈÎÏ‰Ó" ˙ÈÁ·e אופני שני ¿ƒ««¿¿ƒ
לעיל  האמורים CÈ¯»̂ƒההליכה

,"ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa" ˙BÈ‰Ï והוא ƒ¿≈»¿ƒ
על  ÌÈhLרמז ÈˆÚ" ˙ÈÁa¿ƒ«¬≈ƒƒ

È¯¯Ó È·c "ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
‡OÓ ‰˙È‰ Ì˙„B·ÚL)∆¬»»»¿»«»

ÌÈL¯w‰ המשכן eNÚpLשל «¿»ƒ∆«¬
"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"Ó8, ≈¬≈ƒƒ¿ƒ
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬»ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‡È‰L "ELÙ«¿¿∆ƒƒ¿ƒ«

‰„ÈÓÚ5 מסמלת שעמידה כיוון ¬ƒ»
האישית  המציאות של ÔÎÏÂביטול ,(¿»≈

Ì‰a ¯Ó‡ ‡Ï מררי בבני …∆¡«»∆
'L‡¯ ˙‡ÈN' עניין שהיא ¿ƒ«…

המציאות. את שמגדיל

C‡ קהת ·) שבבני לעיל באמור «
ואילו  ראש נשיאת היתה גרשון ובבני

ראש  נשיאת הייתה לא מררי בבני

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ9,Úe„È È¯‰10 »ƒ¿»ƒ¬≈»«
החסידות  ÚÈÒ˙בתורת ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«¿ƒ«

ÂÈÏÎÂ ÔkLn‰ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¿»¿≈»
) ¯a„na כולו למסע ‰ÏÁוהכוונה «ƒ¿»»≈

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓ התחילו שבה ƒƒ«ƒ¿«ƒ
במדבר  ישראל בני Ì‡Baמסעי „Ú«»

eÒÎ Ê‡L ,BÁ¯È Ôc¯È Ï‡∆«¿≈¿≈∆»ƒ¿¿
È„k ‰È‰ (‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡Ï¿∆∆»¿»»»»¿≈
ÔÈÚ Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ÏBÚÙÏƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«

CeÏ‰‰,למדריגה ממדריגה והעלייה «ƒ
Èa Ïˆ‡L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»«∆≈∆¿≈
‰„B·Ú‰ ‰˙È‰ ‡Ï È¯¯Ó¿»ƒ…»¿»»¬»

?CeÏ‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«ƒ
˙„B·ÚL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¬«
ÈL¯˜ ‡OÓ ‰˙È‰ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ»¿»«»«¿≈

ÌÓˆÚŒ„vnL ÔkLn‰ הקרשים"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" Ì‰ «ƒ¿»∆ƒ««¿»≈¬≈ƒƒ¿ƒ
במקום  לעמוד פירושה והתקדמות,ועמידה הליכה ללא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒאחד,
ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ אצל מררי גם (בני CeÏ‰‰ ÔÈÚ התקדמות »»»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿««ƒ
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ענין  מּצד (ּבליּֿגבּול) ההלּו ענין אצלם ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָלהיֹות

(ׁשעלֿידֹו הּמׁשּכן חלקי ּבכל ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנסיעה

ּבתֹוכם" ּד"וׁשכנּתי הענין ּגם 11נעׂשה ּכֹולל ,( ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

קּיּום  עקר הּוא ׁשעלֿידם הּמׁשּכן, ְְִִִֵֶַַַַָָָקרׁשי

ּבני  אצל  ׁשּגם לֹומר ,  צרי ועלּֿכרח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמׁשּכן.

("נׂשא  ּבליּֿגבּול ההלּו ענין ּכללּות היה ְְְְְִִִִַַָָָָָֹמררי

ראׁש" ּבנׂשיאת 12את ׁשעבֹודתם ּכיון אּלא ,( ְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(ּדלא  עגלֹות עלֿידי רק היתה הּמׁשּכן ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹקרׁשי

מּׂשא  עבֹודת ּגם היתה ׁשאצלם ּגרׁשֹון ),13ּכבני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

עגלֹות, ּבחינת עם קׁשּור ההלּו ענין ּגם ְְֲִִִִִֵַַַַָָהּנה

הּבהמית. הנפׁש על ֲִֵֶֶֶַַַַׁשרֹומז

ּדהלּוÔ·eÈÂג) העבֹודה ענין ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְֲִִִֵַַָָ

הּירידה  עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבליּֿגבּול,

ּדוקא  ענינים 14למּטה ׁשלׁשה ּבזה ׁשּיׁש ענין 15, . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ענין  ׁשהּוא ּבליּֿגבּול, ההלּו עצם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָהאחד,

ּברּורּה), (לאחר הּבהמית ּדנפׁש לה' ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָהאהבה

ה'ּתהּו' מעֹולם הּוא הּבהמית נפׁש ׁשּׁשרש  ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּדכיון

הּנה  לכן האלקית), נפׁש ׁשל מהּׁשרׁש ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ(למעלה

ּבכח  ּתבּואֹות ּד"רב הענין יׁשנֹו ּבּה ְְְְְְִֶַַַָָָָֹּדוקא

וענין 16ׁשֹור" ּגבּול. ּבלי האהבה ענין ׁשהּוא ,ְְְְְֲִִִֶַַָָָ

ׁשּיהיה  ּכדי היא ּבליּֿגב ּול ההלּו ׁשּכּונת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהׁשני,

נרּוצה" הנפׁש17"אחרי ׁשּגם רּבים, לׁשֹון , ְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשל  ּבתנּועה ּתהיה  ה'ּתקּון') (ׁשּמּבחינת ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָֹהאלקית

ׁשּנעׂשה  ׁשּלאחרי הּׁשליׁשי, וענין ּגבּול. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּבלי

אחרי") האלקית ּבּנפׁש ּבליּֿגבּול ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹההלּו

לאמּתת  האלקית הנפׁש מתעּלית אזי ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹנרּוצה"),

ענין  ׁשּזהּו לבּדּה, לּה ׁשּׁשּי ּכפי ּומקֹורּה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשרׁשּה

חדריו" הּמל יחיד) (לׁשֹון .17"הביאני ְֱֲִִִֶֶַַָָָ
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‰˙È‰ ÔkLn‰ ÈL¯˜ ˙‡ÈNaƒ¿ƒ««¿≈«ƒ¿»»¿»
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כט d"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

קהת,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּבני ּבין החלּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַָָ

ׁשאצל  מררי. ּובני ּגרׁשֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶָּבני

העגלֹות, ּגּבי על היה ׁשּלהם ׁשהּמּׂשא מררי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבני

הּבהמית  ּבּנפׁש רק ּבליּֿגבּול ההלּו ענין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָהיה

ּגּופא, ּבהם ההלּו נפעל ולא עגלֹות), ְְְֲִִִֶַַַָָָֹ(ּבחינת

ּגם  נעׂשה ּגרׁשֹון, ּבני אצל ואלּו האלקית . ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּנפׁש

 ֿ ּבלי ׁשההלּו הינּו, נרּוצה", ּד"אחרי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהענין

ּבעגלֹות), (מּׂשא הּבהמית ּבּנפׁש הן היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגבּול

ּבני  ואצל מּׂשא). (עבֹודת האלקית ּבּנפׁש ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהן

ּד"הביאני  נעלה הּיֹותר הענין ּגם היה ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָקהת

ׁשּמּצד  ּבליּֿגבּול ההלּו ׁשּזהּו חדריו", ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּמל

ׁשּי ׁשאינֹו האלקית הנפׁש ׁשל האמּתי ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרׁש

עקר  היה ולכן (עגלֹות), הּבהמית לּנפׁש ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּכלל

ׁשהענין  ּכיון הּתֹורה, ענין הארֹון, - ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׂשאם

ּבחג  ּבמּתןּֿתֹורה נפעל חדריו" הּמל ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּד"הביאני 

.18הּׁשבּועֹות  ַָ

ההלּוLÈÂה) ענין ׁשּכללּות ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֶֶַַָָ

הּירידה  עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבליּֿגבּול

ּדוקא, הּבהמית הנפׁש ּדברּור ּבעבֹודה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה

עד  הּנׁשמה, על הּגּוף מעלת ּתתגּלה ׁשאז לעתידֿלבא, ׁשּיתּגּלה ענין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּוא

הּגּוף  מן נזֹונת ּתהיה אבל 19ׁשהּנׁשמה ּובהעלם, ּב'כח' רק זה הרי ועכׁשו , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּדאׁש ההעלם ּכמֹו (ולא הּמציאּות  אל וקרֹוב ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו העלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹזהּו

ּדוקא) יגיעה מּתֹו ּבהּכאה צֹור יׁש לגּלֹותֹו ׁשּכדי החּלמיׁש, ּככל 20ׁשּבצּור , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּיבא" יֹום ּבכל לֹו ּד"אחּכה ּבאֹופן ׁשהם ּדלעתידֿלבא וּכאׁשר 21הענינים , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נגאלין  הן מּיד ּתׁשּובה, עֹוׂשים ּבׁשעּתא 22יׂשראל הּוא  הּתׁשּובה ענין והרי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

חדא  ּוברגעא .23חדא ְְִָָָָָ
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ד. א, ובכ"מ.18)שה"ש תש"א. (הא') משכני רד"ה וככה 19)ראה המשך פי"חֿיט. תרל"ז נח תולדות אלה ד"ה ראה

ריט. ע' תרח"ץ סה"מ פצ"אֿב. ואילך.20)תרל"ז קז ע' תרס"ו המשך ואילך. שס ע' תר"ן סה"מ "אני 21)ראה נוסח

חלק). לפרק הקדמה - סנהדרין להרמב"ם, (פיה"מ העיקרים מי"ג הי"ב עיקר ע"פ - תשובה 22)מאמין" הל' רמב"ם ראה

ה"ה. א.23)פ"ז קכט, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBL¯b Èa ,˙‰˜ Èa ÔÈa ˜eÏÁ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ≈¿≈¿»¿≈≈¿
Èab ÏÚ ‰È‰ Ì‰lL ‡On‰L ,È¯¯Ó Èa Ïˆ‡L .È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ∆≈∆¿≈¿»ƒ∆««»∆»∆»»««≈

,˙BÏ‚Ú‰,הבהמית הנפש עם העבודה את שמסמל ÔÈÚדבר ‰È‰ »¬»»»ƒ¿«
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˜¯ Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰ עצמה,(˙BÏ‚Ú ˙ÈÁa) «ƒ¿ƒ¿««∆∆««¬ƒ¿ƒ«¬»

,‡Ùeb Ì‰a CeÏ‰‰ ÏÚÙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿««ƒ»∆»
עצמם, מררי ‰‡È˜Ï˙.בבני LÙpa«∆∆»¡…ƒ

‰NÚ ,ÔBL¯b Èa Ïˆ‡ eÏ‡Â¿ƒ≈∆¿≈≈¿«¬»
,"‰ˆe¯ EÈ¯Á‡"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿«¬∆»»
‰È‰ Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰L ,eÈ‰«¿∆«ƒ¿ƒ¿»»
‡OÓ) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ô‰≈«∆∆««¬ƒ«»
˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ô‰Â ,(˙BÏ‚Úa»¬»¿≈«∆∆»¡…ƒ

.(‡OÓ ˙„B·Ú)¬««»
ÔÈÚ‰ Ìb ‰È‰ ˙‰˜ Èa Ïˆ‡Â¿≈∆¿≈¿»»»«»ƒ¿»
CÏn‰ È‡È·‰"c ‰ÏÚ ¯˙Bi‰«≈«¬∆∆¡ƒ«ƒ«∆∆

,"ÂÈ¯„Á הפסוק בהמשך האמור ¬»»
נרוצה', אחריך 'משכני ∆∆e‰fLלאחר

„vnL Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«
LÙ‰ ÏL ÈzÓ‡‰ L¯M‰«…∆»¬ƒƒ∆«∆∆

˙È˜Ï‡‰ במקור מושרשת שבעצם »¡…ƒ
באלוקות  ביותר CiLגבוה BÈ‡L∆≈«»

,(˙BÏ‚Ú) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ÏÏk¿»«∆∆««¬ƒ¬»
Ì‡OÓ ¯˜Ú ‰È‰ ÔÎÏÂ בני של ¿»≈»»ƒ««»»

- ‰Bz¯‰,קהת ÔÈÚ ,ÔB¯‡‰»»ƒ¿««»
È‡È·‰"c ÔÈÚ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»∆¡ƒ«ƒ
ŒÔzÓa ÏÚÙ "ÂÈ¯„Á CÏn‰«∆∆¬»»ƒ¿«¿««

˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰¯Bz18 כמבואר »¿««»
המפרטים  חסידות במאמרי באריכות

יציאת  של הפנימית המשמעות את

תורה  ומתן העומר ספירת מצרים,

ישראל  בני של ההתאחדות ששלימות

במתן  נפעלה הקדושֿברוךֿהוא עם

תורה.

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ»∆
ŒÈÏa CeÏ‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ïe·b¿∆«¬∆«¿≈«¿ƒ»

‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ¯e¯·c ‰„B·Úa ‰hÓÏ שייך אינו ולכן ¿«»«¬»¿≈«∆∆««¬ƒ«¿»
כאמור, בנשמות, רק אלא ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,במלאכים ‰lb˙iL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…

‰È‰z ‰ÓLp‰L „Ú ,‰ÓLp‰ ÏÚ Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ‰l‚˙z Ê‡L∆»ƒ¿«∆«¬««««¿»»«∆«¿»»ƒ¿∆
˙BÊ וחיות שפע ‰Ûebמקבלת ÔÓ19‰Ê È¯‰ ÂLÎÚÂ הגוף , מעלת ƒ≈ƒ«¿«¿»¬≈∆

הנשמה  ÌÏÚ‰·e,על 'ÁÎ'a ˜«̄¿…«¿∆¿≈
BLiL ÌÏÚ‰ e‰Ê Ï·‡¬»∆∆¿≈∆∆¿

˙e‡ÈˆÓa הוא זה שבשלב ואף ƒ¿ƒ
קיים  הוא הרי ‡Ïנעלם ·B¯˜Â¿»∆

,˙e‡Èˆn‰ שבגחלת אש כמו «¿ƒ
אש  כמו וניכרת נראית אינה שאמנם

קיימת  היא אבל BÓkגלוייה, ‡ÏÂ)¿…¿
¯eˆaL L‡c ÌÏÚ‰‰ אבן «∆¿≈¿≈∆¿

LÈ B˙Bl‚Ï È„kL ,LÈÓlÁ‰««»ƒ∆¿≈¿«≈
‰ÚÈ‚È CBzÓ ‰‡k‰a C¯Bˆ∆¿«»»ƒ¿ƒ»

‡˜Âc לא מציאותה היגיעה לולי אבל «¿»
‰20ÌÈÈÚ)ניכרת  ÏÎk ,¿»»ƒ¿»ƒ

Ì‰L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc בזמן כעת, ƒ¿»ƒ»…∆≈
ÏÎaהגלות  BÏ ‰kÁ‡"c ÔÙB‡a¿∆«¬«∆¿»

"‡·iL ÌBÈ21¯L‡kÂ , ∆»…¿«¬∆
„iÓ ,‰·eLz ÌÈNBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«

ÔÈÏ‡‚ Ô‰22ÔÈÚ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ¿«
‡„Á ‡zÚLa ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»¿«¿»»»

‡„Á ‡Ú‚¯·e23 אחת בשעה ¿ƒ¿»»»
העתידים  העניינים ולכן אחד וברגע

יכולים  לעתידֿלבוא להתגלות
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מוגה  בלתי

לסעודה. הקדוש ידיו נטל שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד

השבועות ‡. לחג בקשר לברך נוהג אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שהיה הברכה נוסח ידוע
ובפנימיות" בשמחה התורה "קבלת ולרבים): ליחיד ובכתב, .1(בדיבור

מובן: אינו ולכאורה

העבודה  בקו גם אלא התורה, בקו רק (לא במצוות גם אלא בתורה, רק לא להיות צריך השמחה ענין
חסדים  הרמב"ם 2וגמילות שכתב וכמו ,(3. המצוה בעשיית אדם שישמח היא "השמחה גדולה עבודה .

שנאמר . בנוגע 4. מיוחדת הדגשה מצינו ולא לבב". ובטוב בשמחה אלקיך ה' את עבדת לא אשר תחת
יותר. גדולה שמחה להיות שצריכה לתורה

וחמי  מורי קדושת כבוד היה תורה, מתן זמן השבועות, לחג בקשר שדוקא הטעם מהו כן, ואם
בשמחה? התורה קבלת שתהיה ברכתו מביע אדמו"ר

במסכת ·. בגמרא כדאיתא גרים, כמו ישראל בני היו שאז הראשונה, בפעם תורה דמתן מהענין ויובן
לגירות).5יבמות  בנוגע דינים פרטי כמה תורה ממתן למדים (שלכן הגירות ענין הוא תורה שמתן

אומרים  שתחילה - בזה הסדר הרי ומצוות, תורה עול עצמו על ולקבל להתגייר בא גר כאשר והנה,
וכו'" יודע אתה אי להתגייר, שבאת ראית "מה לאחרי 6לו ורק מלהתגייר, להניאו שמנסים והיינו, ,

דוקא  הטוב מרצונו להיות צריך הגירות שענין כך, אותו, מקבלים אזי כו', באמת רוצה שאכן שרואים
גירות. זו אין שאז בעלֿכרחו, ולא  בשמחה, -

גם- יכולים שאז בתולדתו, ישראל איש כל כמו הוא הרי שנתגייר, מצוה seklלאחרי לקיים 7אותו

הרמב"ם  שכתב וכמו האמיתי, רצונו שזהו כל 8(כיון לעשות הוא ורוצה מישראל להיות רוצה ש"הוא
באופן  ולא דוקא, ובשמחה ברצון להיות צריך הגיור ענין אבל שתקפו"); הוא "יצרו אלא כו'", המצוות

כפיה. של

דוקא. בשמחה להיות צריך זה הרי - גירות של ענין הוא תורה שמתן וכיון

חסידות  בדרושי רז"ל 9וכמבואר מאמר כגיגית 10בפירוש ההר את עליהם הקב"ה "כפה תורה שבמתן
את  לקבל ישראל אצל האהבה נתעוררה שעלֿידיֿזה כו', העליונה האהבה התגלות ענין שהוא כו'",
ובלשון  כדבעי, הדבר היה לא באונס, היתה התורה קבלת אילו מהֿשאיןֿכן ובשמחה; ברצון התורה

לאורייתא"10הגמרא  רבה "מודעא :11.

רז"ל ‚. מאמר יובן בה 12ועלֿפיֿזה שלט ברעש, שניתנו ראשונות ונשתברו,שלוחות הרע עין ם
אינו  דלכאורה - הצניעות" מן יפה מדה לך "אין כי נתקיימו, בחשאי שניתנו אחרונות לוחות ודוקא
ברעש, הראשונות הלוחות את נתן למה כן, ואם הלוחות, לשבירת יגרום שהרעש ידע הקב"ה הרי מובן:

בחשאי? מלכתחילה נתנם ולא
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*() בלבד וראשיֿפרקים תוכן - (ס"אֿט) אֿג ).המו"ל שיחות
(תורת 1) בתחלתה תשי"ז דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(38 ע' ח"כ התוועדויות - מנחם
בסבר2) להיות צריכה הצדקה נתינת (רמב"ם שהרי יפות פנים

ה"ד). פ"י עניים מתנות הל'
לולב.3) הל' סוף
מז.4) כח, תבוא
וש"נ.5) אֿב. מו,
א.6) מז, שם

כל 7) את לקיים יוכל כזה באופן ודוקא נוספת: ברשימה
ענינים  בהם שיש תעשה, לא מצוות והן עשה מצוות הן המצוות,

האדם. של רצונו נגד שהם
ספ"ב.8) גירושין הל'
רע"א.9) כב, ראה פ' לקו"ת סע"ד. צח, מג"א תו"א

א.10) פח, שבת
(11- מנחם (תורת בתחלתה נשא ש"פ בשיחת נתבאר

בתחלתו). חמ"ד התוועדויות
ג.12) לד, תשא פרש"י לא. תשא תנחומא

.d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

זאת  לולי כי דוקא, שמחה מתוך להיות צריכה התורה שקבלת לעיל האמור עלֿפי - בזה והביאור
עורר  מלמעלה הרעש כי, "רעש", מתוך הלוחות נתינת להיות הוצרכה ולכן הגירות, ענין להיות יכול לא
ליציאה  עד "רעש", בחינת הנפש, התפשטות - השמחה ענין (שזהו ישראל בני אצל והשמחה הרעש את

מגדרים).

רצונם  מצד ולא דלמעלה, ה"רעש" מצד היתה התורה שקבלת נמצא שעלֿפיֿזה להקשות [ואין
מובן, שהרי - הגר של החפשית בחירתו מצד להיות צריך הגירות ענין ואילו ישראל, בני של ובחירתם

. נתונה אדם לכל "רשות (כי ישראל בני של בחירתם הכריח לא דלמעלה בידו שהרעש שיעכב מי ואין .
ממנו" לזוז אפשר שאי לדבר אותו תמשוך ש"תולדתו לומר יתכן ולא הרע", או הטוב ובא 13מלעשות ,(

שנשתברו  הרעש גרם כו', הרעה בחירתם מצד שלפועל אלא שמחה]. לידי להגיע עליהם להקל רק
כו'. ובצנעה בחשאי שניות לוחות נתינת להיות והוצרכה הלוחות,

תורה?„. מתן לאחרי עתה, אלינו הדבר נוגע מה מובן: אינו עדיין אך

ונעשים" נזכרים האלה ש"הימים דכיון - בזה ומתחדש 14והענין חוזר שנה בכל השבועות בחג הנה ,
כחדשים" בעיניך ("יהיו דמתןֿתורה אנו 15הענין נמצאים זו בשנה תורה דמתן ההתחדשות ולגבי ,(

גירות. של ומצב במעמד

בלי  היא שהתורה אלא, שעברה, בשנה כו' התורה לימוד במעלת ושלום חס גורע זה שאין ומובן,
באופן  עילוי, אחר בעילוי יותר, נעלה באופן התורה דקבלת הענין להיות צריך ושנה שנה בכל ולכן גבול,
כקטן  גירות, של ומצב מעמד כמו זה הרי זו עליה שלגבי כך, כדי עד לגמרי, ערוך שבאין הילוך של

.16שנולד 

להיות  צריכה לכן גירות, של באופן מחדש התורה דקבלת הענין ישנו שנה כל השבועות שבחג וכיון
דוקא  בשמחה התורה .17קבלת

***

השבועות ‰. בחג אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר הסיפור את גם לבאר יש האמור עלֿפי
שנה  עשרים :18לפני

שהיה  מרוד... עני - בכגוןֿדא וכרגיל מדריגה, בעל מלמד, פרץ, ר' בשם חסיד היה מהר"ש לאדמו"ר
פרץ  ור' רבים, אורחים השבועות לחג הגיעו אחת פעם מהר"ש. לאדמו"ר השבועות לחג לבוא רגיל
לו  קורא שהרבי לו ואמר הגבאי בא לפתע אבל השבועות, חג לפני ליחידות להיכנס יספיק שלא חשב

ליחידות. אליו להיכנס

לו  ואמר וכלימה. בושה מלא ריקן כלי שהוא מהר"ש אדמו"ר לפני פרץ ר' התאונן היחידות  בעת
ושאל  "מדריגה"). גם זו - זאת להרגיש (כלומר: דערהערן" קענען מען דארף "דאס מהר"ש: ַָאדמו"ר
תאמר  מהר"ש: אדמו"ר לו ואמר כן. והשיב: בבכיות, תהלים אומר אתה האם מהר"ש: אדמו"ר אותו

בשמחה. ללכת צריכים התורה לקבלת אבל וסיים: בבכיות, תהלים קאּפיטלאך שני יום ַַבכל

שאומר  השבועות בחג הנ"ל פרץ ר' את ראה שבקטנותו אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד [וסיפר
להיותzeikaa"תיקון" (שצריך התורה" ב"קבלת מהר"ש אדמו"ר שכוונת וכנראה, .dgnya הי z`ixwlא)

dxezd הראשונה בפעם תורה מתן בדוגמת עשרתֿהדברות, שקורין -19.[
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ה"אֿד.13) פ"ה תשובה הל' רמב"ם
ונת'14) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
וש"נ.15) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.16) א. כב, יבמות
(17- הראשונה בפעם התורה קבלת היתה שכבר ולאחרי

רעש  של במצב זיך") ("באווארענען להזהר איך בנ"י כבר ַָיודעים
כו'. ושמחה

(18101 ע' תש"ה (סה"ש ס"ג תש"ה דחה"ש א' ליל שיחת
מנחם  (תורת בתחלתה תשט"ו דחה"ש ב' יום שיחת וראה ואילך).

.(111 ע' חי"ד התוועדויות -
סרצ"ו).19) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' פסדר"כ ראה
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זאת  לולי כי דוקא, שמחה מתוך להיות צריכה התורה שקבלת לעיל האמור עלֿפי - בזה והביאור
עורר  מלמעלה הרעש כי, "רעש", מתוך הלוחות נתינת להיות הוצרכה ולכן הגירות, ענין להיות יכול לא
ליציאה  עד "רעש", בחינת הנפש, התפשטות - השמחה ענין (שזהו ישראל בני אצל והשמחה הרעש את

מגדרים).

רצונם  מצד ולא דלמעלה, ה"רעש" מצד היתה התורה שקבלת נמצא שעלֿפיֿזה להקשות [ואין
מובן, שהרי - הגר של החפשית בחירתו מצד להיות צריך הגירות ענין ואילו ישראל, בני של ובחירתם

. נתונה אדם לכל "רשות (כי ישראל בני של בחירתם הכריח לא דלמעלה בידו שהרעש שיעכב מי ואין .
ממנו" לזוז אפשר שאי לדבר אותו תמשוך ש"תולדתו לומר יתכן ולא הרע", או הטוב ובא 13מלעשות ,(

שנשתברו  הרעש גרם כו', הרעה בחירתם מצד שלפועל אלא שמחה]. לידי להגיע עליהם להקל רק
כו'. ובצנעה בחשאי שניות לוחות נתינת להיות והוצרכה הלוחות,

תורה?„. מתן לאחרי עתה, אלינו הדבר נוגע מה מובן: אינו עדיין אך

ונעשים" נזכרים האלה ש"הימים דכיון - בזה ומתחדש 14והענין חוזר שנה בכל השבועות בחג הנה ,
כחדשים" בעיניך ("יהיו דמתןֿתורה אנו 15הענין נמצאים זו בשנה תורה דמתן ההתחדשות ולגבי ,(

גירות. של ומצב במעמד

בלי  היא שהתורה אלא, שעברה, בשנה כו' התורה לימוד במעלת ושלום חס גורע זה שאין ומובן,
באופן  עילוי, אחר בעילוי יותר, נעלה באופן התורה דקבלת הענין להיות צריך ושנה שנה בכל ולכן גבול,
כקטן  גירות, של ומצב מעמד כמו זה הרי זו עליה שלגבי כך, כדי עד לגמרי, ערוך שבאין הילוך של

.16שנולד 

להיות  צריכה לכן גירות, של באופן מחדש התורה דקבלת הענין ישנו שנה כל השבועות שבחג וכיון
דוקא  בשמחה התורה .17קבלת

***

השבועות ‰. בחג אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר הסיפור את גם לבאר יש האמור עלֿפי
שנה  עשרים :18לפני

שהיה  מרוד... עני - בכגוןֿדא וכרגיל מדריגה, בעל מלמד, פרץ, ר' בשם חסיד היה מהר"ש לאדמו"ר
פרץ  ור' רבים, אורחים השבועות לחג הגיעו אחת פעם מהר"ש. לאדמו"ר השבועות לחג לבוא רגיל
לו  קורא שהרבי לו ואמר הגבאי בא לפתע אבל השבועות, חג לפני ליחידות להיכנס יספיק שלא חשב

ליחידות. אליו להיכנס

לו  ואמר וכלימה. בושה מלא ריקן כלי שהוא מהר"ש אדמו"ר לפני פרץ ר' התאונן היחידות  בעת
ושאל  "מדריגה"). גם זו - זאת להרגיש (כלומר: דערהערן" קענען מען דארף "דאס מהר"ש: ַָאדמו"ר
תאמר  מהר"ש: אדמו"ר לו ואמר כן. והשיב: בבכיות, תהלים אומר אתה האם מהר"ש: אדמו"ר אותו

בשמחה. ללכת צריכים התורה לקבלת אבל וסיים: בבכיות, תהלים קאּפיטלאך שני יום ַַבכל

שאומר  השבועות בחג הנ"ל פרץ ר' את ראה שבקטנותו אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד [וסיפר
להיותzeikaa"תיקון" (שצריך התורה" ב"קבלת מהר"ש אדמו"ר שכוונת וכנראה, .dgnya הי z`ixwlא)

dxezd הראשונה בפעם תורה מתן בדוגמת עשרתֿהדברות, שקורין -19.[
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ה"אֿד.13) פ"ה תשובה הל' רמב"ם
ונת'14) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
וש"נ.15) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.16) א. כב, יבמות
(17- הראשונה בפעם התורה קבלת היתה שכבר ולאחרי

רעש  של במצב זיך") ("באווארענען להזהר איך בנ"י כבר ַָיודעים
כו'. ושמחה

(18101 ע' תש"ה (סה"ש ס"ג תש"ה דחה"ש א' ליל שיחת
מנחם  (תורת בתחלתה תשט"ו דחה"ש ב' יום שיחת וראה ואילך).

.(111 ע' חי"ד התוועדויות -
סרצ"ו).19) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' פסדר"כ ראה
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.Â:סופו עד מתחילתו תמוה זה סיפור ולכאורה,

לשאר א) בנוגע ולא בשמחה, להיות שצריך מהר"ש אדמו"ר לו אמר השבועות לחג בנוגע דוקא למה
לשמחה"? "מועדים נקראים שכולם המועדים,

המלך ב) דוד של ההסתלקות יום הוא השבועות שחג לאמירת 20כיון ביותר המתאים הזמן זה הרי ,
גם  כן ינהג לא למה - בבכיות תהלים לומר יום בכל שנוהג יהודי כן, ואם המלך. דוד של ספרו תהלים,

השבועות? בחג

.Ê של ומצב  במעמד ישראל בני נמצאים תורה, מתן זמן השבועות, שבחג לעיל, האמור עלֿפי ויובן
דוקא. בשמחה התורה את לקבל צריכים ולכן גירות,

בפרטי - חילוקים ישנם השנה, כל במשך העבודה בכללות השבועות, בחג התורה קבלת לאחרי
מי  ויש (גבורה), היראה בקו שעבודתו מי יש (חסד), האהבה בקו שעבודתו מי יש העבודה: אופני

בשמחה. להיות כולם צריכים התורה לקבלת אבל כו'; הרחמים בקו שעבודתו

דוקא, השפלות ענין להיות צריך התורה קבלת ובשביל השפלות, היפך היא ששמחה שאף ולהעיר,
שכתוב  שכתוב 21כמו וכמו רוח", ושפל דכא ואת אשכון וקדוש תהיה 22"מרום לכל כעפר "ונפשי

קבלת  ואילו התורה, קבלת לאחרי להיות צריך השפלות ענין הנה - בתורתך" לבי פתח (ועלֿידיֿזה)
דוקא.התו  בשמחה להיות צריך עצמה רה

***

.Á:הפנימיות לענין בנוגע גם יובן - בשמחה התורה לקבלת בנוגע לעיל האמור עלֿפי

או במעשה ממש, בפועל לראש לכל להיות צריך המצוות כל גם קיום להיות צריך  לזה, ונוסף בדיבור,
zeiniptaהמצוה את שמקיים  בכך  די  ולא ,. ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו אנשים "בפיו מצות .

.23מלומדה"

אפילו המצוות בקיום חסר כאשר גם אףֿעלֿפיֿכן, lretaאבל dyrna רז"ל אמרו הרי "ישראל 24-
כרימון  מצוות מלאים ישראל פושעי ואפילו הוא", ישראל שחטא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 25אףֿעלֿפי .

המצוות לקיום רז"ל zeiniptaבנוגע אמרו הרי שלא 26- אףֿעלֿפי ומצות בתורה אדם יעסוק "לעולם
אין  לשמה", "שלא הוא ומצוות בתורה שהעסק זמן שכל אף לשמה", בא לשמה שלא שמתוך לשמה,

בפנימיות. זה

רק  ולא המצוות, כל קיום עצמו על לקבל צריך - להתגייר שבא גר אודות מדובר כאשר אמנם,
במעשה  המצוות את לקיים עצמו על שמקבל בכך די שלא והיינו, במחשבה, גם אלא ובדיבור, במעשה

להיות צריכה המצוות קבלת אלא אחר, בענין תהיה מחשבתו אבל ezeiniptבפועל, lka.

דרקיעא" מלכותא "כעין שהיא - דארעא" מ"מלכותא לזה שכדי 27והמשל באמריקא, שרואים כפי -
לקיים  להסכים צריך "אזרחות" מסויים,לקבל חוק עצמו על לקבל מוכן שלא ומי המדינה, חוקי כל את

כך. כל עליו מקפידים לא אזי אזרח, כבר שהוא מי מהֿשאיןֿכן "אזרח"; בתור יתקבל לא

התורה  שקבלת מובן, הגירות, ענין בדוגמת שהוא תורה דמתן הענין כללות מתחדש שנה שבכל וכיון
להיות במעשה zeiniptaצריכה רק לא וכאמור, ומצוות, התורה עניני כל את לקיים עצמו על לקבל היינו, ,

במחשבה. גם אלא ובדיבור,
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ה 20) פ"ב (ביצה הובא ירושלמי ה"ג) פ"ב חגיגה "ד.
א). יז, (חגיגה עצרת אף בתוד"ה

טו.21) נז, ישעי'
במדבר 22) לקו"ת וראה א). יז, (ברכות נצור" "אלקי תפלת

ובכ"מ. ואילך. סע"ב טו,

יג.23) כט, ישעי'
רע"א.24) מד, סנהדרין
וש"נ.25) בסופה. חגיגה
וש"נ.26) ב. נ, פסחים
א.27) נח, ברכות
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.Ë:ולהעיר

שאדם  קלות מצוות גם יש מכלֿמקום, המצוות, כל את לקיים צריכים שבודאי שאף הטוענים ישנם
בעקביו  .28דש

הרי  - למחשבה בנוגע אבל ודיבור, למעשה בנוגע להיות צריכה הזהירות שעיקר לטעון, ומוסיפים
חושב  ולפעמים רבינו, למשה ששייכים ענינים אודות חושב לפעמים שרוצה; מה לחשוב חפשי הוא

מחשבה  על מענישים שאין באמרו, הפכיים, ענינים השפעה 29אודות לזה תהיה שלא להיזהר ומבטיח .
בפועל. המעשה על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הדיבור, כח על

כלפי  אפילו לחוש שצריך ישראל, אהבת וכמו שבלב, רגש עם הקשור ענין אודות כשמדובר כן וכמו
ראהו  לא ומעולם מכירו שאינו עלֿידי 30יהודי לו לעזור ביכלתו יש אם אליו; שייך זה שאין הוא טוען -

הלב. הרגש מתוך לא אבל זאת, יעשה בודאי - לו שיעזור פלוני עם שידבר עלֿידיֿזה או בפועל, מעשה

מצוות רמ"ח המצוות: כל  את לקיים צריך שיהודי היא האמת ושס "ה אבל, אברים, רמ "ח  כנגד עשה
גידים  שס "ה כנגד  תעשה לא באופן31מצוות  אב , שום אצלו יחסר ותמים שלא שלם יהיה אלא כו', ,32ר

המחשבה  שכח כיון ואדרבה: במחשבה, גם אלא ודיבור, במעשה רק לא להיות צריכה שלו והשלימות
יותר  גדולה להיות צריכה הזהירות אזי יותר, נעלה .33הוא

נדח" ממנו ידח "לא שהרי כזה, ומצב במעמד מישראל אחד כל יהיה סוף כל סוף ובאופן 34ואכן, .
מלכתחילה. התורה קבלת להיות צריכה כזה

שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים

ובאופן  ובפנימיות, בשמחה התורה קבלת עלֿידי - טובה "אזרחות" לנו שתהיה יתברך השם יתן
כולה. השנה כל על כח נתינת תומשך שמזה

***

.È הזקן רבינו תורת הפסוק 35ידועה נרוצה":36על אחריך "משכני

מצרים. יציאת ענין הוא - "משכני"

ד"נרוצה". הענין את שפעלה סוף ים דקריעת נפש המסירת - נרוצה" "אחריך

חדריו" המלך היהודים 36"הביאני עשו ומה מדריגות. ריבוי ישנם שבזה תורה, מתן ענין הוא -
ונשמחה "נגילה - התורה.ja"36הפשוטים אותיות בכ"ב ,

אודות מדובר שכאשר - בזה הפשוט הפירוש גם `zeizeוהנה, לכל, השייך ענין זה הרי התורה,
- התורה אותיות בכ"ב - בך" ונשמחה ד"נגילה בענין דוקא הנה יותר, בעומק אבל פשוטים; לאנשים

לאמיתתו. התורה קבלת ענין ביטוי לידי בא

.‡È:בזה והענין

היתה  כזה ובאופן יוצא. בעצמו שהוא ולא אותו, ומוציא מושך שהקב"ה - הוא ד"משכני" הפירוש
רז"ל  כמאמר ממצרים, לצאת יכולים היו לא עצמם ישראל בני שהרי - ממצרים עבד 37היציאה שאפילו

הוצרך ולכן משם, לברוח יכול היה "משכני".d"awdלא - ממצרים אותם להוציא
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עקב.28) ר"פ ופרש"י תנחומא
א.29) מ, קידושין ראה
סקל"ג.30) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

א). אדר ג שם גם וראה כסלו. טו יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ב.31) קע, זח"א
ובכ"מ.32) ג. מה, נצבים לקו"ת ראה
סוסכ"ב.33) אגה"ק תניא ה"ג. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה

ובכ"מ.
ת"ת 34) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
ס"ע 35) תש"ג (סה"ש ס"ב תש"ג דחה"ש א' ליל שיחת

ובכ"מ. ואילך. סע"ד ב, ויקרא לקו"ת גם וראה .(118
ד.36) א, שה"ש
ט.37) שם, פרש"י יא. יח, יתרו מכילתא



d"kyz'd.לד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

גם  עבודה של ענין שיהיה מהם ותבע דרש - ממצרים ישראל בני את הוציא שהקב"ה לאחרי אמנם,
מצדם.

קריעת  בעת פסח, של בשביעי ממצרים, לצאתם הראשונים ימים ששה לאחרי בעיקר נפעל זה וענין
לים  שקפץ עמינדב, בן נחשון של נפש המסירות עם קשורה היתה סוף ים קריעת שהרי - סוף ,38ים

בפועל. במעשה נפש מסירות של ענין שזהו

נפש המסירות גם התחילה הנביא lretaואז כדברי - במדבר שהלכו ישראל בני כל "לכתך 39של :
זרועה": לא בארץ במדבר אחרי

במצרים" מאבותינו עבודה בטלה השנה ש"בראש לאחרי - מצרים בארץ ישראל 40בהיותם לבני היה -
באופן  ממצרים יצאו ואףֿעלֿפיֿכן, כו'. בגשמיות מבורכת היתה מצרים ארץ שהרי להם, המצטרך כל

להם" עשו לא צדה אלא 41ש"גם צדה, בלא למדבר נצא היאך אמרו שלא ישראל, של שבחן "מגיד ,
כו'" והלכו .42האמינו

מה רק שזהו מצרים ehilgdyאלא בארץ היו עדיין אבל כו', הקשו ולא נפש *כו' המסירות ואילו ;
lreta"זרועה לא בארץ במדבר אחרי למדבר **ד"לכתך יצאו שאז סוף, ים קריעת לאחרי רק היתה ,

מים  מצאו .47ולא

שכתוב  מה דרך (על ד"נרוצה" הענין נפעל של 48ועלֿידיֿזה באופן זה שאין - העם") ברח "כי
לבד  אנשים, ריבוא שששים כזו להנהגה מקום אין הפשוט השכל מצד כי, השכל, עלֿפי התיישבות,
הרצון, מסירת רק לא - נפש מסירות של הנהגה זוהי אלא זרועה", לא "ארץ למדבר, יצאו וטף, מנשים

יתברך. רצונו קיום בשביל גופו, אפילו מציאותו, כל מסירת אלא

תורה: דמתן ענין שזהו חדריו", המלך  ד"הביאני הענין להיות יכול היה כזה באופן ודוקא

החכמות  שאר כל כמו אינה - האנושי שכל מגדר שלמעלה הקב"ה של ורצונו חכמתו - התורה
(כמאמר  בלבד יגיעה עלֿידי אותם "ברכו 49שמשיגים - מוקדמת בהכנה צורך יש אלא ומצאת"), "יגעת

תחלה" תורתו"50בתורה את לנו ש"נתן לכך מוקדם תנאי שזהו העמים", מכל בנו בחר "אשר ולכן 51, ,
כו' הקב"ה עם ולהתאחד האמת, אל לכוין כדי להיות צריך הלימוד אלא כשלעצמו, בהלימוד די .52לא

שנאמר  מיתה, חייב בתורה שעוסק ומזלות כוכבים ש"עובד לכך הטעם גם משה 53וזהו לנו צוה תורה
מאורסה") ("מורשה עריות גילוי מצד או גזל, מצד אם יכול 54מורשה", התורה שלימוד לפי והיינו, ,

לא  זאת, ולולי תורתו", את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר - הבחירה הקדמת לאחרי רק להיות
בתניא  (כמבואר כו' נפלא יחוד של באופן האדם בשכל יתברך וחכמתו רצונו התלבשות שתהיה ).55יתכן

לסוכות )* מיל ק"כ ומשם ברעמסס, זה היה זה43שהרי וכל ,mixvn ux` jeza אשר באתם "ויחנו כך ואחר ,
dvwa"הפסוק 44המדבר על רש"י ובפירוש .45. החירות פי לפני ויחנו פיתום""וישובו "הוא צפון": בעל לפני .

-mixvn ux`.
נלך)** ימים שלשת "דרך לפרעה משה אמר שאודותיו המדבר זה זה xacnaשאין על פרעה והסכים "46-

כו'. נפש במסירות צורך אין שלזה
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כב.38) יד, בשלח מכילתא א. לז, סוטה
ב.39) ב, ירמי'
רע"א.40) יא, ר"ה
לט.41) יב, בא
עה"פ.42) פרש"י
לז.43) שם, פרש"י
כ.44) יג, בשלח
ב.45) יד, שם
כגֿכד.46) ח, וארא

כב.47) טו, בשלח
ה.48) יד, שם
רע"ב.49) ו, מגילה
וש"נ.50) א. פא, נדרים ראה
התורה.51) ברכת נוסח
שם.52) ר"ן ראה
ד.53) לג, ברכה
ובפ 54) א נט, וש"נ.סנהדרין רש"י.
פ"ה.55)
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לה  יהודי צריך התורה את לקבל שכדי - בזה הענין להתעלות dpeyיותוכללות והיינו, העולם, מכל
העולם, של וההגבלה מהמדידה ולצאת

וגבולים - מיצרים מלשון מצרים, דארץ הענין כללות וגבולים 56שזהו במיצרים שנמצא עכו"ם ולכן, ,
הוא  הרי התורה לימוד עלֿידי ואדרבה: מהעולם, שלמעלה התורה את להשיג יכול אינו העולם, של

קלקול  לידי ומביא בראשית סדרי -משנה

הזקן  רבינו מאמר השבועות)57וכידוע לחג (ששייך וראינה" "צאינה הענין 58בענין תוכן גם שזהו ,
ד"נרוצה".

אתערותא  גם להיות צריך אלא דלעילא, אתערותא של באופן ד"משכני", הענין מספיק שלא וזהו
"אחריך - תוכל dvexpדלתתא עלֿידיֿזה ודוקא הדעת, מן שלמעלה נפש והמסירת הריצה ענין שזהו ,"

שהפך  מאחר ובגופו, הבהמית בנפשו וגם האלקית, בנפשו בפנימיות, האדם מציאות את לחדור התורה
מהעולם. למעלה אותם והעלה

המלך "הביאני שכתוב מה גם האדם eixcgוזהו לראש רק שייך התורה ענין דלכאורה, - רבים לשון ,"
"חדר  ענין ומהו הראש eiושכלו, ענין מספיק לא הקב"ה, של תורתו "לקחת" כדי כי, - רבים לשון "

אצלו  התורה שענין ניכר שבזה לעקב, עד הקומה, ציור כל את לחדור צריכה התורה אלא בלבד, (שכל)
שלו. הקומה ציור כל את חודר שלכן העולם, מגדרי שלמעלה ענין הוא אלא בלבד, שכל של ענין אינו

ונשמחה "נגילה מסיים זה שנתינת jaועל דוקא, פשוטים ליהודים ששייך התורה", אותיות בכ"ב -
האנשים  ישראל, שבבני "עקב" בבחינת גם חודרת שהתורה בכך דוקא ביטוי לידי באה לישראל התורה

ה  יש אצלם שגם והשגה, להבנה שייכים שאינם כ"בפשוטים עלֿידי בך", ונשמחה ד"נגילה `zeizeענין
בחינת שזהו .59שבתורה mnecdהתורה,

.·È בחייו גם ישנם ישראל עם וכללות התורה שבכללות הענינים שכל פעמים כמה המדובר ועלֿפי
לקבלת  בשייכות נרוצה" אחריך "משכני בענין לעיל להאמור בנוגע גם הוא כן - מישראל אחד כל של

התורה:

צריך  - ליוםֿטוב החול מימות ד"משכני", הענין ישנו התורה דקבלת הזמן לכללות שבנוגע לכך נוסף
ברגלים. כפשוטה, ריצה גם כולל ד"נרוצה", הענין גם להיות

אדמו"ר  וחמי מורי קדושת כבוד שיסד במנהג מתבטא זה ברגלים60וענין לילך כדי - רחוקים למקומות
בפרט. התורה דקבלת ובשמחה בכלל, יוםֿטוב בשמחת יהודים לשמח

ובפנימיות, בשמחה לחיים, יאמרו בפועל, כן שעשו שאלו אצל ומהנכון, השמחה ימשיכו ועלֿידיֿזה
כולה  השנה כל על והנגלה, הנראה בטוב ישראל, כללות בתוככי אותם, שביקרו אלו .61כל

***

.‚È תצ"ד בסימן פסח, הלכות הזקן:62בסוף רבינו כותב ,

הרבה  כי היא, תורה אבותינו ומנהג שבועות, של א' ביום חלב מאכלי לאכול המקומות בכל "נוהגין
עליו" נאמרו .63טעמים
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ואילך.56) ב נז, וארא ואילך. סע"ד מט, שמות תו"א ראה
ובכ"מ. ואילך. ג עא, יתרו

(נעתק 57) וש"נ שלח. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
שבט). כג יום" ב"היום

גם 58) וראה (במשנה). ב כו, תענית וראה יא. ג, שה"ש
ואילך. ד כד, שה"ש לקו"ת

ובכ"מ.59) ג. צה, ברכה א. נח, חוקת לקו"ת ראה
(60- מנחם (תורת דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

.(54 ע' ח"מ התוועדויות
חזר61) הקהל שכאשר לציין , כ"ק יש הביע מה"תהלוכה",

את שליט"א הי'אדמו"ר שכבר שכיון חדקוב), הרב (ע"י ברכתו
. ד"משכני חדריו"הענין המלך ד"הביאני הענין גם יהי' נרוצה", .

).המו"ל (
סט"ז.62)
(תורת 63) ואילך ס"ו תשי"ג דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 210 ע' ח"ח התוועדויות - מנחם
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" זה , מנהג קיום על ממליץ הזקן שרבינו - בפשטות - הדברים עליו",ikופירוש נאמרו טעמים הרבה
כו'. נוספים טעמים ישנם הרי מכוון, אינו אחד טעם אם שגם כך,

היא" ש"תורה בגלל ישראל מנהג לקיום בנוגע מובן: אינו לכאורה מנהג 64אך זהו אם הגבלה אין -
אחד? טעם רק או טעמים", "הרבה בו שיש

. טעמים הרבה "יש הוא הלשון שם אבל אברהם', ב'מגן הוא הזקן אדמו"ר דברי מקור ועוד: .זאת
ברמ"א  [כי, היא" תורה אבותינו של 65ומנהג ראשון ביום חלב מאכלי לאכול מקום בכל "ונוהגין כתב

"יש אברהם': ה'מגן מוסיף זה ועל טעם, זה על וכותב אבותינו daxdשבועות", "ומנהג ומסיים טעמים",
היא", תורה אבותינו "ומנהג תחילה שמקדים - הדברים סדר את מהפך הזקן רבינו ואילו היא"]; תורה

" כותב כך לקיים ikואחר שצריכים לכך שהטעם היא, הלשון שמשמעות עליו", נאמרו טעמים הרבה
אחד, טעם רק בו יש אם גם שהרי תמוה, ולכאורה עליו". נאמרו טעמים ש"הרבה לפי הוא זה מנהג
שבדבר! הדיוק יותר מודגש אברהם', ה'מגן מלשון משנה הזקן שרבינו וכיון היא". תורה אבותינו "מנהג

.„È. "מנהג הלשון דיוק תחילה לבאר למנהגdxez.ויש בנוגע דלכאורה, - eniiwlהיא" jixvy כמו]
מנהגי  או חודש ראש מנהגי (כמו מנהגים בשאר ועלֿדרךֿזה השבועות, בחג חלב מאכלי לאכול המנהג
לעשות  שלא הנשים מנהג כמו תעשה, לא של בענינים וכן טוב, עשה של בענינים בזה) וכיוצא חנוכה

העומר  ספירת בזמן הלש 66מלאכה יותר מתאים - שהרי ] "תורה", הלשון ולא "חובה", או "מצוה" ון
של ענין זה ?cenilאין

.ÂË למצוות תורה שבין החילוקים אחד ביאור בהקדם :67ויובן

"אשר  בשוה: המצוות בכל שהוא הברכה בנוסח כמודגש הקב"ה, ציווי הוא: אחד ענינם - מצוות
במצות  מיוחדת סגולה שיש המצוות, שבקיום בהסגולה חילוקים אמנם יש - וצוונו". במצוותיו קדשנו

בז"א  המוחין המשכת נעשית שעלֿידי במצות 68תפילין, מיוחדת וסגולה בעולם, גם ועלֿידיֿזה ,
בשמן  בלול אחד סולת עשרון עלֿידי הצומח וכל אחת בהמה עלֿידי לה' עולה החי ש"כל הקרבנות,

הקב"ה.69כו'" ציווי - אחד ענין הוא המצוות כל קיום אופן אבל המצוות; בשאר בזה וכיוצא ,

וכמ"ש  והשגה, הבנה הוא ענינה - תורה פה,70אבל שבעל תורה ובפרט ובינתכם", חכמתכם היא "כי
כלל" לימוד נחשב אינו הפירוש מבין אינו דוקא,71ש"אם והתחלקות ריבוי של ענין בה מודגש ולכן ,

באופן  בא הענין כאשר אם כי והשגה, הבנה שייך לא אחת בנקודה שהרי אחת, נקודה של באופן ולא
דוקא. והתחלקות ריבוי של

ולהעיר:

של ענין גם בתורה אמנם הרס"ג zellkzdיש שכתב מה כידוע מצוות 72, ז' (וכן מצוות תרי"ג שכל
הבעלֿשםֿטוב 73דרבנן  כמאמר יותר, ובעומק הדברות, בעשרת כלולים יום 74) הוא השבועות (שחג

כן  וכמו ד"אנכי". א' באות שכלולים ועד "אנכי", בתיבת כלולים הדברות עשרת שכל שלו) ההילולא
התורה עניני בכל `zgיש dcewp כשרות תלויה תורה שבספר ואות אות שבכל בכך כמודגש בכולם, השוה

כולה  תורה .75הספר
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תוד"ה 64) ה"א. פ"ד פסחים ירושלמי כ ,ראה מנחות - נפסל 
ברמ"א הובא - מהרי "ל  מדורא ב. ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. .153 ע'
ס"ג.65) שם
סוסתצ"ג.66) שם ואדה"ז טושו"ע
וש"נ.67) .151 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.68) רס. ע' אלול סה"מ מנחם תורת ראה
ב).69) (מג, פל"ד תניא
ו.70) ד, ואתחנן
וש"נ.71) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'

יב.72) כד, משפטים בפרש"י הובא
(לר"ד 73) תורה כתר "קדמונים". בשם סע"א שטז, של"ה

שיחת  גם וראה פל"ח. ח"ג להרמ"א העולה בתורת הובא ויטאל)
התוועדויות  - מנחם (תורת 135 הערה דאשתקד דחה"ש ב' יום

וש"נ. .10 הערה 325 ע' לעיל .(56 ע' ח"מ
דחה"ש 74) ב' יום שיחת גם וראה ד. כג, יוסף פורת בן ראה

.110 ע' ריש חמ"ב שם .(30 ס"ע חל"ז מנחם (תורת סי"ב תשכ"ג
וש"נ.

וש"נ.75) .28 ס"ע לעיל גם ראה
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לענין אלא שבתורה, והשגה להבנה שייך אינו זה ענין לבוא d`ixwdאבל, להקב"ה ש"קורא בתורה,
. לחבירו הקורא כאדם כביכול, כו'"אליו לאביו הקורא קטן וכבן "שאינו 76. מי גם הנה זה, ומטעם .

. הארץ עם שהוא מפני המלות פירוש אפילו .מבין התורה ברכת מברך תורה". לספר כשעולה .71.

ענין מצד dbyddeואילו dpadd והריבוי ההתחלקות ענין בתורה מודגש - ובינתכם" "חכמתכם שבתורה,
דוקא.

ובאותיות  בתורה. וההשגה ההבנה ענין גם להיות צריך אלא בתורה, הקריאה בענין די שלא ומובן,
אבא  בפנימיות גם שיומשך צורך יש אלא עתיק, פנימיות בבחינת די שלא - .77הקבלה

.ÊË(דוקא והריבוי ההתחלקות ענין ישנו בתורה ואילו אחת, נקודה הם  המצוות (שכל זה וחילוק
על  התורה מעלת בגלל אדרבה) אלא המצוות, ממדריגת למטה היא התורה שמדריגת בגלל (לא הוא

המצוות:

עני 78ידוע  גם בה שיש - ותורה הרצון, בחינת הם התענוג.שמצוות בחינת היא - וההשגה ההבנה ן

שביניהם  הרי 79ומהחילוקים הרצון מתבטא שבהם הענינים שבכל והיינו, התחלקות, אין שברצון -
שבשכל  התענוג שבראיה, לתענוג שבשמיעה התענוג דומה אינו הרי התענוג, מהֿשאיןֿכן רצון, אותו זה

אחר. מהות הוא תענוג מין שכל הנפש, שבפנימיות לתענוג ועד עמוק,

והתחלקות. ריבוי בה יש - תענוג שענינה תורה ואילו אחד, ענינם - רצון שענינם מצוות ולכן:

נשמתן" פרחה ודיבור דיבור כל ש"על תורה למתן בנוגע רז"ל שאמרו דיבור 80וזהו שבכל "לפי ,
שבדיבור  העונג לגילוי דומה שאינו בלבד זה בדיבור המלובש פרטי עונג גילוי היה הדברות מעשרת

לגבי 81השני" מועיל זה אין הראשון, בדיבור שפרחה הנשמה את הקב"ה החזיר כאשר גם ולכן, ,
הפעם. עוד הנשמה פרחה שבגללו השני שבדיבור התענוג מצד המחודשת ההתפעלות

.ÊÈ"מצוה" (רק) (ולא דייקא "תורה" היא", תורה אבותינו "מנהג ללשון בנוגע גם מובן ועלֿפיֿזה
בני  פועלים פה, שבעל בתורה או שבכתב בתורה נאמרו שלא ישראל מנהגי שגם ללמדנו, "חובה"), או

מעלת גם בהם שתהיה ענין dxezdישראל רק (ולא התענוג ענין בה יש שלכן והשגה, הבנה שענינה ,
הרצון).

"ומנהג  - השבועות בחג חלב מאכלי אכילת מנהג גבי לשונו ושינוי בדיוק הזקן רבינו מרמז זה וענין
לפיסקא  היא" תורה אבותינו "מנהג הפיסקא (שמקדים עליו" נאמרו טעמים הרבה כי היא תורה אבותינו

"כי"): תיבת ומוסיף עליו", נאמרו טעמים "הרבה

לחלב  שנמשלה התורה, ("געשמאק") ומתיקות עריבות עם קשורה השבועות בחג חלב מאכלי ַאכילת
שכתוב ודבש, והשגת 82כמו והבנת הלימוד מחמת שבתורה העונג שזהו - לשונך" תחת וחלב "דבש

התורה.

בעניני גם היא שבתורה זו שמעלה הזקן, רבינו שמדגיש תורה bdpnוזהו אבותינו "ומנהג - ישראל
minrhהיא  daxd ik"ה ענין ישנו ישראל במנהגי שגם עליו", שבתורה,mrhנאמרו - ומתיקות עריבות - "

ענין גם בהם יש וההשגה ieaixd")daxdובמילא ההבנה ענין שמצד שבתורה הריבוי שזהו טעמים"),
כנ"ל. והתענוג

הטוענים  ישנם כי: תורתנו, מתן זמן השבועות, לחג השייכות בהלכות הזקן רבינו מרמז זה וענין
את שמקבלים בכך dnvrשדי dxezd ולכן כו'. נוגע זה אין - למנהגים בנוגע אבל ובפנימיות, בשמחה

קבלת  ענין המדגיש השבועות, בחג חלב מאכלי אכילת במנהג ישראל מנהגי מעלת הזקן רבינו מדגיש
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ספל"ז.76) תניא
ה'ש"ת 77) סה"מ גם וראה וש"נ. ד. מט, נצבים לקו"ת ראה

שם. שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת ,49 ס"ע
וש"נ.78) .5 ע' חל"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה

ב.79) יח, במדבר לקו"ת ראה
ב.80) פח, שבת
שם.81) לקו"ת

ספ"ב.82) יסוה"ת הל' רמב"ם א. יג, חגיגה וראה יא. ד, שה"ש
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שהם  ישראל, מנהגי גם כוללת זו שקבלה ללמדנו, לשונך"), תחת וחלב ("דבש ועונג בשמחה התורה
טעמים". "הרבה עם תורה, בכלל

***

.ÁÈ,שם ֿטוב ֿ (דהבעל התנועות  שלש  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  הזקן).כ"ק ואדמו"ר המגיד הרב
אלקיך. להוי' שבועות חג ועשית המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה כך ואחר

***

.ËÈ המנהג אודות הזקן רבינו לשון דיוק בביאור לעיל השבועות,האמור בחג חלב מאכלי לאכול
minrh"כי daxd תחת וחלב ("דבש בתורה להיות שצריך והעונג הטעם ענין מודגש שבזה עליו", נאמרו

לשתי  זכר שהוא השבועות, בחג חלב מאכלי לאכילת שהובא הטעמים אחד עם גם לקשר יש - לשונך")
להביא  וצריכין בשר, מאכל כך ואחר חלב מאכל "אוכלים כאשר כי השבועות, בחג מקריבין שהיו הלחם
ביום  מקריבין שהיו הלחם לשני זכרון בזה ויש המזבח, במקום שהוא השולחן על לחם ב' עמהם

.65הבכורים"

"מצוה  שהרי בשר, מאכלי גם לאכול צריכים - השבועות בחג חלב מאכלי אכילת על נוסף כלומר:
הנ"ל  הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן (כמובא יוםֿטוב" בכל בשר השבועות 62לאכול בחג יתירה ובהדגשה .(

בגמרא  כדאיתא -83. לכם נמי דבעינן בעצרת מודים במאכל "הכל בו "שישמח תורה", בו שניתנה יום .
בו" תורה שניתנה לישראל זה יום ומקובל שנוח להראות אמר 84ומשתה דעצרתא ביומא יוסף ו"רב ,

לי zliz`עבדי `lbr ערוך בשולחן הזקן רבינו שכתב וכמו וכו'", גרים דקא יומא האי לאו אי אמר, ,85

להתענות  "אסור אלא חלום", תענית בהם להתענות שמותר ושבתות טוב יום לשאר דומה אינו ש"לפיכך
השבועות" בחג חלום -86תענית בשר מאכלי והן חלב מאכלי הן לאכול צריכים השבועות שבחג וכיון .

הלחם. לשתי זכרון בזה ויש לחם, ב' עמהם להביא צריכים

על  (המורה חלב מאכלי אכילת מנהג בין קשר שיש מובן, הרי בדיוק, הם התורה עניני שכל וכיון
הלחם. לשתי לזכרון התורה) בלימוד האדם עונג

.Î שנוח "להראות כדי השבועות, בחג חלום תענית להתענות שאסור הענין תוכן תחילה לבאר ויש
התורה" בו שניתנה יום לישראל האדם 85ומקובל בעבודת החלום ענין כללות ביאור בהקדם -86.

חסידות  בדרושי הפסוק 87מבואר בזמן 88על שהעבודה כחולמים", היינו ציון שיבת את ה' "בשוב
בזמן  לבוראם ישראל בני בעבודת ודוגמתו הפכים, שני להתחבר יכולים שבו חלום בדוגמת היא הגלות
יכול  כן ולאחרי בשלימות, ויראה אהבה התעוררות להיות יכולה התורה ולימוד התפילה שבשעת הגלות,
אינה  שבתפילה שההתעוררות לומר עליו" האדם לב יפול "לא ואףֿעלֿפיֿכן, לגמרי. להיפך להתנהג
לגמרי  ההיפך אל ישתנה קצר זמן שבמשך יתכן איך כן, לא דאם מציאותו, בעצם הקשורה אמיתי ענין
אתנו  ולא גו' ראינו לא ש"אותותינו הגלות, דזמן ומצב המעמד מצד שזהו כיון - מציאותו) עצם (היפך

מה" עד שיש 89יודע "חלום", אלא זה אין ומכלֿמקום כו', זה הלעומת התגברות להיות יכולה שלכן ,
אמיתי. ענין היא התפילה בשעת שלו ההתעוררות שגם סתירה זו אין שלכן הפכים, שני חיבור בו

זמן  על שקאי כיון דלכאורה, - כחולמים" היינו ציון שיבת את ה' "בשוב שבפסוק הנחמה וזוהי
גם  שנוגע כיון - המשיח ביאת שלפני בדורות נצחית הוראה בתור בתורה ונכתב נאמר למה הגאולה,
השמחה  היפך הרוח, ונפילת יאוש לפעול הוא מתכסיסיו שא' הרע היצר עם להתמודד כדי הזה, בזמן

ה'. בעבודת להיות שצריך לבב וטוב
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ב.83) סח, פסחים
שם.84) פרש"י
סי"ח.85) שם
דאשתקד 86) דחה "ש ב ' יום שיחת  גם מנחם ראה  (תורת סי"ד

וש"נ. ואילך). 48 ע' ח"מ התוועדויות -
ואילך.87) ג כח, וישב תו"א
א.88) קכו, תהלים
ט.89) עד, שם



לט .d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

בשבתות, ואפילו טובים, הימים שאר בכל להיות יכול - חלום תענית גם ובמילא החלום, ענין ובכן:
כו'. זה ללעומת שליטה אין שאז השבועות, בחג לא אבל

.‡Î בנו ואילך) א (סעיף לעיל שנתבאר מה עלֿפי מורי ויובן כבודֿקדושת של הברכה לנוסח גע
ובפנימיות": בשמחה התורה "קבלת - אדמו"ר וחמי

ובפנימיות, בשמחה ומצוות תורה עניני וכל והשבתות המועדים עניני כל להיות צריכים שלכאורה אף
רז"ל  אמרו כולה השנה שבכל - בזה עיקרי חילוק יש ומצוות 26מכלֿמקום, בתורה אדם יעסוק "לעולם

השבועות, בחג מהֿשאיןֿכן והפנימיות; השמחה בענין חסר שלעתֿעתה אף לשמה", שלא אףֿעלֿפי
של ענין שזהו תורה, דמתן הענין מחדש נעשה ובפנימיות zexibשאז בשמחה להיות צריך זה הרי -

בארוכה. כנ"ל דוקא,

"להראות דוקא, השבועות בחג חלום תענית לשלילת הטעם laewneוזהו gepy שניתנה לישראל זה יום
להיות שצריך ה"גירות" זמן הוא שאז השבועות, דחג החידוש כל זהו כי בו", zeiniptaeתורה dgnya
כו'. הפכי לענין מקום שנותן "חלום" של מצב יהיה זה שביום שייך לא ולכן דוקא,

שהיוםֿטוב  לארץ בחוץ ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבועות, דחג  המעתֿלעת במשך מובן: אינו עדיין אך
התורה  קבלת של ומצב במעמד נמצאים לא שבהם רגעים וכמה כמה להיות יכולים - ימים ב' במשך הוא

ובפנימיות? בשמחה

.·Î הזקן רבינו דברי עלֿפי זה לבאר בביאור 90ויש דתורה), בנגלה גם יובן (ומזה הענינים בפנימיות
ימים". ז' שהן וסוכות בפסח ֿ כן מהֿשאין בלבד, אחד יום אלא אינו השבועות שחג מה "הטעם

פסח  כמו ימים, לשבעה ולא אחד ליום השבועות חג נקבע למה לשאול שייך שלא - [ובהקדמה
הוראה  מלשון ("תורה" ההוראה מהי לשאול רק יכולים ובשביל 91וסוכות; זה, מענין ללמוד שיכולים (

שבו. לפרטים בנוגע גם אלא הענין, לכללות בנוגע רק לא - הדבר טעם בביאור צורך יש ההוראה לימוד

נבוכים' ב'מורה כותב שהרמב"ם שלא 92ואף מצוות (ויש טעם ליתן שייך המצוה לכללות בנוגע שרק
הרמב"ם  כותב זה שעל הפנים, לחם כמו המצוה, לכללות גם הטעם טעם"),93נודע לכך יודע "איני

טעמים  וכמה כמה נתבארו התורה פנימיות שנתגלתה עלֿידי הרי - המצוה לפרטי בנוגע מהֿשאיןֿכן
בשייכות  המצוות טעמי שמבאר לה'צמחֿצדק', המצוות בספר שמצינו וכפי המצוות, לפרטי בנוגע גם

ה']. לעבודת

בחינת  שהוא הכתר, בבחינת שהוא התורה קבלת זמן הוא השבועות ש"חג הזקן, רבינו בזה ומבאר
שהיא הלבנה מולד וכדמיון למעלה, ימים ז' שנק' מדות ז' מהתחלקות שלמעלה `zgיחידה dcewpa

כו'". בלבד

מצות  פסח, קרבן מצות כמו פרטיות, מצוות הוא הסוכות וחג הפסח חג של שענינם - בזה והענין
הסוכות; בחג ועלֿדרךֿזה ומצה, התורה מהֿשאיןֿכן חמץ נתינת כללות הוא השבועות חג של ענינו

פרטי  בהתחלקות באים הסוכות וחג הפסח שחג הזמן, בענין גם הדבר מתבטא לכך ובהתאם ומצוות.
ימים, שבעת - פרטי מהֿשאיןֿכן הזמן מהתחלקות למעלה הוא למטה בהמשכתו שגם השבועות, חג
אחת. נקודה - הזמן

.‚Î ישנה לארץ) כבחוץ ימים, בב' (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחד ביום גם הרי להבין: צריך ועדיין
שלמעלה  יחידה "בחינת הוא השבועות שחג הפירוש ומהו ורגעים, שעות וכמה לכמה הזמן התחלקות

. אחת"?מהתחלקות נקודה .
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סע"ד.90) קט, יתרו (הוספות) תו"א
(בשם 91) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).

פכ"ו.92) ח"ג
פמ"ה.93) שם
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הרגצ'ובי  הגאון ביאור עלֿפי - בזה הענין שמתפשטת 94אך אלא אחת, נקודה של מציאות שיש -
באופן  זה הרי שלכן, אחת, נקודה נשארת התפשטותה לאחרי גם אבל המעתֿלעת, שעות כ"ד כל במשך

מאומה). תופסים שלא - גיסא לאידך (או כולה את שתופסים

בתוך  מאירה מזמן שלמעלה שהבחינה כפי זהו אלא זמן, מגדר למעלה בעצם היא זו נקודה כלומר:
נחלקת. שאינה נקודה היא הרי הזמן בתוך גם שלכן הזמן, גדרי

במאמר  לעיל שנתבאר מה דרך לפנים"95[ועל הפנים "כמים ונראים 96בענין פשוטים, הם שהמים ,
עצמם המים אז גם אבל בהם, המסתכל האדם פני גם בהם כי בפשיטותם, ונשארים כלל משתנים אינם

במים הנראים הפנים עצמם מהות המים מהות אלא  שלמעלה 97אינו איןֿסוף שאור למעלה, הוא  וכן  .
לברוא מהצמצום יתברך ברצונו שעלה וזה כלל, ציור שום בו שייך ולא הפשיטות בתכלית פשוט הוא

מיניה  הכל כי יתברך, בו שינוי שום עושה אינו התחתונים, במעשה שיהיה התענוג מחמת העולם את
בפשיטותו. ונשאר וביה

זה  שבזמן לפי שזהו - אחת נקודה שהם השבועות, דחג המעתֿלעת שעות כ"ד בענין הוא זה ומעין
נשארה  היא הרי זמן, בתוך  שנמשכת כפי גם ולכן, זמן, מגדר  למעלה בעצם שהיא נקודה ומתגלה נמשכת

אחת]. נקודה בבחינת הוא זה זמן המשך שכל כך התחלקות, מגדר למעלה בפשיטותה

מגדר  שלמעלה ברוךֿהוא איןֿסוף אור פשיטות עצם הוא שענינה - התורה ענין כללות גם וזהו
ירידתה  לאחרי גם אבל פרטים, ופרטי פרטים לריבוי שמתחלקת באופן למטה שניתנה אלא התחלקות,

התחלקות. מגדר שלמעלה אחד עצם היא נשארת התחלקות בבחינת

שזהו  מהתחלקות, למעלה שהיא כפי התורה ניתנה שאז תורה, מתן בשעת הדגשה לידי בא זה וענין
ברס"ג  (כמבואר מצוות תרי"ג כל נכללות שבהם הדברות עשרת נאמרו 72ענין עצמם הדברות עשרת וגם ,(

אחד" (98"בדיבור "אנכי" דתיבת א' באות הדברות עשרת כל של להתכללות ועד ט"ו),דוקא, סעיף כנ"ל
כמימרא" "רגע הוא שלה הניקוד עם א' אות דהברת הזמן שאין 99והרי זמן שיעור זה הרי דין שעלֿפי ,

אחת. נקודה - ממנו פחות

הרגע שהוא  השבועות, דחג המעת ֿלעת  של  אחת" ה"נקודה  ענין  שבו וזהו הדברות, עשרת דאמירת
מגדר למעלה שהיא כפי התורה המעתֿלעת ניתנה שעות כ"ד בכל מתפשטת זו שנקודה אלא התחלקות,

כשם התורה.- מצוות תרי"ג וכל הדיברות, עשרת בכל ומתפשט כולל ד"אנכי" שה"א'"

עלֿפי  - הוא יותר, ולא פחות לא המעתֿלעת, שעות כ"ד במשך היא הנקודה שהתפשטות והטעם
נזיר  במסכת הגמרא "כדכתיב 100דברי מהדדי", מיפסקי היינו,101ש"יומא אחד", יום בקר ויהי ערב ויהי

דחג  הנקודה מתפשטת ולכן אחת, נקודה - אחת מציאות הוא שמעתֿלעת באופן הוא הבריאה שסדר
דוקא. המעתֿלעת במשך השבועות

.„Î:לעניננו ובנוגע

כל  שבמשך יתכן לא הרי ובפנימיות, בשמחה תהיה התורה שקבלת הקב"ה של שרצונו כיון
ובפנימיות, בשמחה באמת, חפץ יהיה שבו - כפשוטו - אחד רגע יהיה לא השבועות דחג המעתֿלעת

הקב"ה. של רצונו למלא

- לעת) המעת כל במשך (שמתפשטת השבועות דחג הנקודה אצלו שתהיה בשביל מספיק זה ורגע
ובפנימיות. בשמחה התורה קבלת
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וש"נ.94) פ"ג. צפונות מפענח בארוכה ראה
ועשית 95) ד"ה ואילך; פ"ד למרום משה שעלה בשעה ד"ה

ואילך). 354 ע' ואילך; 343 ע' (לעיל ואילך פ"ג שבועות חג
יט.96) כז, משלי
לנמשל 97) מכוון זה משל אין דלכאורה הענין, המשך

בד"ה  נכלל - הצמצום שלפני אוא"ס פשיטות לענין למעלה

.(345 ע' (לעיל פ"ה הנ"ל שעלה בשעה
ואילך.98) סל"ח לקמן גם וראה א. כ, יתרו ופרש"י מכילתא
א.99) ז, ברכות ראה

א.100) ז,
ה.101) א, בראשית
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התורה קבלת מישראל אחד כל אצל יש השבועות שבחג zeiniptaeוכיון dgnya שייך שלא מובן, הרי ,
השבועות. בחג חלום" ל"תענית מקום נתינת אין ובמילא, כחולמים", "היינו של ומצב מעמד אצלו

השבועות, דחג המעתֿלעת שעות כ"ד בכל הזמן, גדרי בתוך מתפשטת תורה דמתן שהנקודה וכשם
הגשמי  גופו שגם עד ובפנימיות, בשמחה התורה את לקבל האדם של מציאותו כל את חודרת היא כך
תורה  שניתנה לישראל זה יום ומקובל שנוח להראות ומשתה במאכל בו "שישמח - התורה בקבלת שמח

בו".

.‰Î יוב הנ"ל כל זה עלֿפי יום ומקובל "שנוח להורות שבאו - השבועות חג דסעודות הקשר ן
דוקא. הלחם לשתי לזכרון - בו" תורה שניתנה לישראל

בזה: והענין

שכתוב  כמו - הלחם" ו"שתי התורה, על רומז - שתי"לכו102"לחם" על רומזים - בלחמי" לחמו
שבעלֿפה  ותורה שבכתב תורה  שבתורה, שבכתב ,103הבחינות שתורה - הוא ביניהם הכללי שהחילוק

"לח  שניתנה inנקראת כפי כו' וקוץ אות כל על הדיוק בתכלית להיותה הקב"ה, של שלי), (לחם "
ממנו" תגרע ולא עליו תוסף ד"לא באופן "לח 104מלמעלה, נקראת שבעלֿפה תורה ואילו ;en לחם) "

לה" "לאפשא - בתורה ניתוסף ידו שעל הלומד, האדם של שכתוב 105שלו), כמו גבול, בלי ריבוי -106

- בתורה חלקו את ומוצא מתייגע מישראל אחד שכל עלֿידיֿזה ההלכות", "אלו מספר", אין "ועלמות
שכתוב  ולחדש.107כמו להוסיף צריך שבו - בתורתך" חלקנו "ותן

" עלizyוענין מורה השבועות בחג שמקריבים הוא xeaigהלחם" התורה ענין כי יחד, הלחמים שני
"לח  המשכת -in," לח" בתוך התחלקות, מגדר למעלה שהיא כפי הקב"ה של תורתו שהיא enהיינו ,"

גדרי  בתוך מתפשטת שלמעלה שהתורה - התורה ענין כל זהו והרי ישראל; בני עלֿידי שנלמדת התורה
מגדרי  שלמעלה ה' תורת היא נשארת הזמן, גדרי בתוך למטה, שניתנה כפי גם שלכן, והמטה, הזמן

הזמן.

.ÂÎ רז"ל במאמר הביאורים אחד -108וזהו מסיני" למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל
למשה  שנאמר דבר גיסא, ולאידך ותיק, התלמיד של חידוש גיסא, מחד והיפוכו: דבר זה הרי דלכאורה

מסיני?

ביאורים  ב' בזה שיש :109וידוע

ותיק.א) התלמיד של חידושו בנוי ועליהם התורה, של והיסודות הכללים ניתנו בסיני

יותר:ב) עמוק ביאור

אצלו  ואין כאחד, ויהיה הוה היה שהקב"ה דכשם זמן, מגדר למעלה בעצם היא הקב"ה של תורתו
בתורה; ועתיד הוה דעבר ההתחלקות שייך לא כך ועתיד, הוה דעבר הזמנים חילוקי של הגבלה שום
היא  נשארת למטה שניתנה כפי גם אך ועתיד, הוה דעבר הזמן גדרי בתוך למטה ניתנה שהתורה אלא

הזמן. התחלקות מגדר למעלה במהותה

ותיק: תלמיד ידי על שנתחדשו בחידושים הקצוות שני ביאור וזהו

שהיא  כפי דתורה העצמית נקודה גילוי היה - אחד בדיבור הדברות עשרת אמירת - דמתןֿתורה ברגע
בנקודה  נכלל ובמילא ועתיד, הוה עבר - דזמן התחלקות כולל כ"ג), סעיף (כנ"ל התחלקות מגדר למעלה
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ה.102) ט, משלי
ב.103) לז, אמור לקו"ת וראה א. רס, (בהשמטות) זח"א

ובכ"מ.
א.104) יג, ראה פ'
ובכ"מ.105) ד. לט, ג. לח, מקץ תו"א וראה ב. יב, זח"א
שעב.106) ע' תשרי סה"מ מנחם תורת וראה ח. ו, שה"ש

וש"נ.

ואילך,107) 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
שם. 34 ובהערה

שמו"ר 108) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה
ועוד. רפמ"ז.

מנחם 109) (תורת ס"ב דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת ראה
ח  התוועדויות וש"נ.- ואילך). 37 ע' "מ



d"kyz'd.מב ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שיתחדש ותיק התלמיד של חידושו גם בגדרי cizraזו התורה של ה"נקודה" נמשכה כך שאחר אלא ;
בזמן  בתורה זה ענין שחידש ותיק התלמיד של חידושו זה הרי הזמן גדרי ומצד ועתיד, הוה דעבר הזמן

תורה. דמתן ברגע שניתנה ה' מתורת חלק זה הרי ומכלֿמקום, ֿ תורה, מתן לאחרי דורות כמה - זה

.ÊÎהנ"ל עלֿפי הנלמדת והנה, התורה שגם בלחמי", "לחמו חיבור על מורה הלחם" "שתי שענין
ענין  עוד יובן - התחלקות מגדר שלמעלה הקב"ה של תורתו "לחמי", בעצם היא האדם ידי על למטה

הלחם": ב"שתי

הזהר  לשון הדין 110משמעות היפך זהו אבל, המזבח. גבי על הלחם שתי את מקריבים שהיו הוא
. הלחם למזבח"ש"שתי בהם ואין לכהנים, נאכלים המזבח 111. גבי על מהם שהמעלה אלא עוד ולא ,

תעשה  בלא .112עובר

הוא  :113והענין

הטהרה, היפך של במצב שנמצא למטה האדם עלֿידי נלמדת כאשר גם הנה - עצמה מצד התורה
עליה  כה114נאמר y`k"הלא ixac"טומאה מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה מקבל אינו אש "מה ,"115,

- דבר של לאמיתו - היא הרי שנמצאת מקום שבכל gafndכך, iab lr.

- "לחמו" למטה, האדם ידי על שנלמדת כפי התורה גם - הלחם ששתי הזהר דברי משמעות וזוהי
שהם המזבח, גבי על d"awdקרבים ly engl השבועות בחג הלחם שתי הקרבת ענין תוכן שזהו (וכנ"ל,
ב"לחמי"). "לחמו" חיבור -

אלא  המזבח, גבי על הלחם שתי את מקריבים שאין הוא ממש בפועל והדין כן, ההלכה שאין אלא
תומשך  מהתחלקות שלמעלה שהתורה - הוא למטה התורה נתינת ענין כל כי, לכהנים, נאכלים הם

teb`ותתפשט onfd ixcba.

לפעול - תורה דמתן התכלית לכללות בהתאם הוא זה mlerdוענין xexia למטה התורה ניתנה שלכן ,
הגמרא  כדברי ירדתם 116דוקא, "למצרים להם: השיבו התורה, להם שתינתן ביקשו השרת מלאכי שכאשר

שייכים  שאינם לפי היא למלאכים ניתנה לא שהתורה לכך שהסיבה והיינו, ביניכם", יש הרע יצר כו'
האריז"ל  בכתבי כמבואר - [ואדרבה מצרים ארץ רז"ל 117לבירור מאמר מלאך",118בפירוש ולא "אני

את  להוציא יכול היה שלא בלבד זו לא כו', הטומאה גודל מצד הנה למצרים, יורד מלאך היה שאילו
אינם  אבל שליחות, למלא רק יכולים - מלאכים שם]; נשקע היה בעצמו הוא אלא משם, ישראל בני

כו' וזיכוך בירור לפעול בתורה,119יכולים עיקרי ענין הוא כו' הרע ויצר דמצרים שהבירור מובן, ומזה .
להתפאר" ידי מעשה מטעי "נצר להיותם אשר, דוקא, ישראל לבני ניתנה למטה 120ולכן בהיותם גם הנה ,

נדח" ממנו ידח "לא הרי ביניכם", יש הרע "יצר של העולם,34במצב בירור יפעלו סוף כל שסוף ובודאי ,
רז"ל  כמאמר הרע, היצר מבירור ("למצרים 121החל מצרים ארץ לבירור ועד יצריך", בשני לבבך, "בכל

ירדתם").

הבירורים  ענין עם שקשור אדם מאכל שנעשים לכהנים, נאכלים הלחם שתי גם הנה לכך, ובהתאם
כו'.

בשר, מאכל כך ואחר חלב מאכל ש"אוכלים השבועות, בחג ישראל של למנהגם בנוגע  הוא וכן
השולחן על לחם ב' עמהן להביא gafndוצריכין mewna `edy מקריבין שהיו הלחם לשני זכרון בזה ויש ,

לענין זכרון יש זה שבמנהג - הביכורים" הנה xeaigביום זה שמצד בלחמי", לחמו ד"לכו הלחמים שני
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ב.110) קפג, ח"ב
(במשנה).111) ב עד, מנחות
ב.112) נז, שם
חוברת 113) "רשימות" בארוכה ראה - נגלה ע"פ הביאור

ואילך. שז ס"ע ח"א אג"ק ואילך. 6 ע' קמז
כט.114) כג, ירמי'
א.115) כב, ברכות

ואילך.116) סע"ב פח, שבת
טז,117) צו בלקו"ת הובא במקומו. בהגש"פ האריז"ל סידור

א.
ויוציאנו).118) (פיסקא הגש"פ
תתצט.119) ע' ח"ב תער"ב המשך ראה
כא.120) ס, ישעי'
ה.121) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
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זה  הרי גיסא, ולאידך הזהר); בדברי (כנ"ל המזבח גבי על תמיד נמצאת למטה שירדה כפי התורה גם
יום  לישראל ומקובל ש"נוח מרגיש הגשמי בגופו שגם באופן (ה"מטה") האדם מציאות את לחדור צריך

השבועות. דחג בסעודות ביטוי לידי שבא כפי התורה", בו שנתנה

.ÁÎ הלחם לשתי בנוגע האחרונים בדברי הספק לבירור באים :122ומכאן

במשנה  המקומות 123איתא בכל החדש (לאכול במדינה מתיר היה "העומר במקדש"124: הלחם ושתי ,(
חדשה  מתבואה מנחה מביאין אין הלחם שתי ).124(שקודם

שאין  או במדינה, העומר כמו "מתיר" בגדר זה אם - במקדש" הלחם ל"שתי בנוגע להסתפק יש אך
שצריכים  הלחם בשתי תנאי שיש אלא הלחם, שתי קודם חדש להקריב איסור שאין כיון "מתיר", בגדר זה

חדשה" "מנחה יהיו 125להיות הלחם ששתי כדי הלחם, שתי קודם חדשה מתבואה להקריב אין ובמילא ,
חדשה". "מנחה

מתיר. בגדר הוא הלחם ששתי מובן, תורה, של ותכליתה גדרה בביאור לעיל המבואר עלֿפי אמנם,

היום, של ענינו עם קשורים הם הרי השבועות, דחג היום קרבנות הם הלחם ששתי שכיון - ובהקדים
גרים" דקא רז"ל 83"יומא מאמר דרך וכנ"ל 126(על דמתןֿתורה, הענין שזהו זכאי"), ליום זכות "מגלגלין

בלחמי". לחמו ד"לכו הענין על רומזים הלחם ששתי

גבי  "על תמיד (והיא מהעולם למעלה היא עצמה מצד שהתורה שאף בארוכה, לעיל המבואר ועלֿפי
לפעול הוא מתןֿתורה של התכלית הרי mlerdהמזבח"), xexia עלֿידי הרע), ויצר מצרים דארץ (בירור

התורה), ענין על (שרומזים הלחם לשתי בנוגע גם ללמוד יש - העולם בגדרי  והתלבשותה התורה ירידת
הלחם בשתי תנאי רק לא הוא חדשה" "מנחה שיהיו החטים mnvrשהחיוב מן לבוא שצריכים ,127(כשם

"מתיר"128וחמץ  בגדר גם הוא אלא לעצמה,mixg`lדוקא), רק לא שהיא התורה, ענין לכללות בהתאם ,
אחרים. ענינים על לפעול גם אלא

ה'צמחֿצדק' שמביא הכלל ידוע אפילו 129ולהעיר: שמוסכם כפי קבלה, עלֿפי ולפסוק להכריע שאין ,
ש"העומר  במשנה מפורש הרי דידן, בנדון אבל נגלה. בעלי אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מקובלים, אצל
הלחם  לשתי בנוגע גם "מתיר " הלשון להדיא נתפרש ובגמרא במקדש", הלחם ושתי במדינה מתיר היה

כו'" שיתירו "מהו להתיר123- הוא שענינו מורה "מתיר" הלשון פשטות והרי .mixg`l הדם דרך ועל ,
השיריים  את שמתיר לפי מתיר, נקרא הקומץ וכן לאכילה, הקרבן בשר שמתיר לפי מתיר, .130שנקרא

בפנימיות  גם הוא כן ובמילא, דתורה, נגלה עלֿפי הוא הלחם לשתי בנוגע ד"מתיר" שהגדר ונמצא,
התור  של שענינה כאמור - האדם בעבודת מצרים הענינים, דארץ הבירור גם לפעול הוא הלחם) (שתי ה

כו'. הרע ויצר

מדובר  כאשר גם התורה, בפנימיות והן דתורה בנגלה הן בתורה, ענין לומדים כאשר הנה זה, [ומטעם
אצל  בפועל לעבודה בנוגע "בכן" מזה לבוא צריך וכו', נשמות הספירות, עניני השתלשלות, סדר אודות

אדמו"ר  וחמי מורי קדושת כבוד וכדברי הגשמי, הזה בעולם בגוף "אין 131נשמה הפתגם דרך על שזהו
הנסיון" כבעל השכל 132חכם את ומבין יודע אכן אם להסתפק יש ממש, בפועל נתנסה שלא זמן וכל ,

לאשורו].
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ואילך,122) 134 ע' חל"ב לקו"ש ראה - לקמן בהבא
ואילך. 244 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת שם. ובהנסמן

וש"נ.
ב.123) סח, מנחות
מ"ו).124) (פ"י שם (ועוד) הרע"ב פי'
טז.125) כג, אמור
וש"נ.126) א. כט, תענית
ובפרש"י.127) כב לד, תשא

ב.128) נב, מנחות יז. שם, אמור
למקואות 129) ד), (נד, מ"ב פי"ט לשבת הש"ס על חידושים

יד. ע' ח"י באג"ק הובא סע"א). (קעב, מ"ו פ"א
ה"ז.130) פי"ח המוקדשין פסולי הל' רמב"ם
(131.3 הערה 322 ע' לעיל גם וראה יא. ע' ה'ש"ת סה"מ

וש"נ.
[הקדמה]132) ד"ה יד (שער נח פ' מעבר עקידה השלישית).

ב. שער יבוק



d"kyz'd.מד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

. ד"עומר הענינים המשך גם הלחם"וזהו ושתי צריך133. שתחילה מן - שבא ד"עומר", הבירור להיות
פסחים 123השעורים  במסכת בגמרא [כדאיתא בהמה מאכל ,134. חקוקאה נעשו "יוחנן חיטין ליה אמרו .

להיות  צריך כך ואחר ולחמורים"], לסוסים ובשר צא ליה אמרו יפות, נעשו שעורים להם אמר יפות,
רז"ל  (כמאמר אדם מאכל החטים, מן שבאות הלחם", ד"שתי שלאחרי zrcdעץ135הבירור היתה), חטה

כו'" כוסס חטין חטין מביא "אדם כלום - אדם.136הבירור לאכילת ראויים נעשים -

.ËÎ מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' "אנכי - הדיברות עשרת בהתחלת מיד מודגש זה וענין
:137מצרים"

"אנכי  נאמר לא מכלֿמקום, מצרים, יציאת מאשר יותר גדול פלא הוא וארץ שמים שבריאת אףֿעלֿפי
וארץ" שמים בראתי אשר אלקיך מצרים 138הוי' ביציאת כי, דוקא, מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר אלא ,

יבמות  במסכת הגמרא מדברי גם (כמובן תורה דמתן הענין כללות היתה 5התחיל הגירות שהתחלת ,
שכתוב  כמו תורה), במתן והזאה טבילה עלֿידי וסיומה מצרים, ביציאת המילה אל 139עלֿידי "וארא

שלי" אמיתית במדת להם ניכרתי "לא להם", נודעתי לא הוי' ושמי וגו' לבני 140אברהם אמור "לכן ,
וגו'" מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי הוי' אני כללות 141ישראל התחיל מצרים) (ביציאת שאז ,

כו' לתחתונים ירדו לא שעליונים הגזירה שבטלה - תורה דמתן דבירור 142החידוש הענין כללות שזהו ,
המטה.

השבועות  חג (שלכן מהתחלקות שלמעלה נקודה ד"אנכי", שהא' - תורה דמתן הענין כללות וזהו
הענינים  פרטי בכל ומתפשטת נמשכת אחד), יום אלא הסוכות, וחג הפסח חג כמו ימים, שבעת אינו

הוי'. באחדות חדורים יהיו הם שגם עד ולזככם, לבררם שבעולם,

הסמ"ק  שכתב כמו "אחד", בתיבת נמשך 143וכהרמז (ח') וארץ רקיעים ובז' העולם רוחות בד' שגם
שלמעלה  נקודה א', באות נרמז שלכן משמות, למעלה הוא שהקב"ה כפי - עולם של אלופו הא', וחודר

מהתחלקות.

נאמר  זה .144ועל הזה כעולם "לא אחד", ושמו אחד ה' יהיה ההוא ונקרא "ביום ה"י ביו"ד נכתב .
להיות  שיכול האדנות, ענין רק ישנו (נקרא) שבגילוי היינו, נקרא", אני נכתב כשאני ("לא דל"ת באל"ף

ה"י" ביו"ד ונכתב ה"י ביו"ד נקרא אחד, כולו הבא לעולם אבל כרחו), בקרוב 145בעל שיתגלה כפי ,
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ממש,

***

.Ï השבועות לחג השייכים חסידות דרושי רז"ל 146בכמה מאמר ונתבאר הובא קרית 147, זמירות "דוד
זמירות  "נעים המלך, דוד של ההילולא יום הוא השבועות שחג זה מצד וגם טעמים, מכמה - להו"

.148ישראל"

הדברים: ותוכן

סוטה  במסכת בגמרא שנאמר 149איתא זמירות, תורה לדברי שקרא מפני דוד, נענש מה "מפני :150
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ואילך.133) 136 ע' שם לקו"ש גם ראה
תש"נ134) התוועדויות גם וראה סע"ב. 258ג, ע' ח"ב

וש"נ. ואילך.
סע"א.135) מ, ברכות
א.136) סג, יבמות
ב.137) כ, יתרו
וש"נ.ראה138) שח. ע' סיון סה"מ מנחם תורת
ג.139) ו, וארא
עה"פ.140) פרש"י
ו.141) שם,
ועוד.142) ג. פי"ב, שמו"ר
ואדה"ז143) שו"ע סס"א. או "ח  בב"י וראה הובא ס"ו. שם

ובכ"מ. ג. כג, תזריע לקו"ת
ט.144) יד, זכרי'
וש"נ.145) סע"א. נ, פסחים
(146- תקע"א (מחה"ש ואילך א יח, במדבר לקו"ת ראה

במדבר  אדהאמ"צ מאמרי הספר). שבסוף הכת"י רשימת ראה
דרושים  אוה"ת גם וראה תקפ"ו). (מחה"ש ואילך תקכ ע' ח"ב

.67 ע' בהוספות שם קכו. ע' לשבועות
ח.147) פינחס תנחומא יב. פכ"א, כ. פ"ד, במדב"ר ראה

סע"א. לה, סוטה
פ"ד,148) שהש"ר וראה א. כג, (בתחלתה).שמואלֿב ד
(ובפרש"י).149) שם
נד.150) קיט, תהלים

.d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

בחוקיך  משתעשע הייתי מפניהם, ואגור אויבי מפני בורח (כשהייתי מגורי בבית חוקיך לי היו זמירות
בהן  שכתוב תורה דברי הקב"ה, לו אמר לשעשעני), לזמירות לי אתה 151והיו ואיננו, בו עיניך התעיף

דכתיב  אותו, יודעין רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך הריני זמירות, אותן קהת 152קורא ולבני
בעגלתא". אתיי' ואיהו בכתף), לשאת עליהם שיש (לפי וגו' הקודש עבודת כי עגלות) (משה נתן לא

מצינו  לא פשוטים הכי לדברים בנוגע שדוקא פעמים כמה וכמדובר ביותר, הדבר תמוה ולכאורה,
עליהם: יתעכב שמישהו

קודם  אפילו מעלתו שגדלה דוד, אודות כאן לאחרי מדובר וכמה כמה אחת ועל למלך, שנמשח
ה'" "משיח ונקרא למלך ברכות 153שנמשח במסכת בגמרא וכמסופר בלימוד 154, מעלתו גודל אודות

"זמירות"? בשם לה וקרא התורה, מעלת ידע שלא יתכן איך כן, ואם כו'. הסנהדרין עם התורה

במזמור הוא גו'" חוקיך לי היו "זמירות הפסוק עצמך: שדוד h"iwוהגע לאחרי כלומר, בתהלים,
וחלילה  חס הכיר לא שעדיין יתכן ואיך הקי"ט, לאופן שהגיע עד אופנים, בקי"ח הקב"ה את שיבח

בלבד?! "זמירות" של ענין שאינה התורה במעלת

.‡Ï הקודש מאגרת החל - חסידות בדרושי זה בענין שנתבאר מה כל לאחרי גם היא זו ,155שאלה
תורה' צדק'156ב'לקוטי לה'צמח המצוות בספר דרושים 157, ועוד ,158:

ומצב  במעמד לארץ, בחוץ בהיותו צרתו, בעת דוד אמר חוקיך" לי היו ש"זמירות - הוא הביאור תוכן
ה'" בנחלת מהסתפח היום עלֿידי 159ש"גרשוני התורה, בעסק לבו לשמח ומזמר מרנן היה ולכן ,

התורה. מעלת לגבי כלל מקום תופסים אינם - כו' צרותיו גם ובמילא - העולם עניני שכל ההתבוננות

הקודש  באגרת מעשיך 155וכמבואר רבו "מה - ותחתונים עליונים העולמות "שכל ההתבוננות, פרטי
ה'"160ה'" מעשיך גדלו עליון 161ו"מה יחוד נעשה כשר, הקרבן אם ד"מ א', מצוה בדקדוק תלויים -

שרת  בכלי שלא או ד"מ בשמאלו הדם שקיבל שינה, ואם ושפעם, חיותם לקבל העולמות כל ועולים
כו'". ושפעם וחיותם העולמות עליות נתבטלה אזי חציצה, שהיתה או כשר

העולמות, לכל החיים מקור שהם דזו"נ עליונים מוחין מתגלים כשרות בתפילין "וכן ומוסיף:
לומר  דיש - המוחין" ומסתלקין נפסלין אחד העולמות 162ובדקדוק "שכל זה שענין להדגיש שכוונתו ,

אלא  כו', כהנים עלֿידי המקדש בבית שנעשית לעבודה בנוגע רק לא הוא א'" מצוה בדקדוק תלויים כו'
הגלות  בזמן גם מקום, ובכל זמן בכל ישראל, איש כל עלֿידי שנעשית תפילין להנחת בנוגע גם הוא כן

לעיל). כנזכר לארץ, בחוץ אז שהיה עצמו דוד (כמו העמים ובארץ

צבאם, וכל העולמות שבריבוי ה' מעשי גדלו מה המתבונן "והלכך, ההתבוננות: בענין לבאר וממשיך
יתברך  וחכמתו העליונה מחשבה עומק שהוא תורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי במציאות בטלים כולם ואיך

.. יתברך מחשבתו עומק גדולת נתבונן מזה העולמות,. כל חיות מעלות על ותכלית קץ לאין ומעלתה .
כו'". ממנה אחד מדקדוק שופע חיותם שכל

זה, על נענש כו', לי היו זמירות ואמר זו, במעלתה התורה בתהלת משתבח שהיה מה "אך ומסיים:
אחד  דקדוק לגבי בטלים העולמות שכל זו מעלתה שבאמת משום להו, קרית זמירות הקב"ה לו ואמר
בבחינת  ניתנה ש"התורה הענין בהמשך שמבאר (כפי המחשבה עומק של אחוריים מבחינת היא ממנה

כדכתיב  ואחור, ..163פנים ואחור") פנים כתובה והיא .. התורה פנימית שהוא שבעומק פנימית אבל ..
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ה.151) כג, משלי
ט.152) ז, נשא
כב.153) יט, שמואלֿב
ואילך.154) ב ג,
ואילך).155) סע"א (קס, להו קרית זמירות דוד ד"ה קו"א
(156.146 שבהערה
ואילך).157) א מא, (דרמ"צ בכתף הארון משא מצות

דלעיל 158) אדהאמ"צ מאמרי ואילך. ד [ריט], עח מקץ תו"ח
ועוד. ואילך. תסב ע' אור יהל .146 הערה

סע"ב.159) קי, כתובות וראה יט. כו, שמואלֿא
כד.160) קד, תהלים
ו.161) צב, שם
וש"נ.162) תטז. ע' שבט סה"מ מנחם תורת גם ראה
יו"ד.163) ב, יחזקאל
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בחוקיך  משתעשע הייתי מפניהם, ואגור אויבי מפני בורח (כשהייתי מגורי בבית חוקיך לי היו זמירות
בהן  שכתוב תורה דברי הקב"ה, לו אמר לשעשעני), לזמירות לי אתה 151והיו ואיננו, בו עיניך התעיף

דכתיב  אותו, יודעין רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך הריני זמירות, אותן קהת 152קורא ולבני
בעגלתא". אתיי' ואיהו בכתף), לשאת עליהם שיש (לפי וגו' הקודש עבודת כי עגלות) (משה נתן לא

מצינו  לא פשוטים הכי לדברים בנוגע שדוקא פעמים כמה וכמדובר ביותר, הדבר תמוה ולכאורה,
עליהם: יתעכב שמישהו

קודם  אפילו מעלתו שגדלה דוד, אודות כאן לאחרי מדובר וכמה כמה אחת ועל למלך, שנמשח
ה'" "משיח ונקרא למלך ברכות 153שנמשח במסכת בגמרא וכמסופר בלימוד 154, מעלתו גודל אודות

"זמירות"? בשם לה וקרא התורה, מעלת ידע שלא יתכן איך כן, ואם כו'. הסנהדרין עם התורה

במזמור הוא גו'" חוקיך לי היו "זמירות הפסוק עצמך: שדוד h"iwוהגע לאחרי כלומר, בתהלים,
וחלילה  חס הכיר לא שעדיין יתכן ואיך הקי"ט, לאופן שהגיע עד אופנים, בקי"ח הקב"ה את שיבח

בלבד?! "זמירות" של ענין שאינה התורה במעלת

.‡Ï הקודש מאגרת החל - חסידות בדרושי זה בענין שנתבאר מה כל לאחרי גם היא זו ,155שאלה
תורה' צדק'156ב'לקוטי לה'צמח המצוות בספר דרושים 157, ועוד ,158:

ומצב  במעמד לארץ, בחוץ בהיותו צרתו, בעת דוד אמר חוקיך" לי היו ש"זמירות - הוא הביאור תוכן
ה'" בנחלת מהסתפח היום עלֿידי 159ש"גרשוני התורה, בעסק לבו לשמח ומזמר מרנן היה ולכן ,

התורה. מעלת לגבי כלל מקום תופסים אינם - כו' צרותיו גם ובמילא - העולם עניני שכל ההתבוננות

הקודש  באגרת מעשיך 155וכמבואר רבו "מה - ותחתונים עליונים העולמות "שכל ההתבוננות, פרטי
ה'"160ה'" מעשיך גדלו עליון 161ו"מה יחוד נעשה כשר, הקרבן אם ד"מ א', מצוה בדקדוק תלויים -

שרת  בכלי שלא או ד"מ בשמאלו הדם שקיבל שינה, ואם ושפעם, חיותם לקבל העולמות כל ועולים
כו'". ושפעם וחיותם העולמות עליות נתבטלה אזי חציצה, שהיתה או כשר

העולמות, לכל החיים מקור שהם דזו"נ עליונים מוחין מתגלים כשרות בתפילין "וכן ומוסיף:
לומר  דיש - המוחין" ומסתלקין נפסלין אחד העולמות 162ובדקדוק "שכל זה שענין להדגיש שכוונתו ,

אלא  כו', כהנים עלֿידי המקדש בבית שנעשית לעבודה בנוגע רק לא הוא א'" מצוה בדקדוק תלויים כו'
הגלות  בזמן גם מקום, ובכל זמן בכל ישראל, איש כל עלֿידי שנעשית תפילין להנחת בנוגע גם הוא כן

לעיל). כנזכר לארץ, בחוץ אז שהיה עצמו דוד (כמו העמים ובארץ

צבאם, וכל העולמות שבריבוי ה' מעשי גדלו מה המתבונן "והלכך, ההתבוננות: בענין לבאר וממשיך
יתברך  וחכמתו העליונה מחשבה עומק שהוא תורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי במציאות בטלים כולם ואיך

.. יתברך מחשבתו עומק גדולת נתבונן מזה העולמות,. כל חיות מעלות על ותכלית קץ לאין ומעלתה .
כו'". ממנה אחד מדקדוק שופע חיותם שכל

זה, על נענש כו', לי היו זמירות ואמר זו, במעלתה התורה בתהלת משתבח שהיה מה "אך ומסיים:
אחד  דקדוק לגבי בטלים העולמות שכל זו מעלתה שבאמת משום להו, קרית זמירות הקב"ה לו ואמר
בבחינת  ניתנה ש"התורה הענין בהמשך שמבאר (כפי המחשבה עומק של אחוריים מבחינת היא ממנה

כדכתיב  ואחור, ..163פנים ואחור") פנים כתובה והיא .. התורה פנימית שהוא שבעומק פנימית אבל ..
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ה.151) כג, משלי
ט.152) ז, נשא
כב.153) יט, שמואלֿב
ואילך.154) ב ג,
ואילך).155) סע"א (קס, להו קרית זמירות דוד ד"ה קו"א
(156.146 שבהערה
ואילך).157) א מא, (דרמ"צ בכתף הארון משא מצות

דלעיל 158) אדהאמ"צ מאמרי ואילך. ד [ריט], עח מקץ תו"ח
ועוד. ואילך. תסב ע' אור יהל .146 הערה

סע"ב.159) קי, כתובות וראה יט. כו, שמואלֿא
כד.160) קד, תהלים
ו.161) צב, שם
וש"נ.162) תטז. ע' שבט סה"מ מנחם תורת גם ראה
יו"ד.163) ב, יחזקאל
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שמחת  אינה פנימיותה ובבחינת חשיבי, ממש דלא מאחר העולמות, כל חיות בתהלת כלל לשבחה אין
הבין  אלקים כי בה, שמשתעשע הקב"ה המלך ושעשוע לב שמחת כביכול אלא ושעשועיו, אנוש לבב

חי  כל מעיני נעלמה אבל כביכול עצמו בידיעת ומעלתה מקומה וידע וזש"ה .164דרכה אצלו 165. ואהיה
וכו'". דוקא אצלו שעשועים,

לפי  ממנו ונעלם אחוריים, בחינת מן הבאה בשכחה נענש לכך אחוריים, בבחינת דוד שתפס "ולפי
עבודת  אל אחוריים, בחינת שהן הכתפיים, את וליחד לחבר ישאו, בכתף עליהם הקדש עבודת מ"ש שעה

שכתוב  כמו שבארון, הלוחות נמשכו שמשם פנים, בבחינת ח"ע, היא עבריהם 166הקדש, משני כתובים
דשקלים  בירושלמי שכתוב וכמו ואחור".167כו', פנים בחינת בהן היתה שלא

מובן: אינו עדיין - הנ"ל הביאור כל לאחרי אמנם,

עלֿידי אמנם נאמר משלי שבספר שעשועים" גו' אצלו "ואהיה כבר dnlyהפסוק אבל דוד; לאחרי ,
epiaxבזמן dyn קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה "חמודה התורה על אמרו

העולם" לעולם 80שנברא תורה שקדמה שנה ש"באלפים רש"י, וכפירוש הללו 168, דורות עתידין היו
. הדבר,להבראות שברור כך, מאלף", תתקע"ד שחסרו הרי דורות, לכ"ו ונתנה בראן, ולא והעבירן .

בשייכות  שהיא כפי רק (לא התורה מעלת את ידע בודאי כו', עצומה בשקידה תורה שלמד שדוד,
למעלה שהיא כפי גם) אלא תורה, מדקדוקי אחד בדקדוק תלויים שכולם jexrלעולמות, oi`a.מעולמות

חסידות  בדרושי המבואר פי על רז"ל 169ובפרט מאמר לעולם",169בפירוש תורה קדמה שנה "אלפים
לקדימה הכוונה המגיד onfaשאין (כתורת נברא הוא הזמן גם שהרי בריאת 170, עם יחד היתה ובריאתו ,(

לקדימה היא הכוונה אלא וארץ, לגמרי.dlrnaשמים ערוך שבאין ענין שזהו מדריגות, אלפיים -

המלאכים  שביקשו  (כפי  "הודך" נקראת שהתורה בכך יותר השמים":80ומודגש על הודך -171"תנה (
d"awd ly eced.לעולמות משייכות לגמרי ערוך שבאין ענין שזהו ,

מעלתה  את להדגיש במקום העולמות", כל חיות "בתהלת משתבח היה שדוד יתכן כיצד כן ואם
לעולמות?! משייכות לגמרי ערוך שבאין התורה, של העיקרית

.·Ï בירושלמי רז"ל כמאמר - אחר במקום זה בענין המבואר פי על עניים 172ויובן תורה "דברי
אחר": במקום ועשירים אחד במקום

אור' ב'תורה גם נתבאר זה לשמח 173ענין ומרנן מזמר דוד שהיה הטעם לבאר הזקן רבינו מוסיף ושם ,
העולמות  שכל בגלל כו', אצלו מקום תופסים יהיו לא שהצרות כדי רק לא - צרתו בעת התורה בעסק לבו

כו'. המנגדים את לבטל שהוצרך מפני - זאת עוד אלא תורה, של א' דקדוק לגבי בטלים

דינים  ואין לו, שונאין שהיו מגורי, בבית - שעה לפי צריך היה השלום עליו המלך "דוד לשונו: וזה
בשרשן  אלא ממשיך 174נמתקין הוא אשר בחלקו ולשמוח להתענג - כו' העולמות התהוות בשרש דהיינו ,

ממילא שעלֿידיֿזה העולמות, וחיות לקיום mirpendבתורתו lk elhazi ממנה חיותם שמקבלים מאחר ,
היו". כלא והיו ופחד, אימתה עליהם תפול למטה, אורה וכשממשיך לגבה, בטלים והם

לבאר  שממשיך גיטין 175וכפי (במסכת חז"ל שיעצו העצה היא דהיינו 176ש"זו עליהם, והערב השכם (
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כא.164) כח, איוב
ל.165) ח, משלי
טו.166) לב, תשא
סה"א.167) פ"ו
בתחלתה.168) פי"ט ויק"ר ד. צ, תהלים מדרש
בתחלתו 169) תשי"א דחה"ש ב' דיום שנה אלפיים ד"ה ראה

גם  וראה וש"נ. ואילך). 133 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם (תורת
.309 ע' חמ"ב שם

ואילך.170) סע"ד עה, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור ראה

שם.הנסמן  ח"ג התוועדויות - מנחם בתורת
ב.171) ח, תהלים
כריתות 172) תוס' טו. מדות דל"ב ברייתא סה"ה. פ"ג ר"ה

סע"א. יד,
א.173) לב, מקץ
שם.174) ובמק"מ א קנא, זח"א וראה ב). (לט, פל"א תניא

פ"א. השופר שער פע"ח
וש"נ.175) ואילך. יד ע' תמוז סה"מ מנחם תורת גם ראה
א.176) ז,
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מאד, ונעלה גבוה שהיא התורה עסק בבחינת דהיינו מהם, וגבוה מעלה מעלה עליהם, בבחינת שיהא
כו'". נדחים וממילא מאליהן ומתבטלין כלים הם ולכן חיותם, מקור שהיא

רז"ל  כמאמר המן, אפילו אלא ואסתר, מרדכי משה, רק לא - בתורה שרש לו יש דבר כל 177כלומר:

אויביו" כל "מכף להנצל צריך שהיה ומצב במעמד היה דוד כאשר ולכן, כו'". מניין התורה מן 178"המן

התורה  מעלת את הזכיר ולכן ומקורם, שרשם באמצעות זאת לפעול הוצרך - כו' המנגדים את ולבטל
וקיום)yxyשהיא בשרשן.zenlerd(חיות להמתיקן כדי ,

.‚Ï ולא העולמות", כל חיות "בתהלת התורה את שיבח שדוד היתכן השאלה, מתורצת זה פי ועל
לעולמות: משייכות לגמרי ערוך באין שהיא האמיתית במעלתה

לגמרי  ערוך באין "הודך", כו'", גנוזה "חמודה שהיא התורה, של האמיתית מעלתה דוד ידע בודאי
"חיות  שהיא התורה מעלת את דוקא להדגיש הוצרך מגורי ", "בבית זמן, באותו אבל, לעולמות; משייכות
כו'. המנגדים את לבטל יוכל עלֿידיֿזה שדוקא כיון שבתורה), אחור בחינת רק שזהו (אף העולמות" כל

שאל  יש שכאשר - דומה הדבר למה ללמוד משל צריך אורחֿחיים, חלק ערוך בשולחן שנידון בענין ה
יש  כאשר דידן: בנדון ודוגמתו להיפך. ועלֿדרךֿזה יורהֿדעה, חלק ולא אורחֿחיים, חלק ערוך שולחן
העולמות, ומקור שורש שהיא התורה מעלת את דוקא להדגיש צריכים אזי - כו' המנגדים את לבטל צורך
כו' המנגד עם להלחם יכולים שבאמצעותו התורה חלק זהו הרי שבתורה, אחור בחינת היותו עם אשר,

לעולמות. משייכות לגמרי ערוך באין שהיא המעלה את להדגיש יועיל ולא מלחמות), הלכות (כמו

.„Ï קרית זמירות "דוד הטענה היתה מה כן, אם גיסא: לאידך השאלה נשאלת זה פי שעל אלא
זה?! על שנענש כך כדי ועד להו",

הזקן  רבינו מבאר זה זה,173וענין בענין שלמד על "לא היה שהעונש - אחת תיבה הוספת ידי על -
המעלה בזו ששיבחם על מעלה ceglאלא למעלה גבוה הוא שבאמת העולמות, כל וחיות מקור שהוא

כו'". העולמות כל וחיות קיום מבחינת

התורה  מעלת את להדגיש הוצרך כו' המנגדים את לבטל דוד שהוצרך שעה שבאותה אמת הן כלומר:
ולהזכיר להוסיף לו היה זה, עם ביחד אבל, העולמות, כל וחיות מקור כפי mbשהיא התורה מעלת את

- פסוק - חלק נעשו דוד של דבריו כי, העולמות, כל וחיות קיום מבחינת מעלה למעלה ,dxezaשהיא
l`xyiעבור lk מנגדים לבטל צריך (שאינו לבב וטוב שמחה מנוחה, של ומצב במעמד שנמצא מי גם ,

אודות  לשכוח ישראל בני שאר עלולים שאז כיון "זמירות", בבחינת היא שהתורה לומר די לא ולכן כו'),
חי". כל מעיני "נעלמה שהיא התורה, של העיקרית מעלתה

"זמי  שבאמירת כשם נוסף: ענין יומתק בעצמו ועלֿפיֿזה דוד אצל חסרון היה לא חוקיך" לי היו רות
לאחרים, בנוגע מזה בהמסובב רק הוא והחסרון כו'), המנגדים את לבטל בשביל לכך הוצרך (שהרי

. מכשילך ("הריני זה על העונש גם כך - התורה של האמיתית מעלתה את לשכוח בעגלתא")שעלולים .
והסיבה  הגורם היה שדוד אלא אחרים, אצל אם כי בעצמו, דוד אצל אירע לא שהמכשול באופן היה

לכך.

.‰Ï בענין התורה את ששיבח בכך חסרון היה לא עצמו דוד שאצל הענין ולבאר להוסיף ויש
יותר: בעומק - ה"זמירות"

אדמו"ר  וחמי מורי קדושת דכבוד ההילולא (בהמשך המבואר שלפני 179ידוע חסידות בדרושי וכן ,
הזקן 180זה  רבינו למאמרי עד נאמר 181, זה שעל הנצח, מדת במעלת ינחם 182) ולא ישקר לא ישראל "נצח
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חי"ג 177) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. קלט, חולין
וש"נ. .146 ע'

א.178) יח, תהלים א. כב, שמואלֿב
(179131 ע' תש"י (סה"מ ואילך פי"א תש"י לגני באתי ד"ה

ואילך. 124 ע' תש"ט סה"מ גם וראה ואילך).

ואילך.180) תערב ע' שם אוה"ת ואילך. ד רכא, בשלח תו"ח
ועוד. ואילך. רמא ע' פר"ת ואילך. סד ע' תרכ"ט סה"מ

ואילך.181) תתקפט ע' ח"ב תקס"ה סה"מ
כט.182) טו, שמואלֿא
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אשתני" דלא "אתר - שינויים בה ואין סובלת שאינה דרגא שזוהי להנחם", הוא אדם לא הוא 183כי וכן ,
שינויים. שייך לא שבה הנפש, בעצם  ומושרשת נטועה הנצח שמדת למטה, באדם

בזה: והענין

על  שנוסף והחכמה, השכל בכח וכמו בזה, וכיוצא לגדלות מקטנות שינויים יש הנפש כחות בכל
תנאי" לא כותחא קריב אם לי אמרה ו"אי צילותא", בעיא "הלכתא הנה לגדלות, מקטנות ,184השינויים

דרך  (ועל החיות לענין בנוגע אבל ומעשה; דיבור למחשבה בנוגע וכן הלב, להרגש בנוגע זה דרך ועל
שינויים. אין - הנפש עצם עם הקשור לחיות) הרצון בענין זה

שזהו  - "ככותבת" - הכפורים דיום אכילה לשיעור בנוגע דתורה, בנגלה גם לבאר יש [ועלֿפיֿזה
מיתבא  דבהכי כו' לרבנן להו ד"קים הבשן, מלך עוג אצל והן תינוק אצל הן לכל, השוה שיעור

:185דעתי'"

רגיל  אדם בשביל הרי - הבשן מלך עוג של דעתי'" "מיתבא דכותבת השיעור אם מובן: אינו לכאורה
מלך  עוג זקוק - דעתיה" "מיתבא שתהיה כדי לככותבת זקוק רגיל אדם ואם מזה; פחות שיעור מספיק

יותר? גדול לשיעור הבשן

שיעור  לפי נמדד שאינו הנפש, עצם שמצד החיות כללות עם קשור זה ששיעור - הוא הענין אך
הבשן]. מלך לעוג תינוק בין שינויים בו אין ובמילא, הגוף,

כל  כמו אינה הנצח מדת ולכן, הנפש, עצם עם שקשורה - הנצח שבמדת המיוחדת המעלה גם וזוהי
יגיעה  שתהיה וכדי מסויימת, מדה עד רק היא השכל שיגיעת השכל, כח וכמו בהגבלה, שהם הכחות
הנצח  מדת מהֿשאיןֿכן מיוחד; דבר איזה הבטחת או מיוחדת, תשוקה כשיש דוקא זה הרי יותר גדולה
להם  שאין דברים גם האדם עושה הנצחון ענין שבשביל במוחש, שרואים וכפי מהגבלות, למעלה היא

השכל. היפך והם בשכל מקום

ההילולא  בהמשך אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד .179ומוסיף דוקא בגדול שייך הנצחון ש"ענין ,.
רז"ל  שאמרו דרך על .186והוא חכם תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד שגדול כל מי וכל .

של לאופן (ועד העם מכל שגדול המלך ולכן, אצלו, ביותר הוא הנצחון מדת העם,ze`ypzdיותר, על
שכתוב  עליך"187כמו אימתו "שתהא מלך", עליך תשים .188"שום יותר,) הנצחון ענין שייך בו הנה .

נצחונו". ולהוציא וחפצו רצונו לגלות

. ומעכב המונע מנגד כשיש דוקא הוא הנצחון ש"ענין לבאר, .וממשיך כנגדו בנצחון עומד אז ..
הנאס  יקר דהון האוצרות סגולות כל מבזבז הרי המנגד ניצוח מדור ובשביל שנים כמה במשך והנקבץ ף

ניצוח  בעת הנה רואה, כל מעין וחתום וכמוס דבר, לשום מזה השתמש לא מעולם ואשר דור, אחר
. האוצרות כל מבזבז הוא כו'".המלחמה מנגדו המלך משליך חייו שגם  יותר, ועוד .

אור' ב'תורה כמבואר דוד, במלכות עז ויתר שאת ביתר הוא זה ממקום 189וענין נלקחה דוד ש"מלכות
נצח  וגם לשאול שמואל שאמר "וזהו כלל", שינויים שם ש"אין הוא", אדם לא כי מבחינת שהיא עליון

. כו' ינחם ולא ישקר לא ממנו".ישראל המלוכה להעביר אפשר אי לדוד ניתנה שכבר שמאחר .

דוד  ש"לכן אשתני", דלא "אתר - ינחם" ש"לא "נצח" מבחינת היא דוד שמלכות מלך 190ונמצא
וקיים" חי נאמר 191ישראל מלכותו ועל כסא192, על אני ied'"וישב בחינת "המשכת - לא 193" ה'

.194שניתי"
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סע"א.183) קז, ח"ג ואילך. סע"א רכא, ח"א זהר ראה
א.184) סה, עירובין
ע'185) ח"ל התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. פ, יומא

וש"נ. .151
ואילך.186) סע"ב כב, שם
טו.187) יז, שופטים פ'
וש"נ.188) (במשנה). א כב, סנהדרין

ג.189) עב, יתרו
א.190) כה, ר"ה
שם.191) תו"א
כג.192) כט, הימיםֿא דברי
ו.193) ג, מלאכי
(194.288 ע' תש"ח שמג. ע' תרפ"ה שנד. ע' תרס"ב סה"מ
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גם  שנמשך אלא עצמו, המלך דוד אצל התחיל זה ענין הרי שלמה, גבי נאמר זה שפסוק [ואףֿעלֿפי
שם  "היתה לולי משיחה צריך היה לא שלכן דוד, מלכות של המשך היא שמלכותו שלמה, אצל כן

נאמר 195מחלוקת" שלמה, של מלכותו שהובטחה שבשעה כך, כדי ועד ,196. המלך"יחי .cec.["לעולם

.ÂÏ:לעניננו ובנוגע

שנמשח לאחרי דוד אודות שמדובר חומר כיון גודל מובן וגו'", ישקר לא ישראל ד"נצח באופן למלך
ישראל", "נצח - המלך דוד של הנצחון במדת שנגע ענין שזהו כיון דוד, אויבי של ההתנגדות

במדרש  כדאיתא - שמואל נבואת אמיתית גם תלוי שבזה ביד 197ועד מצומצם עצמו דוד שראה "כיון
ההבטחה  אותה היא היכן למלך, ה' משחך לי ואמר שמואל אותי משח חנם על אומר, התחיל שאול,

כוזב  האדם כל בחפזי אמרתי אני כן, שאמר ומנין אותי. תתקיים 198שהבטיח דוד מלכות שאם [והיינו,
שנים  לשבע אחת המכזבין נהרות כמו "כזב", של ענין זה הרי תיפסק, כך ואחר שנים כמה במשך רק

כו'".199כו' נאמן שהוא עליו אני מעיד (בתמיה), לשמואל קורא אתה כוזב הקב"ה, לו אמר מיד .[

צריך היה שדוד מובן, הרי שכן, eaוכיון ielzd lk zeyrl וכיוצא כנחש, ונוטר נוקם להיות (ולדוגמא:
להשתמש צורך יהיה זה בשביל כאשר גם כו', המנגדים את לבטל  כדי dxezdבזה) zlrna מקור (שהיא

שלמעלה  ביותר נעלה ענין ישראל", "נצח אודות מדובר שהרי - בארוכה) כנ"ל כו', העולמות כל וחיות
אשתני". דלא "אתר הוא", אדם לא "כי בחינת כו', השתלשלות מסדר

גם  אלא ההשתלשלות, סדר של הענינים מצד לא היה המנגדים את לבטל דוד של הצורך כלומר:
הענינים שהיאdlrnlyמצד כפי התורה בחינת (היינו זה dlrnlמהשתלשלות שענין מאחר - מעולמות)

היה  לא עצמו דוד שאצל יותר עוד מובן ומזה אשתני". דלא "אתר הוא", אדם לא "כי לבחינת נוגע
זה. בענין כלל חסרון

המעלה "בזו התורה את ששיבח בגלל אור')ceglואףֿעלֿפיֿכן, ב'תורה הזקן רבינו מדברי (כנ"ל "
-cec yprp דוד" ואילו (לרעה), לו" ועלתה באחת (נכשל) ש"שאול מצינו אחרים לענינים שבנוגע [אף

(לרעה) לו" עלתה ולא בשתים נעלה 200(נכשל) הכי ענין בשביל בתורה משתמשים כאשר שגם והיינו, ,[
חי", כל מעיני "נעלמה - התורה של העיקרית מעלתה את להזכיר שלא אפשר אי ישראל", "נצח כמו

אמון" אצלו .165"ואהיה

.ÊÏ:מישראל אחד כל עלֿידי התורה ללימוד בנוגע - מזה והוראה

"נעלמה  גנוזה", "חמודה שהיא התורה להם שתינתן המלאכים ביקשו למתןֿתורה שבהקדמה כיון
ומצב  במעמד למטה, ישראל לבני דוקא אלא למלאכים, התורה ניתנה לא ואףֿעלֿפיֿכן, חי", כל מעיני
היצר  בירור לפעול הוא התורה ענין שכל לחשוב יכולים - ביניכם" יש הרע ו"יצר ירדתם" ש"למצרים

מצרים. וארץ הרע

ענין  הוא שלהם) הבירור אלא מציאותם, ביטול לא (היינו, מצרים וארץ הרע היצר שבירור גם ומה
דירה  יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה, כוונת תכלית משלימים עלֿידיֿזה שהרי - ביותר נעלה

.201בתחתונים 

הידוע  עלֿפי רק 202ובפרט לא נמצאים שבה האדם, דירת כמו יתברך, לעצמותו הוא הדירה שענין
רז"ל  ממאמר כמובן האדם, לעצמיות גם היא הדירה אלא חיצוניותו, אפילו או וכליו, מי 203לבושיו "כל

אדם". אינו בית לו שאין
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הי"ב.195) פ"א מלכים הל' רמב"ם
לא.196) א, מלכיםֿא
ב.197) יח, ושוח"ט תהלים מדרש
יא.198) קטז, תהלים
מ"ט.199) פ"ח פרה
שם.200) יתרו בתו"א הובא - (ובפרש"י) ב כב, יומא

במדב"ר 201) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

סה"מ ראה202) מנחם וש"נ.תורת שח. ע' שבט
שאין203) ובתוד"ה רע"א סג, יבמות גם ראה וראה שם.

התוועדויות  - מנחם (תורת סכ"ה תשכ"ב דחה"ש ב' יום שיחת
וש"נ. .(42 ס"ע חל"ד
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נעשית  שעלֿידיֿזה ומצרים), הרע (יצר העולם בבירור התורה שבפעולת העילוי גודל למרות אמנם,
ש  לידע צריך - בתחתונים יתברך לו "ואהיה דירה נאמר זה שעל התורה, ענין לאמיתית מגיע זה אין

אמון". אצלו

התורה  ללימוד בנוגע גם מובן המעשה 204ומזה את לידע כדי להיות צריך הלימוד שהתחלת שאף ,
התחלת  רק שזהו לידע צריך מכלֿמקום, בעולם), התורה פעולת עם קשור זה (שענין כו' יעשון אשר

רז"ל  במאמר נכלל זה ולימוד לשמה";26הלימוד, שלא אףֿעלֿפי ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
התורה לימוד אצלו שיהיה היא התכלית כלל dnylואילו יחשוב  שלא והיינו, עצמה, התורה לשם -

ש"אורייתא  התורה, ענין עצם אודות אם כי כו'), העולם בירור אודות לא (גם העולמות מציאות אודות
חד" כולא הוא בריך .205וקודשא

***

.ÁÏ שהתחלתו תורה, דמתן הענין לכללות תחמוד 206בנוגע "לא עד גו'" אנכי גו' אלקים ב"וידבר
רז"ל  אמרו עצמו,98גו'", בפני דיבור כל ונפרטו חזרו כך ואחר אחד, בדיבור נאמרו הדיברות עשרת שכל

דעות  חילוקי יש שיש 207ובזה או משה, עלֿידי או בעצמו, הקב"ה עלֿידי נפרטו הדברות כל אם -
בדיבור  הדיברות עשרת כל אמירת על (נוסף הגבורה מפי שנאמרו הראשונות דיברות שני בין חילוק

משה. עלֿידי שנאמרו הדברות ח' לשאר אחד),

האדם. לעבודת בנוגע אחד בדיבור הדיברות עשרת דאמירת הענין תוכן לבאר ויש

ובהקדמה:

להראות  צריך שהקב"ה בגלל לא - המובן דבר הוא אחד בדיבור הדיברות עשרת דאמירת הענין עצם
אלא  יכול", "כל הוא הקב"ה הרי לן, משמע קא דמאי לעשותו, לאדם אפשר שאי דבר לעשות כחו את
ככל  מהתחלקות , למעלה שהוא כפי הענין כללות נמשך שתחילה מלמעלה, הגילוי סדר הוא שכן לפי
פרטי  גם ומתגלים נמשכים כך ואחר מהתחלקות, שלמעלה אחדות של באופן שהם שלמעלה הענינים

.208הדברים 

כל  הרי אחד, בדיבור נאמרו הדיברות עשרת רק מדוע גיסא: לאידך להבין צריך זה פי שעל אלא
בדיבור  להיאמר צריכה כולה התורה כל היתה כן, ואם כו', האחדות ממקום נמשכים ומצוות התורה

הדיברות  עשרת של אותיות בתר"ך כלולים התורה מצוות שכל מצינו שאכן ולהעיר, ברמז 73אחד. כי אם ,
בעי. וטעמא הדיברות. עשרת מלבד אחד, בדיבור שנאמרו מצינו לא אבל בלבד.

אחד, בדיבור נאמרו הדיברות שעשרת מזה ללמוד שיכולים ההוראה את גם לבאר צורך יש - ובעיקר
בעבודת  הוראה בהם יש אלא בעלמא, סיפורים שאינם פה), שבעל תורה גם (כולל התורה עניני ככל

האדם.

.ËÏ:בזה הביאור לומר ויש

תיבות  וכמה כמה בהם שיש דברות, עשרה מאשר אחד דיבור לקיים יותר קל - הדברים מטבע
חלוקה  בהם כשיש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחד, מסוג היו כולם אם אפילו - וזאת אותיות, תר"ך - ואותיות
מה  לעשות להתאמץ (אם כו' בנפש הפכיות תנועות עם קשור שקיומם תעשה, לא ומצוות עשה למצוות

האסור). דבר לעשות שלא עצמו את  למנוע או שצריך,

דבר  של שלאמיתתו היינו, אחד, בדיבור נאמרו הדברות עשרת שכל יודע יהודי שכאשר מובן, ומזה
לקיימם. יותר קל לו שיהיה פועל זה הרי אחד, ענין הם
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וש"נ.204) ואילך. נט ע' אדר סה"מ מנחם תורת גם ראה
א.205) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

ואילך.206) א כ, יתרו
וש"נ.207) שם. ובמילואים ס"ח (עה"פ) ליתרו תו"ש ראה
ואילך.208) שכו ע' סיון סה"מ מנחם תורת גם ראה
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עצמו על לקבל צריך יהודי `cgובפשטות: oipr לנשמע נעשה הקדמת כמו - אחד) כמו 10(דיבור או ,
באחת"209שכתוב  אלא עלי באת ("לא ה'" את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' יוכל 210"מה ואז ,(

יהיה  ומצוות התורה שבקיום שהקושי והיינו, יותר, בקלות ומצוות שבתורה הענינים ריבוי כל את לקיים
בלבד. אחד ענין שבקיום הקושי כמו רק

בזה: ענין ועוד

שכל  בודאי הרי אלו, לציוויים ובנוגע לך". יהיה ו"לא ד"אנכי" הדיבור הוא הדיברות עשרת התחלת
ציוויים  לקיים שצריך לו שיסביר מישרים" ל"מגיד זקוק אינו ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מישראל, אחד
חס  זרה עבודה לעבוד שלא ה' קדושת על נפשו ומוסר בה', מאמין הוא הרי יהודי, שנולד כיון אלו;

ה'211ושלום  "אנכי הדברות עשרת בתחילת שכתוב מה שזהו ("דיין - יחיד לשון "אלקיך" - אלקיך"
"כחך יתברך הוא כי כו'.212וחיותך"ּפערזענלעכער"), האמונה ענין בו יש ובמילא ,

התוקף  הנה אחד", "בדיבור הדברות שאר כל גם נאמרו לך" יהיה ו"לא "אנכי" עם שביחד וכיון
לכל  בנוגע גם ובמילא הדברות, שאר לכל בנוגע גם פועל לך" יהיה ו"לא "אנכי" שבקיום כו' והוודאות

בהם  שכלולים ומצוות התורה .213עניני

.Ó:נוספת לנקודה באים ומזה

כמודגש  לחבירו, אדם בין שהם ענינים ויש למקום אדם  בין שהם ענינים אמנם יש הדיברות בעשרת
ובלוח  למקום, אדם שבין הענינים הם הראשון שבלוח באופן לוחות, לשני הדיברות עשרת בחלוקת

תחמוד") "לא עד תרצח" ("לא לחבירו אדם שבין הענינים הם כל 214השני נאמרו אףֿעלֿפיֿכן, אבל .
אדם  שבין הענינים קיום שגם כך, אחד, ענין הם שבעצם להדגיש כדי אחד, בדיבור הדיברות עשרת

למקום  אדם שבין הענינים כמו הקב "ה, ציווי בגלל להיות צריך .215לחבירו

אופן  עם זאת לקשר מבלי חבירו, כלפי ("ערליך") וביושר בהגינות להתנהג אדם יכול לכאורה,
אי  ובמילא, אחד, בדיבור נאמרו הדיברות עשרת שכל לו, אומרים זה על אך קונו. לבין בינו ההנהגה
ומבקש  חפשית, בחירה שנתן אלא קיומם, על שצוה אחד, מרועה ניתנו כולם ביניהם; לחלק אפשר

בחיים" נאמר 216"ובחרת עליהם ובמצוותי' חיים, בתורת בהם".217, "וחי

שזהו  שיודעים עלֿידיֿזה היא לחבירו אדם שבין המצוות קיום את להבטיח היחידה הדרך ולכן,
גו'". תחמוד "לא שצוה זה הוא אלקיך" ה' ש"אנכי היינו, ה', ציווי

אין - בזה, זה תלויים להיות שצריכים הטעם מבין אינו אם גם  אבל טוב, בודאי זאת, מבין הוא אם
נאמרו! אחד שבדיבור המציאות משנה זה

אצל  האחרון בדור זאת ראינו הרי בזה, לויכוח מקום היה זה שלפני בדורות אם שגם להוסיף, ויש
מבהילה! רציחה של באופן לחבירו אדם שבין הענינים כל על שעברו - ימ"ש - אלו

אצלם  שייך כיצד תמוה ולכאורה כו', מלומדים וביניהם אדם, בני מליון שמונים גרו מדינה באותה
הכתוב  בלשון - היא הדבר סיבת אלא - כזאת?! אכזרית הזה 218הנהגה במקום אלקים יראת אין "רק :

הענין  ואילו לחבירו, אדם שבין ענין הוא ד"הרגוני" שהאפשרות שאףֿעלֿפי והיינו, גו'", והרגוני
ההנהגה  שגם כך, לזה, זה שייכים הם הרי אףֿעלֿפיֿכן, למקום, אדם שבין ענין הוא אלקים" ד"יראת

למקום  אדם בין ההנהגה באופן תלויה לחבירו אדם .219בין
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יב.209) יו"ד, עקב
תשו.210) רמז שם יל"ש ד. כז, תהלים מדרש
פי"חֿט.211) פי"ד. תניא
בלק212) סע"ד. טז, במדבר לקו"ת א.ראה פ, פינחס ג. עג,

ראה. סה"מ ר"פ מנחם תמוז חשוןתורת שלח. ע' סיון רסח. ע'
ועוד. ט. ע' ריש

רפ"כ.213) תניא ראה

ואילך.214) 90 ע' חל"ו בלקו"ש נת' יג. כ, יתרו רמב"ן
וש"נ.215) .105 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יט.216) ל, נצבים
ה.217) יח, אחרי
יא.218) כ, וירא
(219252 ס"ע חל"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.



ני .d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

עצמו על לקבל צריך יהודי `cgובפשטות: oipr לנשמע נעשה הקדמת כמו - אחד) כמו 10(דיבור או ,
באחת"209שכתוב  אלא עלי באת ("לא ה'" את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' יוכל 210"מה ואז ,(

יהיה  ומצוות התורה שבקיום שהקושי והיינו, יותר, בקלות ומצוות שבתורה הענינים ריבוי כל את לקיים
בלבד. אחד ענין שבקיום הקושי כמו רק

בזה: ענין ועוד

שכל  בודאי הרי אלו, לציוויים ובנוגע לך". יהיה ו"לא ד"אנכי" הדיבור הוא הדיברות עשרת התחלת
ציוויים  לקיים שצריך לו שיסביר מישרים" ל"מגיד זקוק אינו ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מישראל, אחד
חס  זרה עבודה לעבוד שלא ה' קדושת על נפשו ומוסר בה', מאמין הוא הרי יהודי, שנולד כיון אלו;

ה'211ושלום  "אנכי הדברות עשרת בתחילת שכתוב מה שזהו ("דיין - יחיד לשון "אלקיך" - אלקיך"
"כחך יתברך הוא כי כו'.212וחיותך"ּפערזענלעכער"), האמונה ענין בו יש ובמילא ,

התוקף  הנה אחד", "בדיבור הדברות שאר כל גם נאמרו לך" יהיה ו"לא "אנכי" עם שביחד וכיון
לכל  בנוגע גם ובמילא הדברות, שאר לכל בנוגע גם פועל לך" יהיה ו"לא "אנכי" שבקיום כו' והוודאות

בהם  שכלולים ומצוות התורה .213עניני

.Ó:נוספת לנקודה באים ומזה

כמודגש  לחבירו, אדם בין שהם ענינים ויש למקום אדם  בין שהם ענינים אמנם יש הדיברות בעשרת
ובלוח  למקום, אדם שבין הענינים הם הראשון שבלוח באופן לוחות, לשני הדיברות עשרת בחלוקת

תחמוד") "לא עד תרצח" ("לא לחבירו אדם שבין הענינים הם כל 214השני נאמרו אףֿעלֿפיֿכן, אבל .
אדם  שבין הענינים קיום שגם כך, אחד, ענין הם שבעצם להדגיש כדי אחד, בדיבור הדיברות עשרת

למקום  אדם שבין הענינים כמו הקב "ה, ציווי בגלל להיות צריך .215לחבירו

אופן  עם זאת לקשר מבלי חבירו, כלפי ("ערליך") וביושר בהגינות להתנהג אדם יכול לכאורה,
אי  ובמילא, אחד, בדיבור נאמרו הדיברות עשרת שכל לו, אומרים זה על אך קונו. לבין בינו ההנהגה
ומבקש  חפשית, בחירה שנתן אלא קיומם, על שצוה אחד, מרועה ניתנו כולם ביניהם; לחלק אפשר

בחיים" נאמר 216"ובחרת עליהם ובמצוותי' חיים, בתורת בהם".217, "וחי

שזהו  שיודעים עלֿידיֿזה היא לחבירו אדם שבין המצוות קיום את להבטיח היחידה הדרך ולכן,
גו'". תחמוד "לא שצוה זה הוא אלקיך" ה' ש"אנכי היינו, ה', ציווי

אין - בזה, זה תלויים להיות שצריכים הטעם מבין אינו אם גם  אבל טוב, בודאי זאת, מבין הוא אם
נאמרו! אחד שבדיבור המציאות משנה זה

אצל  האחרון בדור זאת ראינו הרי בזה, לויכוח מקום היה זה שלפני בדורות אם שגם להוסיף, ויש
מבהילה! רציחה של באופן לחבירו אדם שבין הענינים כל על שעברו - ימ"ש - אלו

אצלם  שייך כיצד תמוה ולכאורה כו', מלומדים וביניהם אדם, בני מליון שמונים גרו מדינה באותה
הכתוב  בלשון - היא הדבר סיבת אלא - כזאת?! אכזרית הזה 218הנהגה במקום אלקים יראת אין "רק :

הענין  ואילו לחבירו, אדם שבין ענין הוא ד"הרגוני" שהאפשרות שאףֿעלֿפי והיינו, גו'", והרגוני
ההנהגה  שגם כך, לזה, זה שייכים הם הרי אףֿעלֿפיֿכן, למקום, אדם שבין ענין הוא אלקים" ד"יראת

למקום  אדם בין ההנהגה באופן תלויה לחבירו אדם .219בין
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יב.209) יו"ד, עקב
תשו.210) רמז שם יל"ש ד. כז, תהלים מדרש
פי"חֿט.211) פי"ד. תניא
בלק212) סע"ד. טז, במדבר לקו"ת א.ראה פ, פינחס ג. עג,

ראה. סה"מ ר"פ מנחם תמוז חשוןתורת שלח. ע' סיון רסח. ע'
ועוד. ט. ע' ריש

רפ"כ.213) תניא ראה

ואילך.214) 90 ע' חל"ו בלקו"ש נת' יג. כ, יתרו רמב"ן
וש"נ.215) .105 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יט.216) ל, נצבים
ה.217) יח, אחרי
יא.218) כ, וירא
(219252 ס"ע חל"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.



d"kyz'd.נב ,zereayd bgc 'a mei zgiy

גם  שהרי - אלקיך" ה' ב"אנכי היא והתחלתם אחד, בדיבור הדברות עשרת מאמירת ההוראה וזוהי
תורה  של ענין הוא בתורה :220"סדר"

ואזי  אלקיך", ה' ד"אנכי הענין עצמו על לקבל צריך לראש שלכל - הוא התורה קבלת של הסדר
לקיום ממילא בדרך גו'".יבוא תחמוד "לא עד גו'", אביך את "כבד תשא", "לא

(כנ"ל - כו'" לשמה שלא אףֿעלֿפי ומצות בתורה אדם יעסוק "לעולם אזי התורה, קבלת לאחר
יקיים  הפחות לכל הנה כבוד, בשביל לחבירו אדם שבין מצוות יקיים אם שגם דידן, ובנדון כ"א), סעיף

לשמה שלא "שמתוך לפי הוא גופא זה ענין אבל ממש; בפועל dnylאותם `a סוף כל שסוף והיינו, ,"
ה'. ציווי היותן מפני אלו מצוות לקיים יבוא

אותו  "יגרור" זה הרי לשמה", שלא "אףֿעלֿפי בפועל, המצוות בקיום יעסוק שכאשר בכך והוודאות
בדיבור הדברות ש"עשרת לפי - היא ("לשמה"), האמת אל המצוות `cgלבוא שגם ונמצא, נאמרו",

כל  סוף יבא אלו מצוות קיום עלֿידי ולכן, אלקיך", ה' "אנכי עם ומאוחדות קשורות לחבירו אדם שבין
עליהם. המצווה שהוא אלקיך", ה' ב"אנכי  תלוי תחמוד" ו"לא תרצח" "לא קיום שגם האמת, להכרת סוף

ומי  - בדמיונות רק אלא באמת כן "אוחז" ואינו באמת, אצלו מונח אינו זה שענין לו נדמה אם וגם
חכם... אצל ילך - "שקר" עם לחיות שרוצה זה הוא

האמת, את שם ויראה אחדות, פרוטות בשביל ספר לקנות ויכול בספרים, כבר נדפס שהכל והעיקר,
אלקיך"! ה' מ"אנכי היא תחמוד" ו"לא תרצח" "לא שאזהרת

.‡Ó(אותם מחייב האנושי שכל שגם (דברים לחבירו אדם שבין ענינים שגם לעיל האמור לקשר ויש
תורה: למתן בנוגע נוסף סיפור עם - אלקיך" ה' ב"אנכי תלויים

חז"ל  אלא 221אמרו וכו', געה לא שור פרח, לא עוף צווח, לא צפור התורה, את הקב"ה "כשנתן
אלקיך". ה' אנכי הקול ויצא ומחריש שותק העולם

העולם  ואילו לעצמו, תורה וללמוד להתפלל אמותיו, בד' להסתגר ליהודי שאין - מזה וההוראה
במ  ישאר דפרודא"שמסביבו "טורי הרבים", "רשות של ומצב שייך 222עמד מחייו שמקצת באופן -

בעולם. התורה פעולת גם שתהיה בהכרח אלא - כו'... ומקצת להקב"ה

בעל  שהוא למי ושייכת שכלי, ענין היא תורה - ולמתןֿתורה?! ושור לעוף מה השואלים: ישנם
ולתורה?! להם מה - ושור עוף אבל וכו'; לאחרים זאת ולהסביר שבמוחו בשכלו להתייגע שיכול שכל,
בעלות  לתורה אין - הם טוענים - בזה וכיוצא ושור  לעוף השייכים ענינים אודות כשמדובר ובמילא,

עליהם.

בסוג  רק לא כולו, העולם את שחדר באופן היתה הקב"ה עלֿידי התורה שנתינת - זה על והמענה
גם להיות צריכה כזה ובאופן והדומם. הצומח החי, בסוג גם אלא בני zlawהמדבר, עלֿידי התורה

כו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה - ותפעל 223ישראל שתחדור - הדורות כל סוף עד ישראל בני לכל
כולה  הבריאה כל את .224לשנות

.·Ó בשעה בה העולם, כל על לפעול - אחד יהודי - הוא יוכל כיצד לשאול: יהודי יכול עדיין אך
העמים" מכל "המעט הם ביחד ישראל בני כל ֿ 225שאפילו ועלֿאחתֿכמה המדבר, למין ביחס אפילו ,

והדומם?! הצומח החי, מסוג הנבראים שאר לכל ביחס וכמה

מבית  מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי - הדיברות עשרת בהתחלת - לזה והמענה
עבדים":
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לשונות 220) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה
ב). (תב, בתחלתו

ספכ"ט.221) שמו"ר
ובכ"מ.222) ספל"ג. תניא ראה

רפ"א.223) אבות
תשכ"ג224) דחה"ש ב' יום שיחת גם מנחם ראה (תורת ס"כ

וש"נ. .(37 ע' חל"ז התוועדויות -
ז.225) ז, ואתחנן



נג .d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

בכיפה  מושל שהיה מצרים, מלך לפרעה עבדים מצרים בארץ היו ישראל -226בני רב זמן במשך ,
שכתוב  (כמו דורות ג' שנים, ועשר נולד 227מאתיים השני שהדור כך, הנה"), ישובו רביעי "ודור

מימיהם. חירות ראו ולא עצמית, בעלות ללא עבדות, של ומצב במעמד מלכתחילה

והוכרח  כו', מצרים ואלהי פרעה של התוקף הועיל לא - ממצרים לצאת הזמן כשהגיע ואףֿעלֿפיֿכן,
חזקה" לצאת 228"ביד ישראל בני על צוה בעצמו שפרעה והיינו, מצרים, מארץ ישראל בני את לשלח

מארצו.

ישראל" בני את ה' פקד כי וישמעו העם "ויאמן היה ישראל בני שאצל בכך תלוי זה שכל 229אלא

פקדתי" ש"ויקדו 230("פקד בכך גם ביטוי לידי באה זו אמונה אלא בלבד, אמונה של באופן רק ולא ,(
שלא 229וישתחוו" באופן מצרים", מארץ ד"הוצאתיך הענין נעשה ועלֿידיֿזה שלהם; הקומה ציור בכל ,

מארצו" יגרשם חזקה ש"ביד אדרבה, אלא ישראל, בני נגד נלחמו לא העולם שעניני כנ"ל.228רק ,

אומר  שהקב"ה מצרים", מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי - הדיברות עשרת התחלת תוכן וזהו
אלקיך" ה' "אנכי עצמו על שמקבל שעלֿידי כנ"ל), יחיד, לשון - ("אלקיך" מישראל ואחד אחד לכל
של  כחה זהו כי מצרים", מארץ "הוצאתיך עלֿידיֿזה הנה גו'"), העם ש"ויאמן במצרים שהיה דרך (על

והמדבר. הצומח החי, בסוג וגם העולם, אומות בכל כולה, הבריאה בכל ופועלת שחודרת התורה,

ואז  הדיברות, עשרת קורין שבו שנה, בכל השבועות לחג בנוגע והוראה לימוד מהוה זה וסיפור
תורה: דמתן הענין כללות מתחדש

להחליט  יכול - יהדות אודות ידע לא דורות ג' במשך אם אפילו שיהיה, מי יהיה מישראל, אחד כל
שכלולים  ומצוות התורה עניני וכל תחמוד", "לא עד מ"אנכי" הדיברות, עשרת כל התורה, את ולקבל

כו'. מצרים וארץ מפרעה כלל להתפעל  מבלי הדיברות, בעשרת

כו'. ספיקות ללא באמת, ונשמע" "נעשה  של באופן התורה את לקבל שצריך אלא

שכינה" "סילוק לאחרי סיני, מהר הולכים כאשר - השבועות חג לאחרי גם הכח נמשך -231ומזה
ומצוות, תורה עניני בכל ומבורכת טובה שנה שתהיה כולה, השנה כל במשך דרכו לבטח לילך

רויחי. ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל ה' לברכת זוכים ועלֿידיֿזה

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב משולם זלמן שי'

... לההערה בתוד"ה קטן )ב"ק קט, ב( דפי' דהטבלת גר קטן בלא אביו בפלוגתא שנוי' בכתובות 

)יא, ]א[( - מובן שהכוונה להדיחוי שם הכא במאי עסקינן כו'. וס"ל דגם עיקר דברי ר"ה נדחו )וכפי' 

הטור - יו"ד סרס"ח - בדעת בה"ג בזה(.

- דאלת"ה מה מכריחו להש"ס לשינוי דחיקא דעסקינן בבאה להתגייר עם אבי': א( דמאן דכר 

שמי' דאב - במשנה ב( שבוי' ושפחה - לכ"ע אין צורך לאב, וא"כ עכצ"ל דבבא א' לצדדין קתני!



נד

.d"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לעיל ‡. התורה 1דובר "קבלת השבועות: לחג אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת ברכת נוסח אודות
מובן: אינו דלכאורה - ובפנימיות" בשמחה

טובים', ה'ימים בכל גם אלא תורתנו", מתן "זמן השבועות, בחג רק לא להיות צריך - השמחה ענין
לולב: הלכות בסוף  הרמב"ם שכתב וכמו ומצוות, תורה עניני ובכל לשמחה", "מועדים שנקראים

. המצוה בעשיית אדם שישמח ."השמחה היא גדולה עבודה שנאמר . בשמחה .2. אלקיך ה' את עבדת .
ולא  ומצות, התורה עניני כל קיום להיות צריך כזה שבאופן - הפנימיות לענין בנוגע וכן לבב"; ובטוב

. ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו ד"בפיו מלומדה"באופן אנשים מצות הטעם 3. מהו כן, ואם .
השבועות  לחג בנוגע והפנימיות השמחה ענין את בברכתו הדגיש אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת

דוקא?

יבמות  במסכת הגמרא דברי עלֿפי בזה, ישראל 4ונתבאר בני של הגירות ענין היה תורה שבמתן
כמובן  ובפנימיות, בשמחה להיות מוכרח הגירות ענין והרי סיני), בהר והזאה וטבילה במצרים, (מילה

כו' קשיים עליו ומערימים להניאו משתדלים להתגייר בא גר שכאשר שהוא5מזה רואים כאשר ורק ,utg
zn`a jka ככל ונעשה נתגייר, שכבר לאחרי מהֿשאיןֿכן אותו; מקבלים אזי - ובפנימיות בשמחה -

הרי - מתולדתו ישראל רז "ל איש לשמה,6אמרו שלא  ֿ פי אף ֿעל ובמצוות בתורה  אדם  יעסוק  "לעולם
בשביל שמתוך  אלא לשמה, שלא ומצות תורה כשמקיים שלעתֿעתה, אףֿעלֿפי לשמה", בא לשמה שלא

ובפנימיות. בשמחה זה אין - כו' צדדית פניה איזו

הגמרא ·. מאמר גם הדברים בין נזכר זה, בענין כשדובר לאורייתא".7והנה, רבה מודעא "מכאן

להיות  צריך גירות, של ענין הוא תורה שמתן שכיון המדובר, היפך זה הרי שלכאורה, זה, על ושאלו
zeiniptae dgnya שאם" הוא לאורייתא" רבה ד"מודעא הפירוש שהרי - לא 8דוקא למה לדין, יזמינם

תשובה, להם יש עליכם, שקבלתם מה qpe`aקיימתם delawy?"

כדלקמן. הנ"ל, הגמרא מאמר נזכר מה לגבי - הענין כללות תפסו שלא כנראה אך

ענין ‚. מצד שזהו ובפנימיות", בשמחה התורה "קבלת בענין הנ"ל הביאור על השאלה ובהקדים
הראשונה, בפעם התורה את קיבלו ישראל בני כאשר היה הגירות ענין דלכאורה: - תורה שבמתן הגירות

ושנה? שנה שבכל תורה" מתן ל "זמן שייך זה ואין

ונעשים" נזכרים האלה ש"הימים שכיון בזה, דמתן 9ונתבאר הענין ומתחדש חוזר שנה בכל הנה ,
כו' יותר נעלה חדש, אור גילוי נמשך ושנה שנה שבכל אלא עוד ולא רז"ל 10תורה, ממאמר גם וכמובן ,

שנאמר 11בגמרא  הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין ועד 12"צדיקים חיל". אל מחיל ילכו
ובפנימיות. בשמחה להיות צריך זה הרי ולכן הגירות. ענין בדוגמת הוא תורה דמתן החדש שהגילוי

נצחית" היא ש"התורה כיון מובן: אינו עדיין מוחלפת"13אך תהא ו"לא תורה 14, שבמתן מובן, הרי ,
הדורות, כל סוף עד זה שלאחרי השנים כל על גם) אלא אחת, לשנה רק (לא התורה את ישראל בני קיבלו 
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(1366 ע' חמ"ג מנחם (תורת בתחלתה דחה"ש ב' יום שיחת
ואילך).

מז.2) כח, תבוא
יג.3) כט, ישעי'
וש"נ.4) אֿב. מו,
אֿב.5) מז, שם
וש"נ.6) ב. נ, פסחים
א.7) פח, שבת
שם.8) פרש"י

ונת'9) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

סי"ד.10) אגה"ק תניא ראה
הגירסא11) (ע"פ וש"נ בסופה. (יז,ברכות בהקדמה בשל"ה

הדיקנא שער עמה"מ ועוד).א). ג). (סא, פ"ח
ח.12) פד, תהלים
רפי"ז.13) תניא
רמב"ם14) וראה העיקרים. מי"ג הט' רפ"ט.עיקר יסוה"ת הל'

התשיעי. יסוד חלק פ' סנהדרין פיה"מ סה"ג. פי"א מלכים הל'



נה d"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

כן, ואם הראשונה, בפעם תורה במתן כבר כלולים הם הרי השנים שבמהלך החדשים הגילויים שכל כך,
ושנה? שנה בכל ובפנימיות בשמחה התורה בקבלת הצורך מהו

מודעא "מכאן רז"ל מאמר הנ"ל) (בהתוועדות הובא זה על מוכח,אך שמזה לאורייתא", רבה
התורה את ישראל בני קיבלו תורה מתן שבשעת להיות שאףֿעלֿפי יכול לא זאת לולי (שהרי בשמחה

מרצונם  חדשה קבלה להיות צריך שבהם ענינים יש לדורות גם מכלֿמקום, לעיל), כנזכר הגירות, ענין
כדלקמן. הטוב,

המפרשים „. קושיית בהקדים רז"ל 15ויובן מאמר את 7על עליהם הקדושֿברוךֿהוא שכפה "מלמד
. כגיגית מתן ההר (לפני בסיון בחמשה כבר הרי מובן: אינו דלכאורה - לאורייתא" רבה מודעא מכאן .

ה' דיבר אשר "כל באמרם הטוב, מרצונם התורה את לקבל מוכנים ישראל בני היו בסיון) בששה תורה
ונשמע" ש"מכאן 16נעשה כך, כדי עד כגיגית", ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא "כפה למה כן, ואם ,

לאורייתא"?! רבה מודעא

הוא  הלומדות" ב"עולם זה על המקובל תורה 17והתירוץ על רק היתה ונשמע" "נעשה שאמירת -
כגיגית", ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא ש"כפה באופן זה היה שבעלֿפה לתורה בנוגע אבל שבכתב,

דכתיב  אחשורוש, בימי קבלוה ש"הדור אלא לאורייתא", רבה מודעא "מכאן אמרו זה וקבלו 18ועל קיימו
כבר" שקיבלו מה קיימו .7היהודים,

מובן:‰. אינו עדיין אך

תורה  גם להם שתינתן ידעו בודאי שבכתב, תורה על ונשמע" "נעשה אמרו ישראל בני כאשר
היא שבעלֿפה תורה שהרי הרמב"ם yexitdשבעלֿפה, שכתב כמו שבכתב, תורה המצוות 19של "כל

שנאמר  ניתנו, בפירושן בסיני, למשה לו תורה,20שניתנו והמצוה. והתורה האבן לוחות את לך ואתנה
תורה  הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי על התורה לעשות וצונו פירושה. זו והמצוה, שבכתב, תורה זו

התורה. מצוות את לקיים אפשר אי ה"פירוש" שללא כך, שבעלֿפה",

הזקן  רבינו שמבאר הוא 21וכפי שבכתב שבתורה מצות בתרי"ג המלובש ברוךֿהוא העליון ש"רצון
עלֿדרךֿמשל, תפילין מצות כמו שבעלֿפה, בתורה אלא מתגלה ואינו ונעלם, טמיר ומכוסה מופלא

עיניך  בין לטוטפות והיו ידך על לאות וקשרתם שבכתב בתורה שלא 22שנאמר ונעלם, סתום מאמר והוא ,
שבעלֿפה  תורה שפירשה עד ידך, ועל עיניך בין הוא והיכן טוטפות, ומהו לקשור, ומה איך הכתוב פירש 

אלא כו', ומפורשות וידועות גלויות אינן לאֿתעשה, מצוות בין מצוותֿעשה בין שבתורה, מצוות כל וכן
שבעלֿפה". תורה עלֿידי

תורה  גם כוללת שבכתב לתורה בנוגע ונשמע" "נעשה שאמירת לומר צריך כרחך על הרי שכן, וכיון
שבעלֿפה?

.Â הגמרא דברי פי על זה לבאר בא 23ויש לא שעדיין דכיון לעולם", בא שלא דבר מקנה אדם "אין
אין  בדיבור, עצמו על מקבל כאשר גם ולכן כו', עצמו את ולשעבד להתחייב יכול אינו לעולם, הדבר

כלל. תוקף לזה

שבעלֿפה: לתורה שבכתב תורה בין החילוק - לעניננו ובנוגע

ונשמע" "נעשה אמרו ישראל בני כאשר הרי שבכתב, לתורה בנוגע שגם עדיין אף מתןֿתורה), (קודם
וכפי לעולם", בא שלא "דבר בבחינת אצלם התורה דקדמיתו היתה פזיזא "עמא צדוקי": "ההוא שטען

לאודנייכו" עליכם 7פומייכו קבלתם בה, לעמוד תוכלו ואם קשה היא היאך אותה ששמעתם (קודם
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שם.15) שבת - כפה תוד"ה
ז.16) כד, משפטים
חמ"ג 17) מנחם תורת גם וראה שם. לשבת הע"י מפרשי ראה

וש"נ. .24 ע'
כז.18) ט, אסתר

בתחלתה.19) הי"ד לספר בהקדמה
יב.20) שם, משפטים
ב).21) (קנ, סכ"ט אגה"ק תניא
ח.22) ו, ואתחנן
ועוד.23) רע"א. מג, גיטין



d"kyz'dנו ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

היותר 8לקיימה  ומצב במעמד כבר ובהיותם תורה, דמתן המעתֿלעת בתוך כבר זה היה מכלֿמקום, ,(
הגמרא  כדברי תורה, דמתן הקבלה 24נעלה הועילה ולכן, זוהמתן", פסקה סיני הר על שעמדו "ישראל

שבכתב. תורה על ונשמע" ד"נעשה

לאחרי  ניתנה מיד) להם נוגע שהיה המקצת (מלבד דרובא רובא הרי - שבעלֿפה תורה מהֿשאיןֿכן
נדרים  במסכת בגמרא כדאיתא העגל, חומשי 25חטא חמשה אלא להם ניתן לא ישראל חטאו "אלמלא :

ביום  כדברך" ש"סלחתי (לאחרי שניות לוחות בעת העגל, חטא לאחרי ורק בלבד", יהושע וספר תורה
שניתן ),26הכיפורים  ורבא), דאביי (הוויות דאורייתא פלפולא גם (כולל שבעלֿפה תורה גם להם ניתנה

לישראל" ונתנה עין טובת בה ו"נהג עירובין 27למשה, במסכת בגמרא בפרטיות וכמבואר סדר 28), "כיצד
כדאיתא  ישראל, בני של ומצבם מעמדם שנשתנה ולאחרי שבעלֿפה); תורה ישראל למדו (כיצד המשנה"

תורה 29בזהר  במתן זוהמתן שפסקה קודם כמו לגמרי, חזרה שלא (אלא זוהמתן חזרה העגל ,30שבחטא
הגמרא  מדברי ומזלות).31וכדמוכח כוכבים דעובדי לזוהמא בנוגע

בא  שלא "דבר בבחינת דוקא שבעלֿפה תורה היתה ונשמע" "נעשה אמירת שבעת מובן, ומזה
"מלמד  רז"ל אמרו זה ועל שבעלֿפה, לתורה בנוגע ונשמע" ד"נעשה הקבלה הועילה לא ולכן, לעולם",

. כגיגית ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא לאורייתא".שכפה רבה מודעא מכאן .

.Ê:ושנה שנה בכל תורה מתן לזמן בנוגע גם יובן ועלֿפיֿזה

בנוגע הועילה לא שבכתב תורה על ונשמע" "נעשה שאמירת שעל כשם כך כדי (עד שבעלֿפה לתורה
לאורייתא"), רבה מודעא "מכאן רז"ל  אמרו שבעלֿפה זה תורה היתה ונשמע" "נעשה אמירת  שבעת בגלל

שצריך  תורה דמתן הענין בכללות להעילוי בנוגע גם הוא כן - לעולם" בא שלא "דבר בבחינת עדיין
היה  שאז כיון הראשונה, בפעם תורה במתן שהיתה הקבלה מועילה לא זה שעל ושנה, שנה בכל להיות

לעולם". בא שלא "דבר בבחינת עדיין זה עילוי

על  הראשונה בפעם תורה דמתן הענין כללות ונפעל נמשך התורה נצחיות שמצד אמת הן כלומר:
אור  גילוי נמשך ושנה שנה שבכל  כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל הדורות, כל סוף עד שלאחריֿזה השנים כל
שלגבי  מובן, הרי שבאיןֿערוך, לעילוי ועד התורה, את שמקבל האדם אצל עילוי ניתוסף זה ומצד חדש,
שעילוי  כיון שעברה, בשנה התורה קבלת מועילה לא ה'תשכ"ה, בשנת תורה מתן בזמן שמתחדש העילוי

בב  אז היה בעולם".זה שלא "דבר חינת

שמקבל  מה לכל תוקף שום אין הבאה, בשנה יהיה ומצב מעמד באיזה יודע שאינו כיון ובפשטות:
עתה. עצמו על

שבשנה  בכך די ולא ובפנימיות, בשמחה התורה קבלת להיות צריכה ושנה שנה שבכל מובן, ומזה
בבחינת  אז היה זו בשנה שנתחדש העילוי כי - ובפנימיות בשמחה התורה קבלת אצלו היתה שעברה
שבשנה  תורה דמתן החידוש ובשביל שעברה, דשנה הקבלה הועילה לא זה ועל לעולם", בא שלא "דבר

ובפנימיות. בשמחה התורה קבלת להיות צריכה - בארוכה) (כנ"ל גירות של באופן שהוא - זו

צדקנו, משיח בביאת - תורה דמתן הענין לשלימות שזוכים ועד כולה, השנה כל על נמשך ועלֿידיֿזה
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

***
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וש"נ.24) רע"א. קמו, שבת
ב.25) כב,
ועוד.26) יא. פקודי תנחומא
א.27) לח, שם

לב.28) לד, תשא עה"ת בפרש"י הובא - (ובפרש"י) ב נד,
קצג,29) ח"ב ב. קכו, ב. נב, סע"ב.ח"א
שם.30) ובהנסמן 52 הערה 151 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ב.31) קמה, שבת
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.Á בני על שצויתיך "כמו הם", גם גרשון בני ראש את "נשא פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
כח  בעלי שהם החשיבות, על מורה "נשא" בלשון שמנין - עבודה" לכלל שהגיעו יש כמה לראות ,32קהת

עבודת היא עבודתם שכל קהת, בני אצל בעיקר שייך זה וענין משא, לעבודת טפל yn`שראויים ובתור ;
" היה שתפקידם הם"), ("גם גרשון בני אצל -`ynle cearl נאמר שבהם מררי בני מהֿשאיןֿכן ;"33

בעצמם.zxnyn"וזאת לשאת הוצרכו לא אבל משאם ", מינוי) (לשון

בני  מכלֿמקום, בכתף), נשאו קהת בני (ורק בעגלות שניהם השתמשו מררי ובני גרשון שבני ואף
ב  היריעות את לשאת צריכים היו יכלו גרשון שלא (כיון החצר לעמודי מחוץ שעמדו לעגלות עד כתף

אמות  חמש היה שרחבן העגלות, את עם 34להעביר יחד אמות חמש היו שביניהם החצר, עמודי בין ,
את  קירבו העגלות, גבי על החצר עמודי  את שהעמיסו לאחרי מררי, בני מהֿשאיןֿכן העמוד), עובי

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - המשכן קרשי עמידת מקום עד ב'לקוטי 35העגלות
ואילך. 46 עמוד י"ח חלק שיחות'

***

.Ë.'גו ראש את נשא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.È את "וישמע הדברות", מן אהרן את "למעט אליו", "וידבר פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
נפסק  היה לפתח וכשמגיע בסיני, עמו שנדבר הקול הוא הקול, את לומר תלמוד נמוך, קול "יכול הקול",
מקום  יש מועד, באוהל בהיותו גם הדברות את שמע לא שאהרן שכיון - לאוהל" חוץ יוצא היה ולא
"תלמוד  ולכן יתירה. בהתגברות היו הטבעיים שחושיו בגלל משה, רק שמעו ולכן נמוך, קול שהיה לומר
למשה. אלא נשמע היה לא נס בדרך ורק גדול, קול שהיה בסיני", עמו שנדבר הקול הוא הקול, את לומר
לאוהל". חוץ יוצא היה ולא נפסק היה לפתח "כשמגיע כי מועד, לאוהל לבוא משה הוצרך ומכלֿמקום

מתן  לאחרי בסיני הקול הפסקת כמו הוא (במקום) המשכן בפתח הקול הפסקת הענינים: ובפנימיות
שאל  בעבודה, וההוראה בתחתונים'. 'דירה לפעול וכדי חפשית, לבחירה מקום שיהיה כדי (בזמן), תורה
עיקר  אלא התורה, לימוד עלֿידי הקדושֿברוךֿהוא של קולו עם בהתאחדות בעבודתי לי די האדם יאמר
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זר"32) יקרב "שלא השמירה בשביל כח בבעלי הצורך בענין
"בקרבתם  אהרן, בני שני (ע"ד לה' ליקרב תשוקתו גודל מצד

ה'" 56לפני (הערה מליקרב למונעו יכול כח בעל ודוקא ,(*
בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק הוסיף - שבפנים) בלקו"ש

דבר  לשמוע בשביל דוקא (לאו נדחפים עתה ומה וק"ו: ובמכ"ש
להישבר  יכולים הדחיפות ומרוב שיריים... בשביל גם) אלא תורה,
עאכו"כ  - הסדר על לשמור כח בבעלי צורך ויש וכיו"ב, שולחנות
במעלת  שהיו כדברך", ש"סלחתי ולאחרי דעה, דור ההוא, בדור
שלמעלה  באופן היא שעבודתם מצדיקים, שלמעלה תשובה בעלי
ליקרב  גדולה תשוקה אצלם היתה בודאי הרי - והגבלה ממדידה
עצמותו  את הקב"ה צמצם אלו אמות שבד' בידעם מועד, לאוהל

במ"ת שמצינו וכפי ז). פ"ה, ב"ר (ראה הארון בדי צורך בין שהי'
יתקרבו לא שבנ"י מיוחדת ההר באזהרה את "הגבל - סיני להר

יוכלו  לויים אלפים שכמה שכדי ומובן, כג). יט, (יתרו וקדשתו"
הלויים  הוצרכו מועד, לאוהל מליקרב ישראל כל את לעצור

בגשמיות. גם אלא ברוחניות, רק לא ביותר, כח בעלי להיות
לא.33) ד, פרשתנו
בנוגע 34) הוא שבגמרא שהחשבון ואף - א. צט, שבת

בני שנשאו החצר לקרשים וקלעי ליריעות בנוגע ולא מררי,
יכולות שנשאו היו גרשון בני של העגלות ולכאורה, גרשון, בני

יותר  קטנות נשיאי להיות ע"י ניתנו העגלות שכל כיון הרי, ,**
נושאי  בין העגלות חלוקת תהי' אופן באיזה ידעו לא והם  ישראל,
שכל  לומר מסתבר מררי), לבני ואיזה גרשון לבני (איזה המשכן
תהי' עגלה שכל כדי אמות, ה' ברוחב - במדתם שוות היו העגלות

הקרשים. את לשאת ראוי'
תשל"ד.35) נשא ש"פ שיחת בשילוב

(*m` rci `ly iptn ,'ek ezia ipan cxtp 'id dltzd mcewy ,h"yrad zece` (x"enc` g"en w"kn eizrny `ly s`) miciqgd xetiq c"re
z` jety`e" (eh ,` `Îl`eny) y"nk ,ytpd zektzyd `ed dltzd oipry oeik ,(anÎd"lq y"aixd z`eev mb d`x) dltzd ixg`l miiga x`yi

."'ied iptl iytp
*(*ry'ziadÎlra cer el yiy in lky ,wegyÎzaa siqede .lky t"r ,"`iyw ry'ziadÎlra `" idefy ,ef `iyew lr xn` `"hily x"enc` w"k©

...dgpn cr oze` le`yle ("oR`kpiix`") sehgl leki ,zeiyew©©
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.Á בני על שצויתיך "כמו הם", גם גרשון בני ראש את "נשא פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
כח  בעלי שהם החשיבות, על מורה "נשא" בלשון שמנין - עבודה" לכלל שהגיעו יש כמה לראות ,32קהת

עבודת היא עבודתם שכל קהת, בני אצל בעיקר שייך זה וענין משא, לעבודת טפל yn`שראויים ובתור ;
" היה שתפקידם הם"), ("גם גרשון בני אצל -`ynle cearl נאמר שבהם מררי בני מהֿשאיןֿכן ;"33

בעצמם.zxnyn"וזאת לשאת הוצרכו לא אבל משאם ", מינוי) (לשון

בני  מכלֿמקום, בכתף), נשאו קהת בני (ורק בעגלות שניהם השתמשו מררי ובני גרשון שבני ואף
ב  היריעות את לשאת צריכים היו יכלו גרשון שלא (כיון החצר לעמודי מחוץ שעמדו לעגלות עד כתף

אמות  חמש היה שרחבן העגלות, את עם 34להעביר יחד אמות חמש היו שביניהם החצר, עמודי בין ,
את  קירבו העגלות, גבי על החצר עמודי  את שהעמיסו לאחרי מררי, בני מהֿשאיןֿכן העמוד), עובי

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - המשכן קרשי עמידת מקום עד ב'לקוטי 35העגלות
ואילך. 46 עמוד י"ח חלק שיחות'

***

.Ë.'גו ראש את נשא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.È את "וישמע הדברות", מן אהרן את "למעט אליו", "וידבר פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
נפסק  היה לפתח וכשמגיע בסיני, עמו שנדבר הקול הוא הקול, את לומר תלמוד נמוך, קול "יכול הקול",
מקום  יש מועד, באוהל בהיותו גם הדברות את שמע לא שאהרן שכיון - לאוהל" חוץ יוצא היה ולא
"תלמוד  ולכן יתירה. בהתגברות היו הטבעיים שחושיו בגלל משה, רק שמעו ולכן נמוך, קול שהיה לומר
למשה. אלא נשמע היה לא נס בדרך ורק גדול, קול שהיה בסיני", עמו שנדבר הקול הוא הקול, את לומר
לאוהל". חוץ יוצא היה ולא נפסק היה לפתח "כשמגיע כי מועד, לאוהל לבוא משה הוצרך ומכלֿמקום

מתן  לאחרי בסיני הקול הפסקת כמו הוא (במקום) המשכן בפתח הקול הפסקת הענינים: ובפנימיות
שאל  בעבודה, וההוראה בתחתונים'. 'דירה לפעול וכדי חפשית, לבחירה מקום שיהיה כדי (בזמן), תורה
עיקר  אלא התורה, לימוד עלֿידי הקדושֿברוךֿהוא של קולו עם בהתאחדות בעבודתי לי די האדם יאמר
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זר"32) יקרב "שלא השמירה בשביל כח בבעלי הצורך בענין
"בקרבתם  אהרן, בני שני (ע"ד לה' ליקרב תשוקתו גודל מצד

ה'" 56לפני (הערה מליקרב למונעו יכול כח בעל ודוקא ,(*
בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק הוסיף - שבפנים) בלקו"ש

דבר  לשמוע בשביל דוקא (לאו נדחפים עתה ומה וק"ו: ובמכ"ש
להישבר  יכולים הדחיפות ומרוב שיריים... בשביל גם) אלא תורה,
עאכו"כ  - הסדר על לשמור כח בבעלי צורך ויש וכיו"ב, שולחנות
במעלת  שהיו כדברך", ש"סלחתי ולאחרי דעה, דור ההוא, בדור
שלמעלה  באופן היא שעבודתם מצדיקים, שלמעלה תשובה בעלי
ליקרב  גדולה תשוקה אצלם היתה בודאי הרי - והגבלה ממדידה
עצמותו  את הקב"ה צמצם אלו אמות שבד' בידעם מועד, לאוהל

במ"ת שמצינו וכפי ז). פ"ה, ב"ר (ראה הארון בדי צורך בין שהי'
יתקרבו לא שבנ"י מיוחדת ההר באזהרה את "הגבל - סיני להר

יוכלו  לויים אלפים שכמה שכדי ומובן, כג). יט, (יתרו וקדשתו"
הלויים  הוצרכו מועד, לאוהל מליקרב ישראל כל את לעצור

בגשמיות. גם אלא ברוחניות, רק לא ביותר, כח בעלי להיות
לא.33) ד, פרשתנו
בנוגע 34) הוא שבגמרא שהחשבון ואף - א. צט, שבת

בני שנשאו החצר לקרשים וקלעי ליריעות בנוגע ולא מררי,
יכולות שנשאו היו גרשון בני של העגלות ולכאורה, גרשון, בני

יותר  קטנות נשיאי להיות ע"י ניתנו העגלות שכל כיון הרי, ,**
נושאי  בין העגלות חלוקת תהי' אופן באיזה ידעו לא והם  ישראל,
שכל  לומר מסתבר מררי), לבני ואיזה גרשון לבני (איזה המשכן
תהי' עגלה שכל כדי אמות, ה' ברוחב - במדתם שוות היו העגלות

הקרשים. את לשאת ראוי'
תשל"ד.35) נשא ש"פ שיחת בשילוב

(*m` rci `ly iptn ,'ek ezia ipan cxtp 'id dltzd mcewy ,h"yrad zece` (x"enc` g"en w"kn eizrny `ly s`) miciqgd xetiq c"re
z` jety`e" (eh ,` `Îl`eny) y"nk ,ytpd zektzyd `ed dltzd oipry oeik ,(anÎd"lq y"aixd z`eev mb d`x) dltzd ixg`l miiga x`yi

."'ied iptl iytp
*(*ry'ziadÎlra cer el yiy in lky ,wegyÎzaa siqede .lky t"r ,"`iyw ry'ziadÎlra `" idefy ,ef `iyew lr xn` `"hily x"enc` w"k©

...dgpn cr oze` le`yle ("oR`kpiix`") sehgl leki ,zeiyew©©
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שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - העולם בכל להמשיך הוא המכוון
ואילך. 20 עמוד י"ג חלק

.‡È:יותר בפרטיות - בעבודה להוראה בנוגע להוסיף ויש

שיעס  מוטב - לעולם לצאת לו למה לטעון: יכול רז"ל יהודי אמרו זה שעל בתורה, הקורא 36וק "כל
כנגדו" ושונה קורא הקדושֿברוךֿהוא כמו 37ושונה העצמות, גילוי אצלו יש התורה לימוד שעלֿידי כך, ,

הארון  בדי שני בין עצמותו צמצם שהקדושֿברוךֿהוא מזה כמובן תורה, התורה).38במתן (ענין

מתן  שעלֿידי שזהו העולם, בגשמיות חדר תורה דמתן שהגילוי שכשם - לטעון ממשיך - גם ומה
ושקטה" יראה ש"ארץ באופן העולם קיום נעשה עלֿידי 39תורה שנעשה להגילוי בנוגע גם הוא כן ,

רז"ל  ממאמר כמובן - בגוף גם שחודר התורה, כו'",40לימוד כאן אף כו' וביראה באימה להלן "מה
הזקן  רבינו שמבאר .41וכפי זה דמיון מובן אינו את "שלכאורה רואים העם וכל סיני הר במעמד שהרי .

. אלא עצמו, בפני כשלומד אדם כל של התורה בעסק מהֿשאיןֿכן ה', דבר בפנים ופנים גם הקולות, .
כאשר  שגם והיינו, וכו'", מסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן ובכל אחד שבכל התורה עסק
ישנו  ההתוועדות...), באמצע ישנים כאשר (וגם ה'תשכ"ה נשא פרשת בשבת בברוקלין, כאן נמצאים
זאת  רואה לא הוא מאי, אלא הקודש! ואופני וחיות שרפים העליונה, המרכבה עם יחד העצמות, גילוי

הפתגם  ידוע הרי המלאך?!...42- של מציאותו קיימת לא התבן, אודות חושב שהסוס בגלל וכי :

מהעולם: לצאת הנפש כלות של תנועה אצלו נעשית - התורה בלימוד שישנו העצמות גילוי ומצד
נעלית  עבודה זוהי באלקות; ("אויסגיין") נפשו שתכלה מוטב - הוא טוען - ולישון לאכול לו למה

יותר! ועריבה

לו:ועל  אומרים זה

הכתוב  ובלשון הכוונה, היפך הוא כו' הנפש כלות של שהענין לידע צריך - לראש "והזר 43לכל :
יומת"! הקרב

. ששיער ש"משורר למדים זה שמפסוק עבודה"ולהעיר, דאותה "זר להיותו במיתה", וענינו 44. .
בעבודה:

עלֿדרך  הוא - הדלתות וסוגר שפותח - ה"שוער" ענין ואילו כו'. וגעגועים בשיר עבודתו - "משורר"
להו" קרית זמירות "דוד בענין וכל 45המבואר העולמות שבריבוי ה' מעשי גדלו מה "המתבונן אודות

. תורה מדקדוקי אחד דקדוק לגבי במציאות בטלים כולם ואיך כל צבאם, עולים קל בדקדוק אשר .
חסֿושלום" להיפך או ושפעם חיותם ומקבלים סגירתה.46העולמות או הדלת פתיחת עלֿדרך -

מכלֿמקום, ה"שוער", מעבודת למעלה היא כו') וגעגועים (בשיר ה"משורר" שעבודת אף והנה,
מצד הנפש, כלות של ענין אצלו להיות יכול בזה, רגיל שאינו כיון ששיער", -yecigd"משורר שבדבר

המדברת  ציפור החידוש 47כמשל מצד מכלֿמקום, שכל, פי על האדם לדיבור בערך זה שאין שאף ,
שכתוב  וכמו הנבראים, ביטול בענין למעלה, הוא וכן המלך, אצל ותענוג שחוק מעורר זה הרי  48שבדבר,

כו' כבהמה עצמו שמשים עלֿידיֿזה ה'", תושיע ובהמה .49"אדם
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תתרלד.36) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
במעשה 37) להקב"ה שותף ש"נעשה מארז"ל גם נזכר

וש"נ). א. יו"ד, (שבת בראשית"
(38.32 הערה לעיל נסמן
וש"נ.39) א. פח, שבת וראה ט. עו, תהלים
וש"נ.40) א. כב, ברכות
ב.41) סז, יתרו תו"א
וש"נ.42) ואילך. 270 ע' חל"ו מנחם תורת ראה

ועוד.43) נא. א, במדבר
ב.44) יא, ערכין
סע"א.45) לה, סוטה ראה
ואילך.46) סע"א קס, קו"א תניא
ובכ"מ.47) במדבר. ס"פ לקו"ת ראה
ז.48) לו, תהלים
ב.49) ה, חולין
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חייב  לכן, כו', נפשו שתכלה להיות יכול כ"משורר") עבודתו (לגבי שבדבר החידוש שמצד וכיון
כך. לידי עצמו שהביא בגלל מיתה,

לזה: ונוסף

שניתי" לא הוי' ש"אני באופן הוא תורה שבמתן העצמות שגילוי דמתן 50למרות לדיבור בנוגע הנה ,
יוצא  היה ולא נפסק היה לפתח ש"כשמגיע - שינוי יש כו') ומסכים פרסאות כמה לאחרי (שבא תורה

כו'. העולם דבירור העבודה נדרשת ושם לאוהל", חוץ

צריך  ואז התורה), (לימוד מועד" ב"אוהל העבודה מסתיימת שבו זמן שיש - האדם בעבודת ודוגמתו
צורך  ללא שם לשהות ואסור רשות, של לענין מקום אין מועד באוהל [כי, מועד" מ"אוהל ומיד 51לצאת ,

המכוון. עיקר שזהו בעולם, לפעול כדי - לצאת] צריך העבודה בגמר

רז"ל  שאמרו באיכות,52ומה היא בזה הכוונה - קבע" תורתך היא "עשה העבודה עיקר - בכמות אבל
דעהו" דרכיך "בכל הרשות, .53בעניני
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ו.50) ג, מלאכי
וש"נ).51) א. כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין שמצינו וכפי

מט"ו.52) פ"א אבות
ספ"ג.53) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
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חייב  לכן, כו', נפשו שתכלה להיות יכול כ"משורר") עבודתו (לגבי שבדבר החידוש שמצד וכיון
כך. לידי עצמו שהביא בגלל מיתה,

לזה: ונוסף

שניתי" לא הוי' ש"אני באופן הוא תורה שבמתן העצמות שגילוי דמתן 50למרות לדיבור בנוגע הנה ,
יוצא  היה ולא נפסק היה לפתח ש"כשמגיע - שינוי יש כו') ומסכים פרסאות כמה לאחרי (שבא תורה

כו'. העולם דבירור העבודה נדרשת ושם לאוהל", חוץ

צריך  ואז התורה), (לימוד מועד" ב"אוהל העבודה מסתיימת שבו זמן שיש - האדם בעבודת ודוגמתו
צורך  ללא שם לשהות ואסור רשות, של לענין מקום אין מועד באוהל [כי, מועד" מ"אוהל ומיד 51לצאת ,

המכוון. עיקר שזהו בעולם, לפעול כדי - לצאת] צריך העבודה בגמר

רז"ל  שאמרו באיכות,52ומה היא בזה הכוונה - קבע" תורתך היא "עשה העבודה עיקר - בכמות אבל
דעהו" דרכיך "בכל הרשות, .53בעניני
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ו.50) ג, מלאכי
וש"נ).51) א. כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין שמצינו וכפי

מט"ו.52) פ"א אבות
ספ"ג.53) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

עתה  עד  נתאחר  הטרדות  ומפני  לנערות  הספר  מבית  דו"ח  בצירוף  מכתבו  קבלתי  בנועם 

האישור.

בודאי לדכוותי' למותר להדגיש גודל האחריות המוטלת על מחנך בכלל ועל מנהל מוסד חינוך 

בפרט לנצל כל כשרונותיו להחדיר בתלמידים או תלמידות יראת שמים טהורה במידה הכי גדולה, 

בפועל.  ובמעשה  יום-יומית  בהנהגה  יתבטא  היר"ש  שרגש  כוונתי  מעשי,  באופן  פשוט  וגם  וכמובן 

ובהביא בחשבון אשר בתקופתנו זו כמה רוחות בלתי רצויות ובלתי מצויות מנשבות בחוץ, והשפעת 

הרחוב על-פי רוב חותרת תחת יסודות התורה והמסורה, נוסף על הנסיונות הרגילים בדרך החיים של 

הנוער, לכן אם רוצים שהתלמיד או התלמידה ישמרו על דרגא מסוימת בדרך התורה והמצוות, הרי 

יותר בכדי אשר לאחרי  וגדושה  מוכרח להעניק להם כל עוד נמצאים בין כתלי ביה"ס מידה גדולה 

השפעת הרחוב והחוץ תישאר אצלם לכל הפחות המידה המינימלית של ענייני קדושה וטוב באורח 

חייהם.

בימיהם  אשר  ואבותיהם,  זקנינו  בימי  שהי'  ממה  זו  שבתקופתנו  מהחילוקים  זה  גם  והרי 

ההנהגה על-פי תורה ומסורה הי' דבר פשוט, ועיקר תפקיד החדר והישיבה הי' להוסיף ידיעות בתורה 

ועניני', מה שאין כן עתה, שברוב המקרים על ביה"ס לחנך את התלמיד והתלמידה בעניני דתנו ותורתנו 

הנצחית, מתחיל מא"ב של הנהגה מתאימה וכו'.

ובבואנו מחג השבועות, זמן מתן תורתנו, מודגשת אחריות זו על-פי מאמר רבותינו ז"ל שלא 

ניתנה התורה אלא עד שנעשו בנינו ערבים בעדינו, וק"ל.

בברכה להצלחה בעבודתו בקודש.
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זה ‡ הש"ק יום של שייכותו מתן 1. ל"זמן
ענינים: בכמה מודגשת תורתנו"

הראשון  השבת יום להיותו – לראש לכל
מ"ת  זמן נעשה2שלאחרי שבו ,zenilyde ielird

השבת 3("ויכולו" שיום ובפרט מ"ת, דזמן (
התשלומין" ב"ימי הוא מ"ת זמן שלאחרי

שלימות  מלשון גם מ"ת.4(תשלומין דזמן (
חל  מ"ת שזמן זו, שנה בקביעות יתירה והדגשה
י"ב  הוא שלאחריו השבת ויום בשבוע, ראשון ביום
אחר  הולך ("הכל וחותם שסיום שכיון – סיון

נעשה 5החיתום" השבת, ביום חל התשלומין ימי (
ימי  ודכל מ"ת דזמן והשלימות העילוי בו

שלו. התשלומין

– השבוע בפרשת גם מודגשת זו ושייכות
נשא: פרשת

הענין  ושלימות שעיקר – ראש" את "נשא
ע"י היא האדם בעבודת ראש dxezdדנשיאת cenil,

דכל  ההתנשאות גם נעשית שעי"ז אלא עוד ולא
(הן  בעולם עבודתו שגם היינו, להרגל), (ועד הגוף
ד"כל  באופן הרשות בעניני והן המצוות בקיום

שמים" לשם יהיו דעהו"6מעשיך דרכיך )7ו"בכל
התנשאות. של באופן היא

"נשא  הלשון בדיוק מרומז זה שענין לומר ויש
גרשון בני ראש mdאת mb בני על שצויתיך "כמו ,"

נושאי 8קהת" קהת, דבני ראש הנשיאת שע"י –
oex`d התורה דלימוד שזהו"ע גם 9, נעשית ,

וכו', היריעות נושאי גרשון, דבני ההתנשאות
בירור  גם כולל העבודה, עניני שאר עם שקשור

העולם.

בהתחלת  למ"ת השייכות מודגשת ועד"ז
זמן  שלאחרי השבת ביום אבות דפרקי הלימוד

:10מ"ת 

שבין  בשבתות אבות מסכת לימוד על נוסף
לעצרת, עוה"פ dpkdפסח מתחילים מ"ת, לזמן

מ"ת, זמן שלאחרי בשבת אבות מסכת לימוד
d`vez מסיני תורה קיבל "משה – מ"ת מזמן

הדגשת  הרבה", תלמידים והעמידו כו' ומסרה
מישראל  כאו"א ע"י ולימודה התורה דנתינת הענין

הדורות. כל סוף עד

גם  מודגשת וחותמו לסיומו עד הפרק ובהמשך
לעבודה  בנוגע גם התורה ולימוד דקבלת הפעולה

דברים שלשה "על – העולם cnerדבירור mlerd,
חסדים" גמילות ועל העבודה ועל התורה ,11על

דברים שלשה miiwו"על mlerd ועל הדין על ,
השלום" ועל .12האמת

עד  התשלומין וימי מ"ת שמזמן מובן ומזה
שאז – נשא, פרשת בשבת וחותמם ycgznלסיומם

של  ובאופן הראשונה, כבפעם דמ"ת הענין כללות
dtqed לשנה מישראל 13משנה כאו"א אצל צ"ל –

dtqede zeycgzd הקוין בג' תומ"צ, עניני בכל
עומד, העולם שעליהם וגמ"ח עבודה דתורה
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(נוספת) התוועדות היתה השקיעה לפני (*zine`zt כ"ק – .

היכלא". "בני לנגן וצוה לסעודה, הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר
רבותינו  ניגוני (עשרת) לנגן צוה הראשונה השיחה לאחרי
ערבית  תפלת המזון, ברכת (לאחרי ההתוועדות ובסיום נשיאינו.
(וראה  ברכה" של מ"כוס שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק והבדלה)

סי"ג). .l"endלקמן
(1– למתןֿתורה השבת דיום הכללית השייכות על נוסף

לישראל" תורה ניתנה בשבת "דכו"ע ב) פו, (שבת כמארז"ל
ובכ"מ). ואילך. א פח, ויקהל ג. ע, יתרו תו"א (וראה

(2– עצמו דמ"ת השבת לגבי מ"ת שלאחרי השבת מעלת
ואילך. 49 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה ראה

עה"פ.3) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד.
ובכ"מ.4) רע"ג. ל, ראה לקו"ת ראה
א.5) יב, ברכות
ספ"ג.6) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 7) או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ס"ב.

עה"פ.8) פרש"י
הכתוב 9) הקדימו התורה ששם הארון טוען קהת שהי' "לפי

נשא  אומר ואח"כ קהת, בני ראש את נשא אמר שבתחלה לגרשון,
פרשתנו). ריש (במדב"ר וגו'" גרשון בני את

שבתות 10) כל כך נוהגין ש"יש בסידורו הזקן רבינו כמ"ש
שכו"כ  נשיאינו מרבותינו כמודגש חב"ד, מנהג וכ"ה – הקיץ".
בפרקי  המשנה במאמר מתחילים הקיץ בשבתות דא"ח מאמרי

שבת. באותו שלומדים אבות
ב.11) משנה
יח.12) משנה
ש"בכל 13) לר"ה בנוגע (סי"ד) אגה"ק בתניא המבואר ע"ד

שלא  יותר עליון .. ומחודש חדש אור .. ומאיר יורד ושנה שנה
בנוגע  גם מובן ומזה כזה", עליון אור עולם מימי עדיין מאיר הי'
ע"י  נעשית בעולם שההתחדשות כיון וק"ו, (ובמכ"ש מ"ת לזמן

ס"ב). כדלקמן בתורה, ההתחדשות
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הכתוב  בלשון השליש 14כמרומז י","בחודש
zylyay("שלישי") וגמ"ח עבודה דתורה הקוין

גם zeycgzdצ"ל נעשית ועי"ז ("חודש"),
מ"ת  בזמן העולם וקיום בעמידת התחדשות

חז"ל  דכתיב 15(כדרשת ושקטה..16"מאי יראה ארץ
עם  הקב"ה שהתנה שקטה.. ולבסוף יראה בתחילה
אתם  התורה מקבלים ישראל אם בראשית מעשה

מתקיימין").

הענין:· וביאור .

הפסוק  הזה 14על ביום גו' השלישי "בחודש
ביום  אלא לכתוב צריך הי' "לא רש"י מפרש גו'",

תורה דברי שיהיו הזה, ביום מהו miycgההוא,
כאילו epzipעליך meid."

באמת  המציאות היא שכן – בזה ,17וההסברה
ע"י דמ"ת הענין מתחדש יום ,d"awdשבכל

" התורה: ברכת בנוסח לשון ozepכמודגש התורה"
התחדשות 18הוה  וק"ו) (ובמכ"ש ובדוגמת ע"ד ,

יום  בכל כמ"ש 19הבריאה בכל 20, בטובו "המחדש
ועאכו"כ  בראשית", מעשה תמיד בנוגע 21יום

העולם  שבריאת דכיון התורה, דנתינת להתחדשות
כמאמר  התורה, ע"י באורייתא 22היא "אסתכל

ועי"ז  בתורה, ההחדשות תחילה צ"ל עלמא", וברא
הבריאה. התחדשות גם נעשית

כולה  השנה כל על דמ"ת ההתחדשות וכללות
נמשכת  זו כללית ומהתחדשות מ"ת, בזמן נעשית
בהתחדשות  כמו – יום בכל הפרטית ההתחדשות
התחדשות  כללות נעשית השנה שבראש הבריאה,
כללית  ומהתחדשות כולה, השנה כל על הבריאה

יום. בכל הפרטית ההתחדשות נמשכת זו

אצל  דתורה להתחדשות בנוגע גם מובן ומזה
תורה דברי "שיהיו jilrהאדם, miycg היום כאילו

מתוך יהי' התורה שלימוד beprzeניתנו", zeig לא")
כחדשה  אלא כו' ישנה כדיוטגמא בעיניך יהי'

dz`xwlשהכל oivx"23 שהנתינתֿכח – (
היא, יום, בכל בתורה והתענוג החיות להתחדשות

מ"ת. בזמן בתורה והתענוג החיות מהתחדשות

בשבת ‚ דמ"ת ההתחדשות תוכן להבין וצריך .
מ"ת: זמן שלאחרי

בההתחדשות  ענינים ב' ישנם לעיל האמור ע"פ
בזמן  שנעשה דמ"ת ההתחדשות כללות (א) דמ"ת:
יום  בכל דמ"ת הפרטית ההתחדשות (ב) מ"ת,

מ"ת. בזמן הכללית מההחדשות שנמשכת

שלאחרי  בשבת דמ"ת הענין מהדגשת אבל,
ס"א), כנ"ל אבות, ובפרקי השבוע (בפרשת מ"ת

יש מ"ת שלאחרי שבשבת sqepמשמע, yecig
את  "נשא בו קורין (א) שלכן: דמ"ת הענין בכללות

– y`xראש" z`iyp ה)התחדשות ל(שלימות בערך
"משה  עוה"פ שמתחילים ועד (ב) מ"ת, שבזמן

– מסיני" תורה ycgקיבל z"n להתחדשות בערך
מ"ת. שבזמן

מהו להבין: sqepdוצריך yecigd מלבד)
וההתחדשות  מ"ת בזמן הכללית ההתחדשות

שנעשה יום) שבכל z"nהפרטית onf ixg`ly zaya,
זה  דמ"ת?שבגלל הענין ביותר בו מדגישים

נוסף „ ענין בהקדם זה לבאר ויש .
– דמ"ת התחדשות)yecigבההתחדשות רק (לא

עצמה: בתורה

התורה 24ידוע  עניני כל ניתנו שבמ"ת שאף
תורה  גם אלא הדברות, עשרת רק לא כולה,
פה  שבעל בתורה פירושה עם ביחד כולה, שבכתב
ונתחדשו  שנתגלו התורה עניני כל גם כולל כולה,

כמארז"ל  זה, לדורנו עד הדורות כל 25במשך

נאמר  לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "אפילו
בעיקר  ניתנו שבמ"ת באופן ה"ז – מסיני" למשה
לגלות  צריכים ידם ועל ומהם התורה, כללי
שפרט  ועד שבתורה, הענינים פרטי ריבוי ולהוציא

הוא ותיק תלמיד ע"י שנתגלה elyזה yecig
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א.14) יט, יתרו
וש"נ.15) א. פח, שבת
ט.16) עו, תהלים
דברי 17) שיהיו לאדם מצווה תורתֿאמת היתה לא דאל"כ

ניתנו. היום כאילו עליו חדשים תורה
אדהאמ"צ 18) מאמרי א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה

וש"נ. קעה. ע' ח"א שמות
פ"ב 19) תשמ"ט אלקיך ה' אנכי ד"ה גם ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן ואילך, קעה) ע' ח"ג מלוקט (סה"מ
יוצר.20) ברכת נוסח
ואילך.21) 185 ע' תש"ה בסה"מ בזה מהשקו"ט להעיר
ואכ"מ.
א.22) קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר

ס"ב.23) סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ו. ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
וש"נ.24) ואילך. 252 ע' חי"ט לקו"ש ראה
שמו"ר 25) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

ועוד. רפמ"ז.
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שמו  על שנקרא לחדש"), עתיד ותיק ,26("תלמיד
אומרו  בשם .27ונאמר

עניני  גם ניתנו שבמ"ת – העיקר והוא ועוד
משיח  של תורתו לבוא, לעתיד שיתגלו התורה

העם  כל את חדֿפעמי,28שילמד הו"ע מ"ת (שהרי
מ"ת  הפעם עוד יהי' הם 29ולא אלה שענינים אלא ,(

היא  לבוא לעתיד שהתגלותם כך, כדי ועד בהעלם,
" dycgבבחינת dxez ע"י להתגלות יכולה (שאינה

"נותן  ע"י אם כי ותיק, תלמיד התורה, מקבלי
שהיא30תצא"iz`nהתורה") ,ixnbl jexrÎoi`a

התורה, מקבלי ע"י הזה בזמן שמתגלית לתורה
בעוה"ז31כמארז"ל  למד שאדם id`"תורה lad

משיח". של תורתו לפני

") בתורה החידוש dycgוע"י dxez("תצא מאתי
" – בעולם גם חידוש ux`deנעשה miycgd minyd

dycgd"עושה אני דייקא,32אשר עושה" ("אני
תצא"). "מאתי ע"ד

ענין על נוסף (הן zeycgzddכלומר,
ההתחדשות  והן מ"ת בזמן הכללית ההתחדשות

שפירושה יום) בכל oiprהפרטית eze`y שכבר
משרשו  מתחדש הראשונה בפעם בגילוי נמשך
גם  ישנו יותר), נעלה (באופן הפעם עוד ומקורו

של לא yecigענין עתה שעד חדש דבר שניתוסף ,
ועי"ז  חדשה", "תורה בתורה, הן – בגילוי נמשך

חדשה". וארץ חדשים "שמים בעולם, גם

הענין:‰ וביאור .

חז"ל  דבר33אמרו האומר `exne"כל mya
שמדגישה מביאyecigd(אמירה dle`bד"אומרו")

בתורה  שהחידוש בזה, וההסברה לעולם",
כבושים  שהיו חכמה תעלומות ומגלים ש"מחדשים

"dleba"עתה עד של34" (יציאה dle`bהו"ע
עצמה  בתורה בתורה 35מהגלות) הגאולה וע"י ,

(גם)"מביא ".mlerlגאולה

עדיין היא זו גאולה zelbdאמנם, avne onfa,
דבר  ש"האומר הראי' [שממנה דפורים כהגאולה

"שנאמר  – לעולם" גאולה מביא אומרו 36בשם

עבדי  ש"אכתי מרדכי"] בשם למלך אסתר ותאמר
אנן" וממהרים 37אחשורוש מזרזים שעי"ז (אלא

והשלימה  האמיתית הגאולה את וטעם 38ומביאים ,(
בתורה הגאולה שגם כיון – dzenilyaהדבר dpi`,

הדורות) (שבכל ותיק" שה"תלמיד לאחרי גם שהרי
ריבוי  עוד ישנם בתורה פרטי ענין ומחדש מגלה

ש" dlebaענינים miyeak."

הענינים  כל כשיתגלו בתורה, הגאולה ושלימות
חדשה  "תורה – הקב"ה ע"י היא, שבתורה,

הקב"ה) ע"י אלא אינה vz`(שהתגלותה iz`n,"
שגם הואielibdהיינו, d"awd("תצא") ly egka

הגילוי יהי' שלכן zenilyd("מאתי"), zilkza
יכנף  "ולא כמ"ש בהעלם), ענין שום ישאר (שלא

מוריך" את רואות עיניך והיו מוריך "כולם 39עוד ,
אותי" .40ידעו

בתכלית  לעולם" ה"גאולה גם נעשית ועי"ז
השלימות:

העלם  מלשון הוא ההעלם 41"עולם" ע"ש ,
היינו, שבעולם, האלקי החיות של וההסתר

בבחינת הוא האלקי וה"גאולה zelbשהחיות .
וההסתר  ההעלם לגמרי שמתבטל היא לעולם"

dlbzne.שבעולם האלקי החיות

החדשה  והארץ החדשים "השמים ועיקר, ועוד
וארץ  דשמים התחדשות רק לא – עושה" אני אשר
שנעשה  מ"ת, (כבזמן בראשית ימי בששת שנבראו
יראה  ד"ארץ באופן העולם ועמידת קיום
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62 חידוש)26) ללא (גם כשלעצמו הלימוד שע"י לכך נוסף
ע"ב  ריש לב, קידושין (ראה שמו" על "נקראת "תורתו", נקראת

א). יט, ע"ז (ובפרש"י).
מהדברים 27) הוא אומרו" בשם דבר ש"האומר להעיר

ס"ה. לקמן וראה מ"ו). פ"ו (אבות בהם נקנית שהתורה
א.28) יז, צו  לקו"ת ועוד. ספ"ט. תשובה הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ.
ועוד.29) כג. ע' תרס"ו המשך
פי"ג,30) ובויק"ר תצא", מאתי תורה "כי ד: נא, ישעי' ראה

נתבאר  – תצא". מאתי תורה חידוש תצא, מאתי חדשה "תורה ג:
השבועות. דחג ב' יום בשיחת בארוכה

ח.31) פי"א, קה"ר
כב.32) סו, ישעי'
שם.33) אבות

א).34) (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא
ח,35) (ברכות בגמרא כדאיתא כביכול, דהקב"ה לגאולה ועד

כאילו  עליו אני מעלה הקב"ה אמר בתורה העוסק "כל רע"א)
ip`ct.(שם (אגה"ק כו'"

כב.36) ב, אסתר
א.37) יד, מגילה
גאולה 38) "שם – זב"ז קשורים גאולה עניני שכל ובפרט

ב). יז, שם (פרש"י עלה"
כ.39) ל, ישעי'
לג.40) לא, ירמי'
ובכ"מ.41) ד. לז, שלח לקו"ת
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חדשה,42ושקטה" וארץ חדשים שמים אלא ,(
ד" בהתגלות הוא בהם dyerש(עיקר)החידוש ip`,"

ליש  מאין וארץ השמים את שמהוה האלקי שהכח
בהם  מתגלה ואינו והבדלה ריחוק של באופן

ובמעלתם) יהי'43(בענינם ,ynn ieliba נראה שיהי' ,
אותם  שמהוה האלקי הכח וארץ בשמים בגלוי

ליש  "44מאין העצמות, כח –ip`,"עושה (דייקא)
לבדו  (ש)הוא ב"ה.. המאציל של ועצמותו "מהותו
המוחלט  ואפס מאין יש לברוא וביכלתו בכחו

ית'45ממש" לו דירה כולו העולם יהי' שלכן ,46,
מתגלה  שבה האדם דירת בדוגמת לעצמותו, דירה

ezenvr lka47 שום בלי מיוחדים) (בזמנים ועד ,
יכנף 48לבוש  ולא "כדכתיב לבוא, לעתיד ודוגמתו ,

ולבוש", בכנף ממך יתכסה שלא פי' מוריך, עוד
(כפי  לבוש" שום בלי לעתיד הנגלה ה' "אור

לעולמים הי' dfש"כבר oirn,תורה מתן בשעת
אין 49כדכתיב  האלקים הוא ה' כי לדעת הראת אתה

לישראל  ההארה "ומיתרון מלבדו"), יגי'50עוד

ונגלה  כן.. גם האומות כל 51חושך וראו ה' כבוד
וגו'" יחדיו .52בשר

Â החדשים ד"השמים שהחידוש לומר, ויש .
התחדשות  לגבי עושה" אני אשר החדשה והארץ
בהתאם  הוא מ"ת בזמן העולם ועמידת) (קיום
תצא" מאתי חדשה ד"תורה להחידוש ע"י) (ונעשה

מ"ת: זמן לגבי

דתורה  העיקרי שהחלק כיון מ"ת, בזמן
גם  היתה בהעלם, הי' לבוא) לעתיד (שיתגלה
ועמידת  קיום נעשה (שעי"ז בעולם אלקות התגלות
העצמות  כח – העיקרי שהחלק באופן העולם)
נשאר  – ליש מאין ההתהוות נעשית ידו שעל

ונעשה 53בהעלם  הגזירה בטלה שבמ"ת אף ולכן, ,
ירדו  שעליונים לתחתונים, העליונים בין החיבור

לעליונים  עלו ותחתונים גם 54לתחתונים מ"מ, ,
ותחתונים, דעליונים החילוק נשאר החיבור לאחרי
בענין  במדרגה.. "תחתון נשאר העולם שגדר היינו,

ית'" אורו העצמות)52הסתר (כח שעיקרו כיון ,
בהעלם  .55נשאר

העיקרי  החלק גם שיתגלה כיון לבוא, ולעתיד
גם  תהי' תצא", מאתי חדשה "תורה שבתורה,
ללא  השלימות, בתכלית בעולם אלקות התגלות
בשר  כל וראו ה' כבוד "ונגלה כמ"ש כלל, הסתר
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דתורה 42) ההתחדשות שע"י – שנה בכל מ"ת בזמן ודוגמתו
הכללית  ההתחדשות הן העולם, להתחדשות ועמידה קיום נעשה
ההתחדשות  והן מ"ת) בזמן הכללית ההתחדשות (ע"י בר"ה

יום). בכל דמ"ת הפרטית ההתחדשות (ע"י יום בכל הפרטית
וש"נ.43) ס"ה. בהו"ב ש"פ משיחות קונטרס ראה
לאמיתתו 44) ד"שקטה" בהענין גם יותר ניתוסף ועי"ז

קעט)). ע' שם (סה"מ פ"ה הנ"ל אנכי ד"ה (ראה ובשלימותו
ס"כ.45) אגה"ק תניא
ובכ"מ.46) פל"ו. תניא ועוד. טז. פרשתנו תנחומא
וש"נ.47) רמא. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
רואה 48) לבו יהי' שלא  כו' לכסות  המוכרח הלבוש לא אפילו

הערה  וראה – עו). סו"ס אה"ע שו"ע א. מח, כתובות (ראה כו'
.50

כו'49) רקיעים שבעה להם "פתח ובפרש"י: לה. ד, ואתחנן
36 ע' חכ"ד בלקו"ש בארוכה (נתבאר כו'" יחידי שהוא וראו

.53 הערה לקמן וראה ואילך).
העצמות,50) (כביכול) הוא גופא מציאותם – בישראל כי,

הוא שהעצמות רק ה"ז – שבעולם העצמות כח deedndמשא"כ
חי"ב  לקו"ש (ראה וכלל כלל מציאות שום אין ומבלעדו אותם

וש"נ). .75 ע'
נא  "שים לאליעזר אמר שאברהם בהטעם להוסיף יש ועפ"ז
מצוה" של חפץ בידו שיטול צריך שהנשבע "לפי ירכי", תחת ידך

חפץ נקיטת ובפרש"י), ב כד, בחפצא dlinc(חיי"ש (ולא דוקא
אף ד  מ"ת*), לפני גם ומעלתם ענינם בתורה שנתפרש קרבנות

y` dcxi" ,"ezgpn z`e lad l` 'd ryie" y"nk ,ladc oaxwd enk (*
gxie" y"nk ,gpc oaxwd oke ,(i"yxtae c ,c ziy`xa) "ezgpn dkgle
,g gp) "ezeayi `l 'eb ux`d ini lk cer 'ebe gegipd gix z` 'd

zepaxwd f"cre ,(akÎ`kmdxa`clky oeike ,(gi .c ,bi .f ,ai jl jl)
`ed oaxwd oipreze`ivn dpzyny,xnel xazqn ,'dl dler zeidl

.r"vre .dyecwc `vtgc xcbd epyi z"n iptly zepaxwa mby

zeripvdשזה jtid השלימות שתכלית מרומז שבזה די"ל – **
הוא דקדושה חפצא שנעשה בעולם אלקות l`xyiaדהתגלות

עולם". לברית בבשרכם "בריתי דאברהם***, כבמילה דוקא,
ידו  שעל העצמות כח גילוי גם מרומז שבזה י"ל, ואולי
ההולדה  כח למטה בהאדם שדוגמתו מאין, היש התהוות נעשית
שהמשכתו  מאין, יש התהוות דוגמת שהוא הא"ס), (בכח

מילה. דמצות בהחפצא והתגלותו
ה.51) מ, ישעי'
שם.52) תניא
גם53) שעה לפי נתגלה במ"ת אם zenvrdועצ"ע gk

רק  יתגלה שבהתהוות העצמות שכח או מאין, היש שבהתהוות
ואכ"מ. לבוא. לעתיד

ועוד.54) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
ה'55) "אנכי במ"ת נאמר שלא טעם עוד לבאר יש ועפ"ז

דגדולי  הידועה (כהשאלה וארץ" שמים בראתי אשר אלקיך
בסה"מ  נסמן – חסידות מאמרי בכמה ונתבארה שהובאה ישראל
ליש  מאין הבריאה התהוות שכח כיון – (19 שבהערה מלוקט

מ"ת. לאחרי (גם) בהעלם נשאר

eripvd oipra mdxa`c zexidfd lcebn xirdle (**`p dpd" y"nk ,z
jl jl) "mdipyay zeripv jezn da xikd `l eiykr cr" ,"'eb izrci

.(i"yxtae `i ,ai
eriayd `ly wznei f"tre) mdxa` car xfril` zlin k"`yn (***

.(`ed ezlina
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שהמציאות  בגלוי שיראו דיבר", ה' פי כי יחדיו
מאין  אותו שמהוה האלקי הכח היא בשר" ד"כל
עליון  בין חילוק אין ובמילא העצמות, כח ליש,

הידוע  ובלשון אחד, שענינם כיון 56לתחתון,

דיש  המציאות היא הנברא היש של שמציאותו
האמיתי.

Ê בשבת שנוסף החידוש לבאר יש עפ"ז .
מ"ת: שבזמן ההתחדשות לגבי גם מ"ת שלאחרי

התורה  דנתינת שבהתחדשות שאף – ובהקדמה
כמו  בתורה, החידוש גם נכלל שנה בכל מ"ת בזמן
התורה  עניני כל כלולים הראשונה בפעם שבמ"ת
שבכל  ותיק דתלמיד ע"י שמתגלים החידושים (הן
תצא"), מאתי חדשה ד"תורה החידוש והן הדורות,

מודגש יותר שבפרטיות לומר, בתורה yecigdיש
לחידושים ixg`lyבשבת בנוגע הן מ"ת, זמן

במשך  ותיק) (תלמיד התורה מקבלי ע"י שיתגלו
ד"תורה  לחידוש בנוגע (ובעיקר) והן השנה, כל
התורה, נותן ע"י שיתגלה תצא" מאתי חדשה
"השמים  בעולם, החידוש גם מזה וכתוצאה
בכל  לו ש"אחכה שכיון החדשה", והארץ החדשים

שיבוא" כולה.57יום השנה כל זמנם ,

ולומדים  שקורין התורה בעניני מודגש זה וענין
השבוע  בפרשת הן מ"ת, זמן שלאחרי בשבת
סי"א). (כדלקמן אבות בפרקי והן ס"ח), (כדלקמן

Á:נשא פרשת – השבוע פרשת .

ראש", את "נשא היא הפרשה (וראש) התחלת
ו"y`xש" התורה, לימוד ענינו "`yp"ראש את

שלימוד  ענינו בה"ראש") ורוממות (התנשאות
מתוך הוא ועד beprzהתורה מהמוחין, (שלמעלה

מעונג  למעלה גדול 58שאין עילוי ניתוסף שעי"ז ,(
ועד ("ראש"), התורה בלימוד בתורה,yeciglיותר

וחידוש  דהוספה הענין שלימות – ועיקר ועוד
כש"תורה  לבוא, לעתיד ראש") את ("נשא בתורה

בחי' תורה, טעמי תצא", מאתי beprzdחדשה
שבתורה.

נאמר  הכתוב שבהמשך שאף להוסיף, ויש
ראש את oeyxb"נשא ipa לשבט ששייך גו'", הם גם

ielאצל זה ענין יהי' לבוא לעתיד הרי, lkדוקא,
i"pa הרמב"ם כפס"ד אלא 59, בלבד לוי שבט "לא

מדעו  והבינו אותו רוחו נדבה אשר ואיש.. איש כל
את  לדעה ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל
אשר  הרבים חשבונות עול צוארו מעל ופרק ה'..
קדשים", קדש נתקדש ה"ז האדם, בני ביקשו
בנ"י, כל של ומצבם מעמדם כן יהי' לבוא ולעתיד
ש"באותו  ספרו וחותם בסיום הרמב"ם כפס"ד
בנ"י) (ועאכו"כ העולם כל עסק יהי' לא הזמן..
ישראל  כל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את לדעת אלא
וישיגו  הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים

כו'". בוראם דעת

בפרשת גם מודגש זה שבהמשך xifpוענין
נשא: פרשת

יום  בכל לו ד"אחכה הענין מודגש נזירות בדיני
dkldשיבוא" t"r שבן ביום נזיר הריני "האומר :

לעולם" אסור בו.. בא כיון60דוד ,mei lky הוא
" eaבגדר `a cec oay mei הנה" הוה, בלשון זה 61",

בא" המשיח) .62(המלך

מאתי  חדשה ד"תורה הענין שגם מובן ומזה
לאחרי  השלימות בתכלית ראש" את ("נשא תצא"
בתכלית  (נזירות) העולם מעניני הפרישות הקדמת

") עתיד בגדר אינו עתיד),vz`השלימות) בלשון ,"
מאתי חדשה ("תורה הוה בגדר ועד z`veiאלא ,("

("תורה  עבר בגדר כבר נעשה שלאח"ז שברגע
מאתי ").d`viחדשה

Ë החדשים "השמים בעולם, החידוש וגם .
ע"י  (שנעשה עושה" אני אשר החדשה והארץ
את  "נשא תצא", מאתי חדשה ד"תורה החידוש
נשא: בפרשת מרומז – השלימות) בתכלית ראש"

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

ובכ"מ.56) ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
לקו"ש 57) וראה וכו'. בסידורים הנדפס מאמין" "אני נוסח

.394 ע' חכ"ג
מ"ד.58) פ"ב יצירה ספר

בסופן.59) ויובל שמיטה הל'
ב).60) מג, (מעירובין הי"א פ"ד נזירות הל' רמב"ם
עה"פ.61) ובשהש"ר ח ב, שה"ש
ש"62) לשמואל משיחא מלכא דדוד מהשייכות xifpלהעיר

חנה  התפללה עליו – הט"ז) פ"ג שם (רמב"ם הי'" עולם
יו"ד), ב, (ש"א משיחו"* קרן וירם למלכו עוז "ויתן בנבואתה

על (מפרשים cecדקאי שמואל ע"י שנמשח משיחא** מלכא
עה"פ).

z"ewlay xirdle (*epzyxteiaixn ezgi 'd d"c epyi (jli`e a ,dk)
."'eb eklnl fer ozie" cr weqtd lk x`ean eae ,'ebe

oxw mxie .. sqei oa giyn df eklnl fer ozie" :`"xbd xe`iaae (**
."cec oa giyn df egiyn
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דבני  המנין אודות מדובר הפרשה בהתחלת
לכלל  שהגיעו יש כמה "לראות מררי ובני גרשון

ולמשא"8עבודה" "לעבוד משא"63, "עבודת ,64,
המסעות  בעת כו' והקרשים היריעות נשיאת

שלימות 65במדבר  אודות מדובר הפרשה ובסיום ;
את  להקים משה כלות ביום "ויהי עצמו, המשכן

גו'" "זאת 66המשכן המזבח, חנוכת לזה ובהמשך ,
אותו" המשח ביום המזבח חנוכת 67חנוכת "זאת ,

אותו" המשח אחרי .68המזבח

ונשיאתו  המשכן דחנוכת שהשייכות לומר, ויש
ע"ד  היא, נשא, לפרשת במדבר המסעות בעת

דוקא  במדבר התורה נתינת גו'69ובדוגמת "ארץ ,
שם" אדם ישב תחתון 70לא ה"מדבר", שגם כדי ,

(דירה) ומכון משכן יהי' ממנו, למטה תחתון שאין
ית' את 71לשבתו ד"נשא שהעילוי בנדו"ד, ועד"ז ,

בעולם, וחודר נמשך דתורה) (השלימות ראש"
ובהמשך  לאחרי המשכן דעשיית הענין תוכן שזהו

בעולם  ויחדור יומשך דמ"ת שהגילוי כדי .72למ"ת,

– לבוא לעתיד השלימות בתכלית יהי' זה וענין
"מקדש  השלישי, ביהמ"ק כוננו 73בחנוכת אדנֿי

אשר 74ידיך" מקום ד"בכל הענין יתגלה שאז ,
וברכתיך" אליך אבוא שמי את (כמ"ש 75אזכיר
מ"ת) בזמן עשה"ד קריאת וחותם mlerdבסיום lka

elek שהשלימות היינו, כפשוטו), מקום" ("בכל

w"ndiac שם להזכיר לכהנים רשות ניתן ש"שם –
כפים" בנשיאת בפרשתנו 76המפורש כמ"ש ,77

המפורש" בשם "יברכום שמי", את –78"ושמו
ותחדור elekתתגלה mlerd lka כמ"ש "ביום 79,

נכתב  שאני "כשם אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא
נקרא" אני יהי'80כך כולו שהעולם כיון ,dxic לו

והמקדש) המשכן (בדוגמת .81ית'

בתחתונים, ית' לו דדירה הענין וכללות
כח  התגלות ע"י לעצמותו, דירה נעשה שהעולם
ד"השמים  הו"ע – ליש מאין שמהוה העצמות
שעיקר  עושה", אני אשר החדשה והארץ החדשים
ס"ה). (כנ"ל עושה" ד"אני בהתגלות הוא החידוש

È דרך גם מרומזת נשא שבפרשת להוסיף, ויש .
חדשה  ד"תורה להחידוש באים ידה שעל העבודה
והארץ  החדשים "השמים גם (ועי"ז תצא" מאתי

המשיח: בימות החדשה")

ניצוץ  יש מישראל שבכאו"א הידוע ובהקדם
בפסוק  כמרומז משיח, כוכב 82מנשמת "דרך

משיחא  מלכא דוד על שקאי גם 83מיעקב", וקאי ,
מישראל  כאו"א יש 84על מישראל שבכאו"א כיון ,

משיח  מנשמת שהיא 85ניצוץ היחידה, בחי' –
משיח  של נשמתו הכללית, היחידה מבחי' ניצוץ

שבכאו"א 86צדקנו  היחידה בחי' גילוי ע"י ולכן, ,
דבחי' הגילוי ופועלים וממהרים מזרזים מישראל
יהי' שאז צדקנו, משיח בביאת הכללית יחידה
פנימיות  תצא", מאתי חדשה ד"תורה הגילוי

שבתורה  היחידה בחי' גם 87התורה, ועי"ז ,
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כד.63) ד,
מז.64) שם,
נשיאי 65) שהביאו העגלות ע"ד הפרשה בהמשך ועד"ז

אל  אותם ונתתה גו' מאתם "קח והמזבח, המשכן בחנוכת ישראל
שתי  .. עבודתו כפי איש ארבע הלוים .. גרשון לבני .. העגלות

מררי  משל קל גרשון בני משא "שהי' מררי", לבני .. העגלות
ובפרש"י). הֿח (ז, והאדנים" והעמודים הקרשים נושאים שהיו

א.66) ז,
פד.67) שם,
פח.68) שם,
ש"פ 69) משיחות קונטרס בארוכה וראה ועוד. א. נד, עירובין
בהו"ב.
ו.70) ב, ירמי'
במדבר 71) נסיעתם טעם "שרש פרשתנו: ריש לקו"ת ראה

ששרש  החיצונים יניקת כח להכניע כדי הי' וכליו המשכן עם
במשכן  שהי' אלקות גילוי ע"י .. דוקא במדבר הוא יניקתם
.81 הערה לקמן וראה כו'". נכנעו ממילא במדבר אותו כשנשאו

וש"נ.72) ואילך. 150 ע' חכ"א לקו"ש ראה
יז.73) טו, בשלח
אופני 74) לג' ידות, ג' ידיך", ד"(כוננו) מהשייכות להעיר

שהם  ואילך), ב כא, פרשתנו (לקו"ת ומררי גרשון דקהת העבודה
עומד. העולם שעליהם וגמ"ח עבודה דתורה הקוין ג' כנגד

כא.75) כ, יתרו

עה"פ.76) פרש"י
כז.77) ו,
עה"פ.78) פרש"י
ט.79) יד, זכרי'
וש"נ.80) א. נ, פסחים ראה
(81– במדבר המסעות בעת המשכן לנשיאת בנוגע ועד"ז

ענין היתה זו הכנעה ש"תועלת שם בלקו"ת l"rlכמבואר dpkd
כבוד  ונגלה כמ"ש שלנו, השפל בעולם אלקות גילוי להיות שיוכל
.. אלקות עצמיות גילוי בחי' שהוא ה' כבוד שיתגלה .. וגו' ה'
שיראו  עד בעשי' גם אלקות גילוי ויהי' כלל , הסתר שום יסתיר לא

כו'". בשר כל
יז.82) כד, בלק
ה"ה.83) פ"ד תענית ירושלמי
ה"ו.84) פ"ד מע"ש ירושלמי
(85.692 .599 ע' ח"ב לקו"ש וראה פינחס. ס"פ עינים מאור

ועוד.
ועוד.86) ב. רס, ולזח"ב ב. מ, לזח"ב רמ"ז
החסידות.87) תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
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אני  אשר החדשה והארץ החדשים "השמים
כולו, העולם בכל היחידה בחי' גילוי עושה",

עולם"88"יחידו  .89של

וסיום  בהתחלת מרומז זה שענין לומר, ויש
נשא: פרשת

["נשא  דבנ"י בהמנין – נשא פרשת בהתחלת
להמנין  גם ששייך גו'", הם גם גרשון בני ראש את
כפס"ד  לוי, שבט בדרגת שהם כפי בנ"י דכל
איש  כל כו' אלא בלבד לוי שבט "לא הרמב"ם
מצד  הוא בנ"י מנין כי, ס"ח)], (כנ"ל כו'" ואיש
חיבתן  ("מתוך הקב"ה עם העצמית ההתקשרות

שעה" כל אותם מונה שהיא90לפניו (deya כל אצל
מא' יותר נחשב אינה במדריגה הגדול (שלכן בנ"י
מצד  – מא') פחות נחשב אינו במדריגה והקטן

mznyp mvr'בחי ,dcigid.

י"ב  כל של בהתאחדותם – נשא פרשת ובסיום
שהתנדבו  בנ"י) כל את (שכוללים ישראל נשיאי
וגם  והמזבח, המשכן לחנוכת יחדיו כולם ובאו
אחד  נשיא ליום אחד "נשיא אמר שהקב"ה לאחרי

גו'" קרבנם את יקריבו עליהם 91ליום "העלה ,
וכאילו  ראשון ביום הקריבו כולם כאילו הכתוב

אחרון" ביום הקריבו זו 92כולם שהתאחדות ,
ובשלי  הנשמה,(לאמיתתה עצם מצד היא מותה)

בשוה. בנ"י כל אצל שהיא היחידה, בחי'

בהתחלת  גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
זה: שבת במנחת שקורין בהעלותך פרשת

המנורה  פני מול אל הנרות את "בהעלותך
מקשה  המנורה מעשה וזה גו' הנרות שבעת יאירו
שבנ"י  שאף – היא" מקשה פרחה עד ירכה עד זהב
בעבודת  מדרגות ז' סוגים, לז' (בכללות) נחלקים

המנורה  קני שבעת כולם 93ה', מתאחדים מ"מ, ,
"מקשה  ובהיותם המנורה", פני מול "אל בהארתם

כולה" זהב ("מנורת ההתאחדות 94זהב" וכאמור, ,(
בחי' הנשמה, עצם מצד היא בנ"י דכל האמיתית

היחידה.

ועוד: זאת

לפרשת  המנורה דפרשת והסמיכות בההמשך
a"iמודגשת95הנשיאים  lk lr iel hay zlrn

mihayd פרשת נסמכה "למה רש"י כפירוש ,
אהרן  שכשראה לפי הנשיאים, לפרשת המנורה
עמהם  הי' כשלא דעתו אז חלשה הנשיאים חנוכת
חייך  הקב"ה לו אמר שבטו, ולא הוא לא בחנוכה
את  ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולה שלך
בהמשך  שבאים כיון זה, עם וביחד הנרות",

גם מודגשת זל"ז mdipiayובסמיכות zekiiyd96.
וחודרת  נמשכת לוי שבט שמעלת – בזה והתיווך

בנ"י  כל ואת לוי 97אצל שבט "לא הרמב"ם כפס"ד ,
לכהנים  שזכה כמו ואיש.. איש כל אלא בלבד

ללוים".

כמרומז  היחידה, בחי' גילוי ע"י נעשה זה וענין
"הרי הרמב"ם דברי אומר cecבסיום מנת 98ע"ה ה'

תומיך אתה וכוסי על ilxebחלקי קאי ש"גורל" – "
הנשמה  של99עצם בחינתו היחידה, בחינת ,cec

איש  "כל נעשה התגלותה ע"י אשר, משיחא, מלכא
לדרגת) ועד וכהן, לוי לוי, (שבט בדרגת ואיש"
קדש  נתקדש ("ה"ז גדול דכהן הקדושה

כמו 100קדשים" (בנפש), שבישראל היחידה בחי' ,(
ש)במקום. היחידה (בחי' קדשים קדש
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ובכ"מ.88) ספל"ג. תניא ראה
היחידה89) בחי' וגילוי המשכת שגם לומר, mleraויש

" בשם מישראל akekמרומזת כאו"א של ושמו משיח, של (שמו "
כ"ב, כ"ו – שבו) משיח ניצוץ הוי',e"kמצד דשם הגימטריא הוא

ועוד),dednמלשון סע"ב. רנז, אותיות a"ke(זח"ג כ"ב הם
"ואתה  ו) ט, (נחמי' כמ"ש ההתהוות, נעשית ידם שעל התורה
ואתה  מאין, יש דהיינו מהוה, אלא מחי' "א"ת כולם", את מחי'
הפה  מוצאות ה' היא והה"א תי"ו, ועד מאל"ף האותיות בחי' הן
המשכת  מרומז שבזה פ"ב), שעהיוה"א (תניא האותיות" מקור

"כוכב")וגיל  (בחי' היחידה כ"ב).mleraוי (כ"ו
במדבר.90) ר"פ פרש"י
יא.91) ז,
(בסופו).92) יג פי"ד, במדב"ר
ובכ"מ.93) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה

ב.94) ד, זכרי'
שלאחרי 95) חנוכה, דימי בהקריאה במיוחד ומודגש

גם  וקורין ממשיכין גו'" המזבח חנוכת "זאת שמסיימים
ר"ס  או"ח (שו"ע המנורה" את עשה כן גו' הנרות את "בהעלותך
ניסן, חודש בהתחלת הנשיאים פרשת באמירת ועד"ז תרפד),
ביום, בו שהקריב הנשיא פרשת לקרות ואילך מר"ח ש"נוהגין
שבט  כנגד שהוא המנורה, את עשה כן עד בהעלותך פ' י"ג וביום

סט"ו). סתכ"ט או"ח אדה"ז (שו"ע לוי"
לוי 96) "שער גם שיתוסף – לבוא לעתיד ביותר ומודגש

לי"ג  שתתחלק ישראל ארץ "עתידה לא), מח, (יחזקאל אחד"
לי"ג  (שרומז י"ג שמספר ולהעיר – א). קכב, (ב"ב שבטים"

" בגימטריא מהשתלשלות) שלמעלה ".`cgמדה"ר
שבט 97) הנשיא (אהרן, "שאתה רש"י בלשון שמרומז וי"ל

בנ"י. דכללות הנרות ז' הנרות", את ומטיב מדליק לוי)
ה.98) טז, תהלים
וש"נ.99) ואילך. קלט ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה

קדש 100) להקדישו אהרן "ויבדל יג) כג, (דה"א כמ"ש
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אחדותם  הדגשת יותר בעומק לבאר יש ועפ"ז
השלישי  "בחודש כמ"ש במתןֿתורה, ישראל של
ישראל", שם ויחן גו' סיני מדבר באו הזה ביום גו'

אחד" בלב אחד "כאיש יחיד, לשון ,101"ויחן"
את  להם שאתן השעה הרי הקב"ה "אמר שלכן

היחידה,102תורתי" בחי' שמצד שהאחדות –
פנימיות  משיח, של תורתו עם במיוחד קשורה
ויש  במ"ת. (בהעלם) שניתנה היחידה, בחי' התורה,

בשבת יותר מודגש זה שענין z"nלומר, ixg`ly,
היחידה  בחי' שמצד ישראל של שאחדותם
היא, בארוכה), (כנ"ל השבוע בפרשת שמודגשת

ולאחרי zelbzdlהכנה שבהוספה משיח של תורתו
חדשה  "תורה מ"ת), שלאחרי (שבת דמ"ת הגילוי

תצא" .103מאתי

‡È חדשה ד"תורה הענין הדגשת על ונוסף .
בשבת  שקורין השבוע בפרשת תצא" מאתי
פרקי  בהתחלת גם מודגש ה"ז – מ"ת שלאחרי

מ"ת: שלאחרי בשבת אבות

ד"משה  והלימוד) (האמירה הענין תוכן בביאור
בהוספה  מ"ת, שלאחרי בשבת מסיני" תורה קיבל
שעיקר  לומר, יש – מ"ת בזמן התורה קבלת על

על היא בזה yecigdeההדגשה dtqedd ע"י שבתורה
dxezd ilawnמשה" הלשון בדיוק כמודגש ,..laiw

dxqne ממקבלי כאו"א של תורתו שנעשית כו'",
ומח  שלומדה עי"ז בה.התורה דש

נותן  ע"י והחידוש ההוספה – ועיקר ועוד
תצא", מאתי חדשה "תורה לבוא, לעתיד התורה
מסיני" תורה קיבל ל"משה בהקדמה (א) כמודגש

הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל ,104במשנה
התחי' עולם על שעיקר 105דקאי מובן שמזה ,

לבוא, דלעתיד התורה על היא דמ"ת ההדגשה
(לאחרי  והחתימה (ב) תצא", מאתי חדשה "תורה
את  לזכות הקב"ה "רצה במשנה הפרק) אמירת

שנאמר  כו' יגדיל 106ישראל צדקו למען חפץ ה'
ויאדיר" ד"יגדיל 107תורה הלימוד ושלימות שעיקר ,
ויאדיר" המעשה 108תורה את לידע בשביל שאינו ,

יעשון  שכר"109אשר וקבל ד"דרוש באופן אלא ,110,
תצא". מאתי חדשה ב"תורה הוא,

תורה  קיבל ("משה התורה שלימוד וכיון
תצא", מאתי חדשה ד"תורה באופן הוא מסיני")
העולם, וקיום בעמידת גם וחודר נמשך ה"ז
בזה  שניתוסף – קיים" ו"העולם עומד" "העולם
אשר  החדשה והארץ החדשים ד"השמים החידוש

עושה". אני

בחי' גילוי שמצד ישראל של אחדותם וגם
נעשה  ידו שעל משיח של בחינתו – היחידה
בהקדמה  מודגשת – וארץ ודשמים דתורה החידוש
יש  ישראל "כל (א) אבות: פרקי לאמירת והחתימה

שנאמר  הבא, לעולם חלק כולם 111להם ועמך
עצם  מצד ישראל בכל השוה ענין – וגו'" צדיקים
– ויאדיר" תורה "יגדיל (ב) היחידה, בחי' נשמתם,
ולומדי  התורה דלימוד הקצוות ב' התאחדות
באופן  שלימודו שבגדולים מהגדול התורה,
עד  שכר", וקבל "דרוש ויאדיר", תורה ד"יגדיל
שיש  תינוקות מלמד אצל שלומד שבקטנים לקטן
תינוקות  ללמד בית לפתוח ויכולים ממנו, טובים
"יגדיל  משום אליו, יבואו שהתינוקות כדי בצדו

ויאדיר" .112תורה

·È דהחידוש השייכות ולבאר להוסיף ויש .
וארץ  ובשמים תצא") מאתי חדשה ("תורה בתורה
בשבת  החדשה") והארץ החדשים ("השמים

של ענינו מצד גם – מ"ת זמן zaydשלאחרי mei
מ"ת): (שלאחרי

אמונת  בלבבינו ש"נקבע – השבת יום של ענינו
וכו'" ה' עשה ימים ששת כי העולם ע"י 113חידוש ,
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לי  תהיו "ואתם בנ"י לכל נאמר למ"ת בהקדמה והרי קדשים",
ו  יט, (יתרו גדולים" "כהנים שפירושו כהנים", ממלכת

ובבעה"ט).
שם.101) מכילתא וראה ובפרש"י. אֿב יט, יתרו
ועוד.102) השלום. פ' דא"ז
עלי 103) מקבל "הריני אמירת – יום שבכל במ"ת ודוגמתו

כמוך" לרעך ואהבת של  עשה בברכת ixg`lמצות זה ביום מ"ת
מאתי  חדשה ל"תורה כהכנה הוה), לשון התורה" ("נותן התורה

יום. בכל זמנה שיבוא", יום בכל לו ש"אחכה שכיון תצא",
חלק.104) ר"פ סנהדרין
שם.105) סנהדרין (ועוד) רע"ב

כא.106) מב, ישעי'
במשנה.107) – רע"ב כג, מכות
ב.108) סו, חולין ראה
אשר 109) המעשה את לידע יצטרכו המשיח בימות שגם דאף

ישראל  איש לכל וידועים "גלויים התורה דיני כל יהיו יעשון,
כו), סו"ס (אגה"ק בהם" לעסוק וא"צ שכחה, בלי בתחלה בידיעה
לע"ל  בטלות שמצוות הבא") ("עולם התחי' בעולם ועאכו"כ

שם). אגה"ק ב. סא, (נדה
וש"נ.110) א. מד, סוטה
כא.111) ס, ישעי'
ספ"ב.112) ת"ת רמב"ם
לא.113) מצוה חינוך
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וההתעסקות  העולם, מעניני והשביתה המנוחה
ששייך  התורה, בלימוד ובפרט קדושה, בעניני
תורה  ניתנה בשבת "דכו"ע השבת, ליום במיוחד

דתורה 114לישראל" ההתחדשות שע"י לומר, ויש .
כמאמר  העולם, התחדשות גם נעשית השבת, ביום

עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

הגאולה, עם קשור השבת שיום הידוע וע"פ
ליום  שיר "מזמור יום, של בשירו כמודגש

שכולו 115השבת" ליום לבוא לעתיד שיר "מזמור ,
העולמים" לחיי ומנוחה בברכת 116שבת וכמ"ש ,

ליום  ינחילנו הוא "הרחמן השבת דיום המזון
ביום  ובפרט העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו
"רעוא  המנחה, זמן חצות, לאחרי השבת

ופנימיות 117דרעוין" הרצון פנימיות "בחי' ,
ממש" התענוג "עצמות וסעודה 118התענוג", ,

שכתוב 119שלישית  כיעקב מצרים.. בלי "נחלה ,
גו'"120בו  השלישית 121ופרצת הגאולה עם שקשור ,

בית") שקראו ("כיעקב השלישי יש 122וביהמ"ק –
השבת  ביום ודהעולם דתורה שההתחדשות לומר,
לבוא, לעתיד ובעולם בתורה החידוש עם קשורה
"תורה  – העולמים לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום

והארץ iz`nחדשה החדשים ו"השמים תצא"
אשר dyerהחדשה ip`"123.

השבת ביום ביותר מודגש זה z"nוענין ixg`ly
זה  שבשבוע מ"ת שבזמן דכיון כבר 124– היתה

שביום  עכצ"ל, ודהעולם, דתורה ההתחדשות
דלעתיד  ל)החידוש ה(הכנה בעיקר מודגשת השבת

ו"השמים  תצא" מאתי חדשה "תורה לבוא,
החדשה". והארץ החדשים

בחי' גילוי שמצד ישראל של אחדותם וגם
נעשה  ידו שעל משיח של בחינתו – היחידה
ביום  מודגשת – וארץ ודשמים דתורה החידוש

" צריכים שבו zeldwהשבת, lidwdl בבתי להכנס ..
תורה  בהם ללמוד מדרשות ובבתי כנסיות

miaxl"125 בזמן קהלות בהקהלת יתירה ובהדגשה ,
ועצמות  פנימיות בחי' דרעוין", "רעוא המנחה,
שלמעלה  היחידה, בחי' – בנפש ודוגמתו התענוג,
והן  פנימיים כוחות הן הנפש, דכחות מההתחלקות
וחודרת  נמשכת מאחדת ולכן מקיפים, כחות

שברגל  העקב לבחי' עד נעשית 126בכולם, ידה ועל ,
מישראל  רבים עם האחדות ("להקהיל 127גם

– בנ"י דכל האחדות לשלימות עד קהלות"),
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "עוד 128"ואתם ,

לנקבציו" עליו "קהל 129אקבץ שנעשים ובאופן ,
ֿ 130גדול" ובית לביתֿהכנסת נכנסים יחד וכולם ,

תפלה  (ש"בית השלישי ביהמ"ק – העיקרי מדרש
העמים" לכל תורה"131יקרא תצא ו"מציון ,132,(

תצא". (ש)מאתי חדשה ה"תורה ללמוד

‚È והדגשה מיוחד עילוי ניתוסף זה ובכל .
נשא, פרשת שבת מ"ת, שלאחרי בשבת מיוחדת

ef dpya:

הסימנים  כל שע"פ כמ"פ המדובר ובהקדים
על  (נוסף הימים אחרית אודות חז"ל שבדברי
כל  ש"כלו הגמרא בזמן הכללית ההודעה

הגלות 133הקיצין" של האחרון דור הוא זה דורנו ,(
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(114.1 הערה כנ"ל
א.115) צב, תהלים
בסופה.116) תמיד
ב.117) פח, זח"ב
תקמה.118) ע' תרס"ו המשך
(המו"ל).119) הב' התוועדות
יד.120) כח, ויצא
שייך 121) זה שענין שם זהר וראה ואילך. סע"א קיח, שבת

שלישית. לסעודה (בעיקר)
וש"נ.122) .231 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. פח, פסחים
ב"רעוא 123) במיוחד כמודגש – דייקא "אני" דייקא, "מאתי"

א"ס  עצמות בחי' והיינו .. ממש התענוג עצמות "בחי' דרעוין",
שם). תרס"ו (המשך סוכ"ע" מבחי' גם שלמעלה

להתחדשות 124) ביחס שבת דכל להתחדשות בנוגע משא"כ
הענינים  כל ונשנים חוזרים שבוע שבכל – שלפניו דהשבת
יום  בשבת", ראשון יום "היום שבוע בכל אומרים שלכן דשי"ב,
(ראה  משי"ב ימים רבבות עברו שכבר אף השבת, יום עד וכו' שני

ובכ"מ). סע"א. כה, שה"ש לקו"ת

ויקהל).125) ר"פ (מיל"ש ס"ג סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע
שברגל126) לעקב עצם"eheytkועד תדשן טובה "שמועה –

העצם  התרחבות ע"ד ב) נו, (גטין בגמרא כדאיתא ל), טו, (משלי
התענוג. מצד שברגל

בשלום127) "פדה יט) נה, (תהלים מ"ש כי iytpוע"ד גו'
miaxa המשיח בביאת יהי' ושלימותו שעיקרו [כידוע עמדי" היו

דכאו"א  בשלום שהפדי' – א)] נו, לאדהאמ"צ התפלה שער (ראה
בחי' מצד היא דייקא) ("נפשי" הפרטית בעבודתו מישראל
ברבים  "כי הרבים, עם גם וקשור ג), נה, (שם שבנפש היחידה

עמדי". היו
יב.128) כז, ישעי'
ח.129) נו, שם
ז.130) לא, ירמי'
ז.131) נו, ישעי'
(חדשה)132) ש"תורה ד, נא, שם מצו"ד וראה – ג. ב, שם

תורה". תצא "מציון הו"ע תצא" מאתי
ב.133) צז, סנהדרין
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מו"ח  כ"ק שהעיד כפי הגאולה, של הראשון ודור
להכרזתו  ובשייכות בקשר – דורנו נשיא אדמו"ר

לגאולה" לאלתר לתשובה "לאלתר –134הידועה
עניני  כל סיימו שנים) עשרות (לפני שבימיו

הכפתורים" "לצחצח רק וצריכים 135העבודה,

צדקנו  משיח פני לקבלת הכן ועאכו"כ 136ולעמוד ,
והיהדות  התורה דהפצת העבודה ריבוי לאחרי
ובמיוחד  כולל עתה, ועד מאז חוצה והמעיינות
הסתלקותו) (לאחרי שנה דארבעים השלימות

דרבי'" אדעתי' איניש ועינים 137ש"קאי לדעת "לב ,
לשמוע" ואזנים שסיימו 138לראות ובודאי בודאי –

פני  לקבלת הכן ועומדים הכפתורים", "לצחצח גם
צדקנו. משיח

שנת  – זו בשנה וביותר ביותר מודגש זה וענין
בפסוק  מרומז שסימנה ypz`"139ה'תנש"א,

ושלמה  דוד על (דקאי המשיח 140מלכותו" שמלך ,
מזרעם  "הי'141הוא שלה והר"ת כולו, העולם בכל (
שנת ze`ltpתהי' ep`x` מארץ צאתך "כימי ,"

נפלאות" אראנו מה"נפלאות"142מצרים מתחיל –
"אראנו") בעתיד, שיראו אלה על (נוסף ראו שכבר
שבהם  זו, בשנה העמים כל לעיני ובגלוי בפועל

eniiwzp שמעוני הילקוט שמלך 143דברי "שנה :
מתגרים  העולם אומות מלכיח כל בו נגלה המשיח
להם  ואומר כו', ערבי מלך כו' פרס מלך בזה, זה
שעשיתי  מה כל תתיראו, אל בני לישראל) (הקב"ה
גאולתכם", זמן הגיע בשבילכם.. אלא עשיתי לא
עומדים  הגאולה) חודש ניסן, בחודש (ובפרט ומאז
בא").. זה ("הנה בא המשיח שמלך "בשעה כבר
זמן  הגיע ענוים ואומר לישראל להם ומשמיע

גאולתכם".

שלו, התשלומין וימי מ"ת בזמן בעמדנו ובפרט

בספרים  במארז"ל 144כדאיתא "הכל 145בהרמז
הוא  ש"עצרת.. לכם", נמי דבעינן בעצרת מודים
קץ  לקרב להתפלל רצון לעת המוכשר הזמן

לשון opiracהגאולה.. והוא בעו, תבעיון אם לשון
ובקשה, mklתפלה inp 146גימטריאuw שאז היינו, ,

"קץ  הגאולה", קץ שיתקרב להתפלל המוכשר זמן
הימין" ו"קץ בשבת147הימים" ובעמדנו ,ixg`ly

(ר"ת  "נשא" נשא, פרשת שבת דעצרת, ה"קץ"
הכי  הזמן ה"ז – שב"תנשא" נפלאות) אראנו שנת
תצא", מאתי חדשה ד"תורה להחידוש מוכשר
אני  אשר החדשה והארץ החדשים ו"השמים
הוה, בלשון אלא עתיד, בלשון רק לא – עושה"
כיון  עבר, בלשון כבר נעשה שלאח"ז שברגע ועד

בא. וכבר בא", זה ש"הנה

בעריכת  – זה בענין יתירה [והדגשה
דכו"כ 148התוועדות  הרגיל) ע"ד (שלא מיוחדת

ביותר  השייך דרעוין", "רעוא בזמן מישראל
והשלימה  האמיתית סי"ב),149לגאולה (כנ"ל

המזון  ובברכת ממש, סעודה של (אפילו 150ובאופן

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

(אג"ק 134) תש"אֿג דשנת והקדושה בהקריאה קורא" "קול
תל  ע' ח"ו ואילך. תח ואילך. שעז ואילך. שסא ע' ח"ה שלו

ועוד. ואילך).
תרפ"ט.135) שמח"ת שיחת ראה
ז.136) לא, ירמי'
רע"ב.137) ה, ע"ז
ג.138) כט, תבוא
ז.139) כד, בלק
עה"פ.140) פרש"י
יסוד 141) חלק ר"פ פיה"מ שסב. מל"ת להרמב"ם סהמ"צ

תימן. אגרת הי"ב.
טו.142) ז, מיכה
תצט.143) רמז ישעי'

הר"ר 144) כו' להרה"צ פסחים עמ"ס מרדכי מאמר ספר
תר"ס). (סיגעט, מנדבורנא מרדכי

ב.145) סח, פסחים
נזירות 146) בדין שמצינו כפי בתורה, הלימוד מאופני א'

epzyxtay'יהי יהי', קדוש קרא אמר .. יום ל' נזירות ש"סתם
`ixhniba.(א ה, (נזיר הוו" תלתין
וש"נ.147) מקץ. ר"פ אוה"ת ראה
בגודל 148) נחיתא" שמיא משמי אשר ה"פתקא כידוע

של  מפעולתו יותר לפעול שבכחה חסידית, התוועדות של מעלתה
ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק ישראל של שרם מיכאל מלאך

תיג).
(המזמור 149) בתהלים צדי"ק למזמור מהשייכות ולהעיר

כוננהו" ידינו ומעשה גו' נועם "ויהי וחותמו שסיומו זו), דשנה
שבזה  השלימות לתכלית ועד במשכן, השכינה השראת (שתוכנו
דרעוין), (רעוא התענוג הו"ע ש"נועם" – השלישי) בביהמ"ק

ידינו". ב"מעשה למטה עד וחודר ונמשך ממנו, למעלה שאין
תורת 150) (נשיאי נשיאינו רבותינו ניגוני הקדמת לאחרי

משיחא) מלכא דא מר אתי קא חוצה הפצתה ידי שעל החסידות
 ֿ הצמח האמצעי, אדמו"ר הזקן אדמו"ר המגיד, הבעש"ט, –
אדמו"ר  מו"ח וכ"ק מהורש"ב אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר צדק*,
הגלות, קץ מסיימים שבהם ניגונים תשעה*** – דורנו** נשיא

המשיח. דמלך העשירית שירה העשירי, לניגון ובאים

md (lcprn mgpn `ixhniba) "wcv"e "gnv" ± eizeny 'ay (*
.giynd jlnd ly eizeny

.dle`bd mr mixeyw ± "wgvi"e "sqei" ± eizeny 'ay (**
x"enc` cr owfd x"enc`n ,c"ag i`iyp ly mipebipd zyy (***
(owfd x"enc`e cibnd ,h"yradc) zerepz yly oebipe ,v"iixedn

.(l"end) mipebip 'bl aygpy



ypz'd"`ע oeiq a"i ,`yp t"y zegiyn

שביעה  שיעור בה שאין אכילה של 151על "כוס על (
והשלימה 152ברכה" האמיתית הגאולה עם שקשור ,

בגמרא  שמצינו כפי צדקנו, משיח בנוגע 153ע"י
לבוא  דלעתיד הסעודה בסיום ברכה של :154לכוס

אבינו155"נותנין  לאברהם dkxaלו ly qek,לברך
טול  לדוד לו אומר וכו', מברך איני להן ואומר

להן אומר jxalוברך, d`p ile jxa` ip` שנאמר ,156

"כסא  אקרא", ה' ובשם אשא ישועות דדוד 157כוס
מחזיק, לוגא וחד ועשרין מאתן דאתי לעלמא

הוי"iex'כוסי158שנאמר  הכי בגימטריא ,159.[

„È העיקר הוא והמעשה .160:

פרשת  מ"ת, זמן שלאחרי השבת שיום כיון
מוכשר  הכי הזמן הוא נפלאות, אראנו דשנת נשא,
– תצא" מאתי חדשה ד"תורה להתגלות ומסוגל
היא  גרמא שהזמן לפועל למעשה שההוראה מובן

dpkda לקיום ממש) בפועל ומביאה ודוגמא (מעין
תצא". מאתי חדשה "תורה היעוד

והוספ  התחדשות – התורה ובפשטות בלימוד ה
בתורה, חידושים שמחדש עד ותענוג חיות מתוך
הזולת, על להפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן
איש  ש"כל כידוע הרבה", תלמידים "העמידו
שכל  ולחדש חכמה תעלומות לגלות יכול ישראל
כפי  בנסתר, הן בנגלה הן באגדות הן בתורה, חדש

נשמתו, שרש xacaבחי' aiiegne"34 ובמיוחד כולל ,
פנימיות  והפצת בלימוד והוספה התחדשות –
ודוגמא  מעין החסידות, בתורת שנתגלתה התורה
חיים  ("טועמי' משיח של מתורתו ו"טעימה"

ופועלים 161זכו" וממהרים מזרזים עי"ז שלכן ,(
משיחא  מלכא דוד .162ביאת

שנוסף  עצמו על יקבל שכאו"א ביותר ונכון וכדאי
דחסידותא" ("מילי אבות פרקי אמירת בכל 163על (

אחת  משנה בעיון וילמד יוסיף הקיץ, משבתות שבת
חד  כל המשנה, דמפרשי הפירושים עם הפחות) (לכל

דילי'. שיעורא לפום

ÂË טובה החלטה וקבלת שמהדיבור ויה"ר .
חדשה  ד"תורה להתגלות ומיד תיכף נבוא בהנ"ל
ע"י  והשלימה האמיתית בגאולה תצא", מאתי

צדקנו, משיח

(שידליק  ואהרן מסיני") תורה (ש"קיבל ו"משה
עמהם" בביהמ"ק) וכל 164המנורה והבעש"ט ,

עמהם, אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד נשיאינו רבותינו
בנ"י  וכל ישראל ונשיאי צדיקי כל עם ביחד
ש"הקיצו  שלפנ"ז, בדורות צדיקים") כולם ("ועמך

עפר" שוכני שבדורנו 165ורננו בנ"י כל עם ביחד ,
בינתיים, הפסק ללא בגופים נשמות זה,

(ש)מאתי  חדשה ה"תורה שומעים יחדיו וכולם
בהר  הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו תצא",
"מעל  – הקדשים ובקדש המקדש בבית הקודש,

הכרובים" שני מבין העדות ארון על אשר .166הכפורת

ר"ת "מיד" ומיד, תיכף – העיקר והוא שה nועוד
i קא חוצה מעינותיו שכשיפוצו (הבעש"ט, שראל

מר) באופן cאתי ממש, וכפשוטו משיחא, מלכא וד
ממש. ממש טפחים, מעשרה למטה ממשות, של
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כהנים151) בברכת פניו epzyxtayשעז"נ ה' "ישא כו) (ו,
ואכלת  בתורה להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא "וכי אליך",
כזית  עד עצמם על מדקדקים והם אלקיך, ה' את וברכת ושבעת
ואילך). סע"א כו, פרשתנו לקו"ת וראה ב. כ, (ברכות כביצה" ועד

אפילו 152) כוס טעונה שברהמ"ז אומרים ש"יש להעיר,
בשלשה  ועאכו"כ קפב), ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע ביחיד"*
אלף  אפילו ולמעלה (ומעשרה בעשרה ועאכו"כ יחד, שמזמנים
(שם  הזימון בברכת אלקינו") ("נברך השם שמזכירים ריבוא) או

ס"ג). סקצ"ב
"אע"ג 153) רע"א) קצ**, (ח"ב בזהר מ"ש ע"פ ובפרט

חייבין, הכל דברכה בכוס המצוות מן פטורין וקטנים דנשים
– הגוים" כל אליו ונהרו היא ודא מברכין, למאן דינדעון ובלבד
באחרית  "והי' ב) ב, (ישעי' שהפסוק סע"ב) (קפט, לפנ"ז כמ"ש
ונהרו  מגבעות ונשא ההרים בראש ה' בית הר יהי' נכון הימים
לזח"ב  לוי"צ לקוטי (וראה ברכה של כוס על קאי הגוים" כל אליו

ואילך). קלו ע'
דשבת 154) שלישית סעודה – הזה בזמן לזה ודוגמא ומעין

וש"נ). ואילך. 84 ע' חכ"א לקו"ש (ראה
ב.155) קיט, פסחים
יג.156) קטז, תהלים
א.157) עו, יומא
ה.158) כג, תהלים
כוס 159) וחלוקת הבדלה ערבית, תפלת (לאחרי לזה ובהמשך

כמותה" להתחדש עתידים "שהם לבנה, קידוש – ברכה) של
מלכא  דוד ע"י והשלימה האמיתית בגאולה א) מב, (סנהדרין

מל  מלוה וסעודת משיחא"משיחא; מלכא דדוד "סעודתא – כה
ועוד). במקומו. האריז"ל (סידור

זה.160) בשבת שלומדים – טוב) (בגימט' מי"ז פ"א אבות

df bdpn oekpe ,cigia llk qekd lr jxal `ly mlerd bdpn la`" (*
.(my) "dlawd c"r

" zeize` l"i ile` (**uw."minid zixg`a" ± "

וש"נ.161) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
בתחילתו.162) כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
א.163) ל, ב"ק ראה
סע"ב.164) קיד, פסחים – אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
יט.165) כו, ישעי'
פרשתנו.166) וחותם סיום
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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בגמרא  מסופר תורה מתן משה 1על שעלה "בשעה :
הקדושֿברוךֿהוא: לפני השרת מלאכי אמרו למרום,
להם: אמר בינינו? אשה לילוד מה שלֿעולם, רבונו
שגנוזה... גנוזה, חמודה לפניו: אמרו בא. תורה לקבל
כי  אנוש מה לבשרֿודם? ליתנה מבקש אתה –

השמים 2תזכרנו... על הודך ֿ 3תנה הקדוש לו אמר .
לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה, ברוךֿהוא
בה  כתיב מה לי, נותן שאתה תורה עולם, של 4רבונו

אמר  מצרים. מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ה' אנכי –
תורה  השתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרים להם:

בה  כתיב מה שוב לכם?! תהא לך 5למה יהיה לא –
עבודה  שעובדין שרויין, אתם עמים בין אחרים, אלקים
הדברות  על המלאכים את משה שאל (וכך זרה?
יש  ומתן משא מלאכה.. עושים אתם כלום האחרים:)
הרע  יצר ביניכם, יש קנאה לכם.. יש ואם אב ביניכם..

להקדושֿברוךֿהוא...". לו הודו מיד ביניכם.. יש

בספרים  המלאכים 6נאמר לטענת ההלכתי שהיסוד ,
מצרא":jced"תנה "בר דין הוא השמים" על

קובעת  לרעהו,7ההלכה קרקע מוכר אדם שכאשר
את  לקחת זו, לקרקע הגובל השכן ברֿהמיצר, זכאי
יהיו  קרקעותיו שכל היא טובתו כי הלוקח, מן הקרקע

לזו  זו בתורה 8סמוכות ונאמר והטוב 9, הישר "ועשית
ה'". בעיני

היא התורה המלאכים: טענת היתה ,dfepb10וזו
של  הדין כך על חל ולכן שם, הם ואף במרום, נמצאת
על  הודך "תנה – ולפיכך התורה, את לקבל ברֿמצרא

השמים".

התורה  את לקחת המלאכים רצו כיצד מובן [ובזה
"דבר 11לאחר  ישראל", בני את "צו בה נאמר שכבר

ברֿמצרא  לגבי ההלכה כי וכדומה, ישראל" בני אל
שגם מן xg`lקובעת, הלוקח את מסלקים המכירה

לברֿהמצר  אותו ונותנים ].12השדה

טענתם  את להפריך המפרשים 13כדי מציינים ,14

ומהם: תירוצים, מספר

קרקע, לגבי רק חלה ברֿמצרא לגבי ההלכה א)
מטלטלין  לגבי קרקע 15ולא איננה והתורה ,16.
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ואילך.1) ב פח, שבת
ה.2) ח, תהילים
ב.3) שם, תהילים
ב.4) כ, יתרו
ג.5) שם, יתרו
תרומה 6) ר"פ תפ"ו) אמשטרדאם חזקוני. (להר"א ידות שתי בס'

קושט' אלגאזי. (להרי"י יעקב שארית ובס' המדרש. בשם זה מביא
"ראשונים". ז"ל", הקודמי' "כת בשם במדבר פ' תק"נ) ליוורנו תקי"א.
בזה  ושקו"ט ומשוגרת". "שוגרת דהוא יתרו פ' (להחיד"א) דוד ובפני
שאנגי'. (להר"י יצחק באר הנ"ל): על (נוסף ומהם – ספרים בהרבה
חסדי  יתרו. פ' (להחיד"א) דוד ראש ב'. דרוש יתרו פ' תצ"ה) שאולינקי
שאולניקי  חזן. (להר"י לב מערכי מי"ד. פ"ג (להנ"ל) לאבות אבות
ליוורנו  בורייאט. (להר"א אבות ברית י"ב. דרוש מ"ת ערך תקפ"א)
ח"א  יצחק לנחל שער פתח יתרו. פ' עה"ת אמת שפת יתרו. פ' תרכ"ב)

מצרא. בר מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה וח"ב.
סי'7) חו"מ טושו"ע ה"ה. פי"ב שכנים הל' רמב"ם א. ק"ח ב"מ

ס"ו. קעה
שם.8) רמב"ם שם. ב"מ רש"י
קרוב 9) שהוא טז) (סי' קנין לס' מיימוניות ובתשובות יח. ו, ואתחנן
למ"ע.

שגנוזה.10) חמודה בקיצור אמרו שלא זה יומתק ועפ"ז
ד.11) פ"א, ב"ר ראה אבל

על12) הוא דב"מ דינא עיקר ולא gweldואדרבא, להסתלק, שצריך
לב  מערכי בס' וראה ועוד*), עכו"ם. ד"ה ב שם, ב"מ (פרש"י המוכר על
השיב  ולא תשובה להם יחזיר שהוא למשה הקב"ה אמר זה שמטעם שם,

(הלוקח). משה על היתה המלאכים טענת כי בעצמו, להם
משה  צריך שסו"ס כיון  א) י"ל: – להקב"ה** טענו שהמלאכים ומה

– לי למה מטרתא הפוכי א"כ לשמים, א c"rלהחזירה קי, כתובות
מטיל  – הלוקח שעל החיוב ב) ב)). שם, (ב"מ לעכו"ם בדזבין (משא"כ
המוכר  על יש דסו"ס – צ"ע עפ"ז (אבל עוור. דלפני האיסור המוכר על
טרחא  – מטרתא הפוכי משא"כ מצרא), דבר איסור שאינו (אף איסור

בעלמא).
אינה 13) שהתורה היא משה תשובת שתוכן לומר, אפשר לכאורה

לקמן  ראה אבל – וב"מ מצרא בזה אין ובמילא כלל, בשמים שייכת
חלק  על כ"א) הפשט, חלק על (לא היתה המלאכים שטענת ס"ה, בפנים

שבתורה. הסוד
(14.6 בהערה שנסמנו בס' ראה – לקמן שהובאו בהתירוצים
הל'15) במ"מ הובא – קרקעות*** מכירת מ' אות ח"א העיטור

סנ"ג. שו"ע שם. בטור הובא – ברצלוני הר"י ה"ד. פי"ג שכנים
כו'".16) וירדה נסעה "ומשם (פ"ד) מתניא להעיר

העולם  קיום היא כי לה יש קרקע דין שלתורה כ', אבות ברית בס'
דבר  היא עצמה התורה סוףֿסוף א) צ"ע: אבל ידה. על נברא והעולם
בשביל  נברא העולם ב) העולם. קיום הוא שע"י נפק"מ ומאי המטלטל,
רק  הוא העולם וקיום בריאת הוא שע"י זה ג) ח"ו. להיפך, ולא התורה

.jli`e 55 r"q h"ig y"ewl d`xe (*
d"awdc 'k my al ikxrna (**dlib!gweld lr `edy epipr zellk cal ± n"ac oic erciy l"v f"tr la` .dyn itlk wx `id mzprhy mdl

:my n"na la` .oilhlhn 'it` :my xehira (***xal.gqw ze` my xehirl ycgd xry d`xe .ilhlhnn
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ולא  מכירה לגבי רק הוא ברֿמצרא של הדין ב)
מתנה  במתנה.17לגבי ניתנה והתורה ,

כמו  הקדושֿברוךֿהוא, אל קרובים ישראל ג)
אליו",18שנאמר  קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי

למקום" "בנים הם ישראל עלֿכן: ולגבי 19יתר ,

בנים 20קרובים  ובודאי ברֿמצרא.21, של הדין חל לא ,

נאמר  רבינו משה על "איש 22ד) היה שהוא

במדרש  נאמר כך ועל ולמטה 23האלוקים", "מחציו
רבינו  משה כך, ואם האלוקים", ולמעלה מחציו איש,

בשמים. שהיא לתורה "ברֿמצרא" היה

הפסוק  על הבוקר 24ה) מן משה על העם "ויעמוד

חז"ל  אומרים הערב" דין 25עד "דן היה רבינו  שמשה ,

 ֿ להקדושֿברוך שותף נעשה "כאילו ואז לאמיתו" אמת
קובעת  וההלכה בראשית". במעשה שאם 26הוא ,

של  הדין חל לא המוכר, של שותפו הוא הלוקח

.27ברֿמצרא 

.·
ÏÈÚÏ˘ ÌÈˆÂ¯È˙‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

התירוצים  שני על לשאול אפשר לכאורה

מסיני  תורה קיבל משה הרי lk29עבור28האחרונים:

עצמו?30ישראל  עבור רק ולא ,

א) המפרשים: בניֿמצרא lkyיש הם ישראל

כסא  מתחת "גזורות ישראל נשמות כי לתורה,
.31הכבוד"

היו מתןֿתורה בשעת שותפים lkב) ישראל
שבת  מצות את קיבלו כבר הם כי לקדושֿברוךֿהוא,

חז"ל iptl,32במרה  ואמרו תורה, המתפלל 33מתן "כל
שותף  נעשה כאילו ויכולו... ואומר שבת בערב

בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא

.‚
¯ÙÒ‰ ÔÓ ¯ÒÁ ¯˜ÈÚ‰

לגבי הספר lkאבל, מן חסר העיקר דלעיל, התירוצים
למלאכים  משה בתשובת מוזכר אינו מהם אחד אף –34.

נאמר, האחרונים התירוצים בשלושת ואדרבה:
אלה jtiddלכאורה, בתירוצים רבינו: משה מטענת

יהודי, וכל שמשה, edÎjexaÎyecwl`מודגש aexw,
אל והואminydקשור ,szey`edÎjexaÎyecwl ואילו .

למצרים, בירידה כרוכה שהתורה ההיפך: נאמר בגמרא
את "יצר gweldשלzeinybdומבטאת ל"קנאה", ועד ,

וכדומה. הרע",

.„
ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈˆÂ¯È˙‰ È˘ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

התירוצים  משני אחד כל על קושי מתעורר כמוֿכן
הנ"ל: הכללית לשאלה בנוסף הראשונים,

אינו  "ברֿמצרא" של הדין הראשון: התירוץ על א)
הוא  ברֿמצרא לדין הטעם כי מטלטלין, על חל
מתאים  אינו זה וטעם סמוכים, יהיו ששדותיו
ולהביאם  מקום בכל לקנות אפשר שאותם למטלטלין,

התורה 35אליו  בענין מתאים אינו זה טעם אשר 36. ,
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ובכ"מ). זמירות. דוד ד"ה קו"א (תניא פנים בחי' ולא שבה אחוריים בחי'
.54 הערה לקמן וראה

סנ"ד.17) שם טושו"ע ה"א. פי"ג שם רמב"ם רע"ב. שם, ב"מ
ז.18) ד, ואתחנן
כבֿכג.19) ד, שמות א. יד, ראה מי"ד. פ"ג אבות
ד"ה 20) שם חו"מ לטור הר"ן בשם – בב"י (הובא הבה"ג כגירסת

משום  בהו לית ות"ח ד"קרוב שם בב"מ עוד) וכתב ד"ה דינא ואפילו.
דב"מ".
שם 21) חו"מ ובש"ך שם. לב"מ בשטמ"ק הובא הרי"ף תשובת

וצ"ע. לכאורה נוטה הדעת ולזה סק"ל:
א.22) צ, תהלים ברכה. ר"פ
ר"פ 23) ספרי וראה צ. מזמור (באבער) תהלים מדרש ד. פי"א דב"ר

לשמים. קרוב משה ב): שם תנחומא שם. ותיב"ע בת"י (ועד"ז האזינו
יג.24) יח, יתרו
וש"נ.25) א. י, שבת
שם.26) נמוק"י סל"א. שם ב"מ רא"ש ה"ה. פי"ב שם רמב"ם

סמ"ט. שם טושו"ע
בא 27) מ"ת קודם יתרו א) קטז, (זבחים דמ"ד אליבא הוא זה תי'

יצחק). באר בס' (כמ"ש
לי.28) נותן שאתה תורה שם: ובשבת מ"א. פ"א אבות

טובת 29) בה שנהג אלא למשה שניתנה דאורייתא מפילפולא חוץ
א). לח, (נדרים לישראל ונתנה עין

מצד 30) מהמלאכים) (יותר לשמים ב"מ שהאדם לומר דאין ופשוט
דברים  (ד') ובג' ח), פי"ב, יא. פ"ח, (ב"ר העליונים" "מן מורכב שהוא זה
ב"ר  ב. פל"ז, אדר"נ א. טז, (חגיגה השרת למלאכי דומה) – (רק דומה

שם). פ"ח
א.31) קיג, לזח"א זהר בנצוצי הנסמן וראה רע"ב. כט, זח"ג
ב.32) נו, סנהדרין
רע"ב.33) קיט, שבת
בכסא 34) "אחוז למשה הקב"ה שא"ל דבזה במפרשים, ומ"ש

– הכבוד כסא מתחת גזורות דנשמות ס"ב) (דלעיל לתשובה רמז כבודי"
בדברי שהרי מובן, הנ"ל dynאינו במפרשים מ"ש וראה לזה. רמז כל אין

ע"ד –letltd.דלעיל תירוצים בכמה –
שהוא35) בקרקע "דדוקא סקצ"ז) שם (חו"מ בסמ"ע mlerומ"ש oipw

השותפין  מן שא' איירי ששם לפי היינו – בהני" ולא כו' מצרנות דין תקנו
(וכן  דמפרש והא בפנים. המבואר טעם שייך לא ובזה למכור, רוצה

בלא"ה כי י"ל, – דשותפות* בנדון איירי שבשו"ע לטור) heytבפרישה
בפנים. המבואר מטעם דברֿמצרא דינא במטלטלין שייך שאין

דינא 36) שהרי מצרא, דבר הדין בטל שוב דא"כ להקשות ואין
– במק"א שדה לקנות יכול הלוקח אם רק הוא דברֿמצרא

.oilhlhna `l la` d"c my xehl i"aa h"ewyd d`xe .zetzeyc oecpa ixii`y xkfp `l (15 dxrda onqp) oicd xewnay hxtae (*
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אחר  מקום בשום להשיג איֿאפשר .37אותה

שלשה  ישנם התורה לגבי השני: התירוץ על ב)
"ירושה" (א) כנאמר 38ביטויים: לנו 39, ציווה "תורה

חז"ל dyxenמשה כמאמר "מכירה", (ב) "אמר 40...".
(ג) תורתי...". לכם מכרתי לישראל הקדושֿברוךֿהוא

חז"ל  כמאמר נתן 41"מתנה", טובות מתנות "ג'
וכנוסח  תורה...". לישראל... הקדושֿברוךֿהוא

זמן אלה 42נו תורת oznהתפילה: ביטויים שלשה .
לישראל, התורה בשייכות אופנים שלשה על מראים

מקומות  בכמה שייכת 43כמוסבר התורה כך, ואם .
של  הדין עליה חל ולכן "מכר", של בענין גם לישראל

.44ברֿמצרא 

.‰
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ÌÈÙÒÂ ÌÈˆÂ¯È˙

לדברי  לכאורה, המתאים, נוסף, תירוץ ישנו
המפרשים  הקדמת לאחר והמובא שטענת 45הגמרא, ,

המלאכים  גם שבתורה: הסוד חלק על היתה המלאכים
להם  אין שבתורה והמעשה הפשט שלחלק יודעים
חלק  על היתה ברֿמצרא דין לגבי טענתם אבל קשר,
והמלאכים  כולה, התורה ניתנה שלישראל וכיון הסוד.
כזה  במקרה ההלכה הרי ממנה, חלק רק לקבל יכלו

דינא 46היא  משום בה לית לאחד, נכסיו כל "מכר :
דברֿמצרא".

דין  ישנו הנכס 47כן את צריך ברֿהמיצר שאם
"דחיקא  – דחקו משום זאת צריך והלוקח לרווחים,
בעניננו: וכך ברֿמצרא. של הדין חל לא שעתא", ליה
ליה  ש"דחיקא כמי היא לתורה ישראל בני הזדקקות

("הם  ישראל של חיותם היא התורה כי שעתא",
היצר  את היהודי מנצח התורה ובאמצעות חיינו"),

חז"ל  כמאמר לו 48הרע, ובראתי הרע יצר "בראתי
הסוד  חלק את רצו המלאכים ואילו תבלין". תורה
הנכס  את שרוצה כמי וזה הרע, יצר להם ואין שבתורה,

לרווחים.

משה  דברי לשאול: אפשר אלו תירוצים על אך
משא  מלאכה.. עושים אתם כלום ירדתם.. "למצרים
אין  שלמלאכים ביניכם", יש הרע יצר ואם.. אב ומתן..
לגביהם. חידוש היו לא שבתורה, הפשט לחלק קשר

וביקשו לכן, קודם זאת ידעו את dligzklnהמלאכים
כל ceqdחלק ש"מכר כך, על התשובה ואילו שבתורה.

דברֿמצ  דינא משום בה לית לאחד, או נכסיו רא",
בדברי  מוזכרת אינה ישראל, של חיותם היא שהתורה

ברמז? אפילו משה

– שעתה" ליה "דחיקא – לתורה ישראל הזדקקות
שלznglnעקב הסבר היא "יצר avndהיצר, שבו

ומהרחבתו  רבינו משה מדברי אבל ביניכם". יש הרע
יש  ואם אב ומתן.. משא מלאכה.. עושים אתם "כלום

על איננה למלאכים שתשובתו נראה, znglnלכם"
והמעשה  הפשט שחלק הכללי, הענין על אלא היצר,

להם. מתאים אינו שבתורה

.Â
'‰Ï ˙È· ˙ÈÈ· Y ‰¯Â˙‰

הוא: בזה והביאור

של  הבריאה כוונת הגשמת היא התורה מטרת
(יתברך 49"נתאווה  לו להיות )50הקדושֿברוךֿהוא
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על הודך תנה המלאכים בקשת שתהי'minydכי דהיינו wxפשיטא
– ואילך)) תקלא ע' ב' כרך (שם ובאוה"ת ב. (כג, תזריע בלקו"ת כמ"ש
ורז"ל  תנ"ך בלימוד עתה והוא יצירה, המלאכים) ב(עולם הלימוד
ילמדוה  כזה באופן ו(רק) וכו'), שלו והש"ס תנ"ך (ליקוטי בכתהאריז"ל

עיקרה אז אבל בעוה"ז, בגוף נשמות בנ"י ידועה minyaג"כ (למטה כי
המלאכים  עם ישתוו בזה גם אם ואפילו מהותה. ולא הרוחנית מציאות רק

בכ"ז) –xzei lwשהם למלאכים, יצטרכו xzeiהבנתה ובנ"י רוחניים,
(ולמשלים יותר במק"א).mybdnליגיעה קניה דוגמת –

(37" – למטה תורה שניתנה לאחר ב).l`כי נט, (ב"מ היא" בשמים
א.38) נט, סנהדרין ראה – להלכה ונוגע
ד.39) לג, ברכה
כמדת 40) שלא וראה בא א: ה, ברכות וראה א. פל"ג, שמו"ר

כו'. חפץ מוכר אדם כו' הקב"ה
לעולם.41) מתנה ניתנו דברים ג' ה: פ"ו, ב"ר וראה שם. ברכות

שבת  וראה ב. פל"ג, שם ועד"ז לו. נתנה במתנה א: פכ"ח, שמו"ר וראה
.. אנא א: .ziadiקה,

מתנה 42) בחי' הוא תורה מתן וי"ל פע"א: תרל"ז וככה המשך ראה
הערה  115 ע' חי"ג לקו"ש ראה – התורה ברכת לנוסח בנוגע שבתורה.

.23
רוח 43) אם ד"ה סח. פס"ו. שם וככה המשך בארוכה: בכ"ז ראה

תרצ"ה  המושל רוח אם ד"ה תרנ"ד. צוה תורה ד"ה פ"ג. תר"ל המושל
תש"ב. צוה תורה ד"ה ואילך). א שסא, ח"ב קונט' (סה"מ ואילך פ"ד

ואילך. ס"ב שם לקו"ש
(ראה 44) דב"מ דינא בה יש אחריות בה שיש דמתנה מהא במכ"ש

במס'. ה"ג ד"ה א נא, (ב"ב הרשב"ם לפמ"ש וגם .(17 בהערה בהמצוין
ומתנה  מכר לשון בשטר שכתב דהיכא א) כו, קידושין ולמה תוד"ה וראה
לו  ליתנה ביקש "במתנה כי הטעם שם מפורש הרי – דדב"מ בה לית

ישנם הרי בתורה אבל כחו". ליפות כדי מכר בלשון לו כתב a'ולמה
ואופנים דדב"מ.micxtpענינים בזה שייך המכר ומצד ומתנה, דמכר

בכמה 45) וראה ועוד. כאן. שבת חדא"ג ח. מזמור לתהילים אלשיך
ואילך. תרמו ע' בשלח אוה"ת וראה .6 בהערה שנסמנו מהס'

סל"ו.46) שם טושו"ע ה"ו. פי"ב שם רמב"ם ב. קח, ב"מ
בנמוק"י 47) הובא שם, לב"מ בעה"מ ארבעה. ד"ה א ה, ב"ב רש"י

סמ"ט. שם בשו"ע רמ"א קרקעות. מכירת מ' אות העיטור שם. ב"מ
הג"מ  שם. ב"מ במלחמות רמב"ן ארבעה. ד"ה שם ב"ב התוס' על ופליגי

שם. ברמ"א הב' דיעה הי"ג. פי"ב שם
ב.48) ל, קידושין
פל"ו.49) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא
(50– נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק רבות) (פעמים מוסיף הי' כן

ואילך. 27 ע' חי"ט בלקו"ש נתבאר
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וידוע  בתחתונים". "דירה",51דירה שבמילה הדיוק
נתאווה  כך עצמותו, בכל האדם נמצא שבדירה שכשם
"בתחתונים". ישכון ממש שעצמותו הקדושֿברוךֿהוא

" שדרכה התורה, באמצעות מתגשם זה `izeרצון
לוקחים" .52אותם

של  דין לגבי המלאכים טענת מופרכת זה, לפי
היא  ההלכה את 53ברֿמצרא: רוצה ברֿהמיצר שאם ,

בניית  לשם אותו רוצה והלוקח זריעה, לשם השדה
בה  ולית עדיף "ישוב כי ללוקח, השדה את נותנים בית,

בעניננו  וכך דברֿמצרא". דינא התורה 54משום מטרת :
עשיית "בית"mipezgzaלה'dxicהיא ולכן 55– ,

ברֿמצרא. של דין כאן ואין המלאכים, טענת מופרכת

"למצרים  רבנו משה תשובת היתה ירדתם..56וזאת
ביניכם...": יש ומתן משא מלאכה.. עושים אתם כלום
לישוב  קשורה שהיא כפי לישראל, שייכת התורה

הזה עולם היא inybdהעולם, כי קנאה), עמים.. (בין
דירה לה' לעשות כדי .mipezgza57ניתנה

.Ê
ÌÈÂÈÏÚ‰ Ì‚ ÌÈÓÓÂ¯˙Ó ÌÈÂ˙Á˙‰ ˙„Â·Ú È"Ú
לשפע  זקוקים המלאכים, העליונים, גם אמנם,
כפי  העליונים, בעולמות גם כי התורה, שעלֿידי האלקי

mnvrשהם cvnרק מאירה ,dx`d וגם האלקות, מן
" יש xe`nשם dcixi"יתברך ;58פניו

עבודת של mipezgzdובאמצעות העצמיות יורדת
אל העליונים, אל גם יתברך" לו "דירה lkהאלקות,

ההשתלשלות" .59"סדר

בנין 60וידוע  להרים רוצים כאשר עלֿכך: המשל
(=מנוף)", ליווער הנקרא ההגבהה "כלי באמצעות
התחתונים  ל"חלקים מתחת המנוף את להניח צריך
מגביה  היה לא "מאמצע... ירימו אילו כי דוקא", שבו

התחתונים".

הזה  בעולם דוקא התורה את לתת מוכרחים לכן
epnn"התחתון... dhnl oezgz oi`y"61 ועלֿידיֿזה ,

ההשתלשלות". "סדר של ה"בנין" כל מתרומם

יצר  ביניכם יש "קנאה בתשובתו משה הדגיש וזאת
הוא  העולם כיצד להדגיש כדי ביניכם", יש הרע

"dbxcna oezgzd תחתו בענין שאין ממנו למטה ן
xzqd"...קליפות מלא שהוא עד יתברך... 59אורו

.Á
ÌÈÂ˙Á˙· ˜¯ Y ˙Â˘„Á˙‰‰ ÁÎ

דירה  לה' לעשות כדי אמנם, מובן: אינו עדיין אך
mipezgza עדיין אך למטה. להיות התורה צריכה

לפי המלאכים טענת xvnÎxa`קיימת ly oic זאת בכל :
("בית") דירה לה' לעשות רוצים והם המיצר, בני הם

?mipeilraלפחות

המשכת  – יתברך, לו שדירה לומר, אפוא הכרחי
באמצעות  לפעול כלל איֿאפשר למטה, – ית' עצמותו

המלאכים  רק 62עבודת העליונים. בעולמות לא אפילו ,
אל  ית' עצמותו "נמשכת" התחתונים עבודת עלֿידי

ההשתלשלות". "סדר

מתגלה  שבתורה ה'עצמות' כח הוא: לכך ההסבר
בתוך  נמצאת היא כאשר הנשמה בעבודת רק ומתבטא
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ג')51) (ס"ע בתחילתו תרס"ו המשך תתקצז. ר"ע בלק אוה"ת
ובכ"מ.
ו.52) פל"ג , תרומה. ר"פ שמו"ר וראה מצות). (לענין יג פ"ל, ויק"ר

ועוד. פמ"ז. תניא וראה ג. תרומה תנחומא
סכ"ו.53) שם טושו"ע ה"א פי"ד שם רמב"ם שם. ב"מ
נברא 54) שבתורה שמכיון ,(6 (שבהערה יעקב שארית בס' עד"ז ראה

מוטב  תורתי מקבלים ישראל אם במע"ב הקב"ה התנה ותנאי העולם,
לבתי  דארעא הדין דוגמת הר"ז ובוהו, לתוהו אתכם מחזיר אני וא"ל
החיות  גם א) כי: מספיק, אינו זה טעם אבל לן. עדיף דישוב משום עדיף

עולמות דוד mipeilrdשל ד"ה קו"א רפכ"ג. תניא (ראה בתורה* תלוי'
שבה  "פנים" בחי' ולא שבתורה אחוריים בחי' רק זהו ב) ובכ"מ), זמירות.

זה ועיקר: ג) שם). כלל meiwy(קו"א  נרמז אינו התורה  ע"י הוא העולם
משה. בתשובת

נתינת  של התכלית כי היא משה שתשובת בפנים, עפמש"כ משא"כ
העולם. וחיזוק ישוב דוגמת – בתחתונים דירה ית' לו לעשות הוא התורה

.63 והערה ס"ח לקמן ראה – התורה ופנימיות עצם מתבטא ובזה

לנו 55) יבחר ד"ה תשי"ב. שהקדימו בשעה (ד"ה מהמבואר להעיר
שהכוונה היא dxiccתשכ"ג) ית'), בעצמותו (שמושרשת בתחתונים
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הזה  שבעולם והגבולות יורדת 63המיצרים הנשמה .
שהן וסטראֿאחרא קליפות "מלא שהוא ה'cbpלעולם

הרע,59ממש" ביצר לוחמת היא השפל הזה ובעולם .
אותם  והופכת וההסתרים, ההעלמות על מתגברת
(=הכנעה) "אתכפיא" של זו עבודה לאור. מחושך
(=כוחות  ה"קליפות" של (=הפיכה) ו"אתהפכא"

"שהן היא cbpהטומאה) קדושה, של לענין ממש" ה'
וכח  ל"אין", ה"יש" הפיכת התחדשות, של עבודה
לבדו  הוא שרק ית', מעצמותו נובע הזה ההתחדשות

מאין  יש (לחדש) לברוא וביכולתו נותן 64בכחו והוא ,
לאין  יש להפיכת הכח .65את

בתשובת  מרומזת ההתחדשות, דכח זו מעלה וגם
לכם": יש ואם "אב בטענה - משה

מאין 66ידוע  התחדשות כעין הוא ההולדה שכח  ,
המלאכים  אצל קיים אינו זה וכח .67ליש,

רק  קיים ההתחדשות שכח רבנו, משה טען ולכן

הזה  בעולם עבודתן שבאמצעות למטה, הנשמות אצל
ואת  התחתונים, הדברים את הופכות – "מולידות" הן

ומהותו  לעצמותו לדירה ההשתלשלות", "סדר כל
יתברך.
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דעצם  תבלין), תורה לו ובראתי יצה"ר בראתי – ב ל, קידושין – מרז"ל
להיצה"ר. תבלין שהיא בזה דוקא מתבטא ית' בעצמותו שמיוחדת התורה

רע"ב).64) (קל, כ סי' אגה"ק
ע'65) חי"ב ואילך. 23 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

וש"נ. .74ֿ5
מ,66) שה"ש לקו"ת וראה ואילך. 3 ע' תרנ"ז תשמח שמח המשך

א.
ד.67) ה, ביאוה"ז ואילך). ד (לט, שם לקו"ת
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אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק פ' בהעלותך, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו,

... ויהי רצון אשר כהוראת פרשת שבוע זה: וידבר ה' גו' דבר אל אהרן גו' בהעלותך את הנרות 

וגו',

יעשה כאו"א כל התלוי בו בכדי להדליק את נר ה' נשמת אדם,

הן הנשמה אשר בעצמו והן נשמות בני ישראל אשר בסביבתו, סביבתו הקרובה וגם הרחוקה,

וכידוע פתגם-הוראת הבעש"ט אשר אהבת ישראל היא אפילו לזה הנמצא בקצה הארץ ולא 

ראה אותו מעולם,

וישתדל בההדלקה עד שיהא בהעלותך, שתהא שלהבת עולה מאלי'.

והידיעה אשר עושים את האמור ע"פ דבר ה', אשר דבורו של הקב"ה חשיב מעשה, היא עצמה 

מוסיפה כח ומרץ במילוי שליחות האמורה, מילוי מתוך שמחה וטוב לבב, אשר זוכה למלאות ציווי 

ה', וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



עו

ויהי אחר הדברים האלה ותשא   – ז  בראשית לט, 
אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי

לז

ביאור מ"ש בזהר על הפ' )תהלים קג, כ( "ברכו ה' 
מלאכיו", כיוסף דאקרי צדיק וגבור ונטר ברית קדישא 

)במעשה דפוטיפר( וכו'

את  אדניו  אשת  ותשא  האלה,  הדברים  אחר  ויהי1 

כ(  קג,  )תהלים  ואמר  פתח  חייא  רבי  יוסף,  אל  עיניה 

ברכו יהו"ה מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול 

לאסתמרא  נש  לבר  ליה  אצטריך  כמה  חזי  תא  דברו, 

ליה  יסטי  דלא  בגין  מתקנא,  בארח  ולמיהך  מחובוי, 

ההוא יצר הרע דאיהו מקטרגא ליה כל יומא ויומא כמה 

דאתמר וכו'.

כח,  גבורי  אקרון  עליה  דאתתקפו  נשא  בני  ואלין2 

לאשתכחא זינא עם זיניה, ואלין אינון מלאכיו דקדשא 

לאתתקפא  קשיא  דגבורה  מסטרא  דאתיין  הוא,  בריך 

עליה, גבורי כח עושי דברו, ברכו יהו"ה מלאכיו כיוסף 

דאקרי צדיק וגבור, ונטר ברית קדישא דאתרשים בגויה.
ספר הזהר חלק א' דף קפט ע"ב

גבורי כח עושי דברו, ברכו ה' מלאכיו, כיוסף 
דאקרי צדיק וגבור:

1( ]תרגום ללה"ק[ ויהי אחר הדברים האלה, ותשא אשת אדניו את 

עיניה אל יוסף )כדי לפרש פסוק זה(, רבי חייא פתח ואמר )הקדים 

לשמוע  דברו  עושי  כח  גבורי  מלאכיו  יהו"ה  ברכו  מש"כ(  לפרש 

תא חזי כמה אצטריך ליה לבר נש לאסתמרא  בקול דברו, )ואמר( 

מחובוי )בא וראה עד כמה צריך האדם לשמור עצמו שלא יעשה חטא 

ולמיהך בארח מתקנא )וללכת בדרך  קל, כי עבירה גוררת עבירה(, 

בגין דלא יסטי ליה  מתוקן, שיזהר לעשות מצות ומעשים טובים(, 

ההוא יצר הרע דאיהו מקטרגא ליה כל יומא ויומא כמה דאתמר 

)כדי שלא יטה אותו היצר הרע שהוא מקטרג עליו כל יום ויום כמו 

שלמדנו(.

2( ]תרגום ללה"ק[ ואלין בני נשא דאתתקפו עליה )ואלו בני האדם 

שבא מעשה נסיון לידם ונתגברו עליו(, אקרון גבורי כח )הם נקראים 

ר"ל  מינו,  עם  מין  )להמצא  זיניה  עם  זינא  לאשתכחא  כח(,  גבורי 

דקדשא  מלאכיו  אינון  ואלין  עליונה(,  בגבורה  נמצאים  כח  גבורי 

בריך הוא )ואלו הצדיקים הם המלאכים של הקב"ה(, דאתיין מסטרא 

דגבורה קשיא לאתתקפא עלי' )שבאים וממשיכים כח וגבורה מצד 

עושי  כח  גבורי  והם(  הרע,  היצר  על  להתגבר  כדי  הקשה  הגבורה 

צדיק  דאקרי  כיוסף  מלאכיו  יהו"ה  ברכו  נאמר(  )ועליהם  דברו, 

קדישא  ברית  ונטר  וגבור(,  צדיק  שנקרא  ליוסף  דומים  )והם  וגבור 

)רמ"ק  בו(.  הנרשם  הקודש  ברית  אות  )על ששמר  בגוי'  דאתרשים 

ורא"ג ומפרשים(

כי3 מלא"ך גי'4 הוי'5 אד' והיינו יסוד, בחי'6 יוסף.

גם מלא"ך הוא מספר7 אלקים עם ה' אותיותיו, והוא בחי' 

הגבורות שביסוד, כידוע שצדיק נטיל לשמאלא, יצחק8 קץ 

3( מבאר כאן על הזהר:

א( איך מרומז בפ' “ברכו ה' מלאכיו” על יוסף?

ב( איך מרומז בתיבת “מלאכיו” – “צדיק”?

וע"ז מרמז ג' גימטריאות בתיבת “מלאך – מלאכיו”.

א( רמז בגי' ל"יסוד” – בחי' יוסף.

ב( רמז בגי' לבחי' "גבורה" שביסוד, וזהו "גבורי כח".

ג( רמז בגי' ד"אקרי צדיק".

וזהו מ"ש בזהר "כיוסף דאקרי צדיק וגבור" כנגד השלשה בחינות.

4( מלא"ך בגי' 91, וכן הוי' )26(, + אדנ"י )65( = 91. ראה מאורי 

אור אות מ' סעיף ס"א וז"ל: מלאך נק' יסוד ולכן גימטריא יאהדונהי 

יסוד  שליח  הגואל,  מלאך  ונק'  אדנ"י[  ם  וׁשֵ הוי'  ם  ׁשֵ צירוף  ]היינו 

הנק' גואל ע"ש. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יב. ועיין 

גם ציצין ופרחים ערך מלאך )מר' יעקב עמדין ז"ל( דזהו שהמלאך 

הגואל נק' “מלאך הברית" – יסוד.

ם הוי' הוא בחי' ז"א, אדנ"י בחי' מלכות, ע"ד דכר ונוקבא  5( ידוע ׁשֵ

ם הוי' ואדנ"י לקמן סימן נח.  – משפיע ומקבל. ראה עוד החיבור דׁשֵ

עה. צח. קסח.

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד:  בחי'  הוא  יוסף   )6

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. חלק ד' עמוד קז ואילך. 

ע"ש".

וסי'  האותיות  עם  אלקי"ם  גי'  מלאך  גם  וז"ל:  שם.  אור  מאורי   )7

ובגי' 86 + ה' של  מלאך האלקים ע"ש. אלקי"ם הוא בחי' גבורה, 

אותיות “אלקים” = 91, כמספר מלא"ך.

8( יצחק קץ חי: פירוש: יצחק" הוא אותיות "קץ חי", ד"יסוד" הוא 

העצמות  כל  נמצא  שביסוד  דבטפה  המרובה,  את  המחזיק  מועט 

והמהות מכל האברים, רק הכל נתצמצם – גבורה דיצחק – בנקודה 

"חי"  וגבורה,  צמצום  בבחי'  בא  שהכל  "קץ"  וזהו  אחת.  )בטפה( 

באבר חי שהוא ביסוד. וזהו ש"צדיק" שהוא בחי' יסוד )ראה הערה 

השפע  שנתצמצם  גבורה,  בחי'  זה  שמאל  לשמאלא",  "נטיל   )11

לצורך ההשפעה.

ובלקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קפו וז"ל: יסוד בחי' 

צדיק יסוד עולם כתיב בי' אמרו צדיק כי טוב, טוב הוא בחי' חסדים, 

נטיל  צדיק  חי,  קץ  יצחק  ליסוד,  נמשכים  שהגבורות  שידוע  ומה 

לשמאלא, הנה הגבורות אינם לצרכו, אלא לצורך המלכות, שיסוד 

נותנם אל המלכות, אבל הוא עצמו שייך לחסדים. ע"ש.

ראה תיקונים בזהר חדש קז, ב. הובא בפרדס שער א' )שער עשר ולא 

תשע( ריש פרק ב'. לקוטי תורה מאריז"ל פרשת וירא – סוד העקידה. 

אור התורה שיר השירים חלק א עמוד רמא. סה"מ ה'תרנ"ט עמוד 

קלא )קה"ת ה'תשע"א(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עז

חי, והיינו יוסף שהוא מספר9 שם אלקים עם נקודותיו.

ומלאכיו10 גי' צ'11 עם12 י"ז, היינו יוסף דאקרי13 צדיק 

נקודות  ם “אלקים” 86 + מספר  ׁשֵ וכן  בגי' 156,  יוס"ף  פירוש:   )9

ם אלקים, וכידוע שכל נקודה בגי' עשר )10(, ויש ז' נקודות בשם  מׁשֵ

"ֱאלִֹקים" בגי' 70, נמצא 86 + 70 = 156, יוס"ף.

ם "אלקים"  ׁשֵ גי'  נמצא ד"יוסף" ו"מלאך" משתווים, ד"יוסף" הוא 

ם "אלקים" )+ האותיות(.  ׁשֵ )+ הנקודות(, ו"מלאך" הוא ג"כ בגי' 

רמז  עוד  ]וראה  שביסוד.  אלקים(  ם  )ׁשֵ ה"גבורות"  בחי'  הוא  וכ"ז 

לבחי' גבורות שביסוד בהערה 10[.

10( “מלאכי"ו גי' ס"ג ד"ם )ד"ם הוא רבוע שם אהי'( או מ"ב אד', 

שהם שמות דגבורות, והיינו גבורי כח”. )לקוטי לוי יצחק כאן(

כה(  י,  )משלי  וכמ"ש  ליסוד,  מרמז  צ(  )ומספר  צ  אות  פירוש:   )11

"צדיק יסוד עולם". ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח 

דף ה, א )ד"ה ר' חייא פתח וכו'( וז"ל: הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד 

וזהו הנקרא צדיק  גוף האור השפע הנשפע מלמעלה למטה,  שהוא 

והמשפיע  זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה,  להיותו ממשיך שפע 

. . שנק' צדיק באמת ע"י בחי' השפעתו  נק' צדיק שמשפיע צדקות 

בתמידות כמו משה רעי' מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, וכן 

יסוד  וצדיק  נאמר  וע"ז  צדיק  נק'  לישראל  המשפיע  בחי'  דור  בכל 

והי'1213בן14 י"ז שנה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנז

עולם ע"ש.

ו'. ספר הערכים חב"ד  וראה גם מאורי אור אות צ' סעיף א' וסעיף 

אותיות ז-ת עמוד שז-ח. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן נו. לעיל 

סימן יח בענין ג' פעמים "צדיק" בגי' ברי"ת. לקמן סימן נד.

12( מלאכיו בגי' 107, וכן אות צ )90(, + י"ז )17( = 107, ומרמז דהן 

אות “צ” והן מספר י"ז שייך ליוסף.

13( ראה לקמן סימן ע טעם דנק' יוסף “יוסף הצדיק". 

14( בראשית לז, ב. “אלה תולדות יעקב יוסף הי' בן שבע עשרה שנה 

וגו'”. וידוע דמספר י"ז בגי' טו"ב בחי' יסוד. ראה מארז"ל ביומא דף 

ל"ח ע"ב: אפילו בזכות צדיק אחד העולם נברא שנאמר )בראשית א, 

ד( וירא אלקים את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק שנאמר )ישעי' 

ג, י( אמרו צדיק כי טוב. לעיל סוף סימן יד.

ראה גם מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב' עמוד תתפט 

ובהנסמן לשם. לקוטי שיחות חלק לט, ביאורים על לקוטי לוי יצחק 

וטובו"  חסדו  “מדת  מ"ש  בביאור  ואילך   51 עמוד  התשובה  אגרת 

ואילך.   48 עמוד  ד'  חלק  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  תורת  ע"ש. 

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן י'.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zexeka(iying meil)

ñBðéâBøcðàåiably xaqe ,envr ipta oin mdyénð øNòîyi §©§§¦©£¥©¦
c oeik ,oaxwl mileqt mdy enk ,mhrnløîbdey dxifba cnl - ¨©

.íéLãwî 'úçz úçz'©©©©¦¨¨¦
in ,epizpyna mixen`d mipica mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:xyrnn zexehty zendad odøécì ïéñðëð ìkä ,ïðaø eðz̈©¨¨©Ÿ¦§¨¦©¦
éaøa øæòìà éaø éøác ,äôøhäå íéàìkä ïî õeç ,øOòúäì§¦§©¥¦©¦§©¦§©§¥¨¦§¥©¦¤§¨¨§©¦

øîàL ,àúBzøa øôk Léà äãeäédf xac.òLBäé éaø íeMî §¨¦§©©§¨¤¨©¦©¦§ª©
epîéä ézòîL éðà ,àáé÷ò éaø øîày ,ryedi iaxn -àöBé óà ¨©©¦£¦¨£¦¨©§¦¥¤©¥

íBúéå ïîæ øqeçîe ïôBc`pzd zrck ,xyrnn mixeht ¤§©§©§¨
.epizpyna

:`xnbd dywnàn÷ àpúåiaxa xfrl` iax epiide ,`ziixaay §©¨©¨
,jytp dnn ixde ,ezxaq dn ,dcediøîb éàcnel `ed m` - ¦¨©

dey dxifb,íéLãwî 'úçz úçz'mi`lk xhet `ed okle ©©©©¦¨¨¦
ok m` ,daxwdl mileqt mdy myk ,xyrnn dtixheénð éðä̈¥©¦

àìixdy ,xyrna eaiigzi `l mezie onf xqegne otec `vei mb - Ÿ

.ef dey dxifba mcnell yie oaxwl mileqt md mbøîb àì éàå§¦Ÿ¨©
otec `veid z` xyrna aiign `ed okle ,dey dxifba el` mipic
,dyw ok m` ,oaxwl mileqt mdy s` ,mezie onf xqegne

ôøè àîìLaädtixh ly xehtd iabl wx mipaen eixac - ¦§¨¨§¥¨
dnda xyrn iabl oky ,xyrnn'èáMä úçz øáòé øLà ìk'Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤

áéúk[xn`p-](al fk `xwie)jkn hrnl yie ,dðéàL äôøèì èøt §¦§¨¦§¥¨¤¥¨
úøáBò,dilbxa xearl dleki dpi`y dtixhd on ueg -àlà ¤¤¤¨

déì àðî íéàìkepi` ixde ,xyrnn mxhetl `nw `pzl oipn - ¦§©¦§¨¥
.oaxwl mileqty mze`n dey dxifb cnel

:`xnbd zvxznøîb íìBòìdxifb cnel `nw `pz zn`a - §¨¨©
m` ,jl dywi m`e ,xyrnn mi`lkd z` xhet `ed okle ,ef dey
yi ,mezie onf xqegne otec `vei xyrna aiign `ed recn ok
dxifbdn hrnzn epi`y jkl daiq yi mdn cg` lkay ,xnel

,oldlcke ,deyïôBc àöBéáe§¥¤
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המשך מעמוד רנד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zexeka(ipy meil)

'ìéî øNò äML' éðz÷ àäå,eàì éôèzvxzn .`l dfn xzeie ± §¨¨¨¥¦¨¨¨¦§¥Ÿ
df xeriy hwp `pzd :`xnbdàôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî± ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨

lr el`n xyrny rnyne ,`tiqa azky dnl dncwd meyn
miwegxe ,xg` mewna ozvwne cg` mewna ozvwn m`y .el`

odipiae ,lin mipye miyely el`n el`òöîàa Bì eéäzenda ¨¨¤§©
,zetqep,òöîàa ïøOòîe àéáîrvn`a `vnpy cg` xcrk ¥¦§©§¨¨¤§©

.rvn`ay zendad zngn cg` xcrl zetxhvn ik ,ghyd
:`xnbd zxxanänëårvn`ae miccva el `diy jixv zenda §©¨
.etxhviy ickLîçå ïàkî Lîçå ïàkî Lîç ,áø øîà̈©©¨¥¦¨§¨¥¦¨§¨¥

òöîàî,meynLîç éðäc,rvn`ayàëäì àéæçå àëäì àéæç ¥¤§©§¨¥¨¥©§¨§¨¨§©§¨§¨¨

ic oi` m` la` ,cv lkay zendad mr sxhvdl zeie`x ±
oi` ,xyrl cg` cvay zendad z` milydl rvn`a zenda

.zetxhvn cv eze`ay zendadeléôà ,øîà ìàeîLeyi m` §¥¨©£¦
wxòöîàa ãçàå ïàkî Lîçå ïàkî Lîç,ztxvn zirvn`d ¨¥¦¨§¨¥¦¨§¤¨¨¤§©

zkll drexd jxcy oeiky ,xyrna maiigl miccvd ipy z`
jkitl ,o`iadl ick zendad mewnléà÷c ïàîk äòBøì ïðéæç̈¦©¨¤§©§¨¥

äðBî déa ïðéø÷å àëäeli`k mi`ex ep` ±mewna `vnp drexd ¨¨§¨¦©¥¤
,lin xyr dyy cr cv lkl d`ex `ede ,rvn`ay dndad

cg` xcrk eci lr zepnp zendad lky aygpe.
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המשך קיאור למס' קכורות ליום שני עמ' ק



עח

לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו   – ז  ו, 
יטמא להם במותם כי נזר אלקיו על ראשו

היין,  מן  עצמו  דפורש  קדוש,  נק'  דנזיר  ביאור 
בעין,  עור  כתנות  דגרם  גפן,  ע"י  הי'  עה"ד  דחטא 
באלף,  אור  כתנות  יהי'  לע"ל  וכן(  החטא,  )דקודם 
קודם  אדה"ר  בגדר  דהוא  עליו"  אלקיו  "נזר  וזהו 

החטא וכו'

על ראשו  אלקיו  נזר  כי  ז(  ו,  )במדבר  הנזיר  כתיב אצל 
כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, כי הנזיר 

הוא כמו כהן שלא יטמא למת ונקרא קדוש.

אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להנזר אלא 
על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזר אלקיו עליו, ודבר זה 
צריך ביאור, ויתבאר גם כן בזה מה שאמר )שם שם, ב( כי 
ונעלם  מכוסה  פירושו  מופלא  ויהי'  נזיר  נדר  לנדור  יפליא 

כמו כי לא נפלאת היא ממך.

כתנות  קדוש  גופו  הי'  אדם  חטא  לא  אילו  כי  והענין 
אור1 ועתה נעשה כתנות עור ובשר חומר והושם בגן עדן 
ועתה  זר.  הי'  לא  כי  ראוי לעבודה  הי'  כי  ולשמרה  לעבדה 
שהוא  אהרן  בוא  עד  זר  נעשה  עור  כתנות  בהתלבשות 
במקום אדם ונתקן הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש. 
משה  בענין  מזה  שכתבתי  מה  תצוה2  בפרשת  לעיל  ועיין 
זר  הי'  שלא  כלומר  לבן,  בחלוק  משמש  שהי'  ע"ה  רבינו 
שלבסוף  עד  אורה  הבית  נתמלא  שנולד  מעת  כי  מעולם, 
חלוק  וזהו  אור,  בכתנות  מלובש  הי'  והוא  פניו  אור  קרן 
הלבן נמצא לא הי' זר ולא הוצרך לתיקון כי לא בא הזרות 
אלא לאחר שנסתלק כתנות אור המאיר, ונגנז זה האור עד 
לעתיד כמו שנגנז אור העליון, ומשה רבינו ע"ה זכה תיכף 

לאורה.

לילך  הוא  כוונתו  מהיין  עצמו  את  שפירש  הנזיר  הנה 
במופלא, כלומר במה שנתכסה להיות כאדם קודם שחטא 
מכתנות  נפשט  להיות  לאדם  שגרם  התאוה  היפך  דהיינו 
אור, והי' על ידי גפן כי גפן הי' והוא אומר הריני נזיר כלומר 
במה  זמן  וקובע  יכולתי  בכל  מהתאוות  עצמי  את  אפרוש 
שאפשר לגופו להתקיים כי מה שהוא הכרחי לקיום הגוף 
כדי שתשאר הנשמה דביקה בגוף אין זה נקרא הולך אחר 

התאוה.

נזרו  ימי  במלאת  כך  ואחר  שער  לגדל  נצטווה  והנה 

1( אדם הי' גופו קדוש כתנות אור: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן שמ. פרשת ויקרא סימן יב. לג. פרשת צו סימן ו. לקמן סימן קלא. 

פרשת תזריע סימן קס.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שכתבתי:  מה  תצוה  בפרשת  לעיל  ועיין   )2

פרשת מצורע סימן כג אות כד. כה. לב.

לגלח, כי אין ספק שהשער הגדל ביותר אז הגלוח הגמור 
יפסיד תואר בן אדם ואינו מבקש תאוה, מה-שאין-כן בדרך 

אמצעי מסלסל בשערו.

ואיתא בנזיר ריש פרק קמא )ד, ב( אמר שמעון הצדיק 
מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא )בלשון הגמרא חוץ מאדם 
אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים( אלא פעם אחד בא 
אחד לפני מן הדרום ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
להשחית  ראית  מה  בני  לו  אמרתי  תלתלים,  לו  סדורות 
והלכתי  בעירי  לאבא  הייתי  רועה  לי  אמר  נאה,  זה  שערך 
בבואה שלי  ונסתכלתי  המעיין  מן  ]לשאוב[ מים  למלאות 
ופחז יצרי עלי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו רשע 
שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  מה[  מפני  ]ריקה  למה 
ותולעה,  רמה  להיות  עתיד  שהוא  במי  להיות[  ]שסופך 
על  ונשקתיו  עמדתי  )מיד(  לשמים.  שאגלחך  העבודה 
ראשו ואמרתי לו )בני( כמותך ירבו )נודרי נזירות( ]נזירים 
יפליא  כי  ב( איש  ו,  )במדבר  בישראל[, עליך הכתוב אמר 

לנדור נדר נזיר להזיר לה', עד כאן.

הראשון  אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו,  אלקיו  נזר  וזהו 
קודם שחטא שלא הי' זר ואז הי' נזר אלקיו בלי שום אמצעי 
כמו הכהן שהוצרך לשמן, וזה הנזר עליו כל זמן נזרו אבל 
בכלות הזמן וישוב להיות כשאר בני אדם אזי מסתלק ממנו 
הנזר ועל זה הוצרך להביא קרבנות דוגמא של אדם הראשון 
שהוצרך לקרבן אחר שחטא כמו שאמרו רז"ל )שבת כח, 

ב( שור שהקריב אדם, וזהו טעם קרבן הנזיר.
של"ה עה"ת

ו, כג – דבר אל אהרן ואל בניו לאמור3 כה 
תברכו את בני ישראל אמור להם

ג' ברכות של ברכת כהנים יתקיים רק לע"ל וזהו 
"אמור" בתוס' וא"ו, כשיבואו תולדות מלא וא"ו – 

משיח, ורמזים בזה

ג' ברכות של ברכת כהנים בעולם הזה לא נתקיימו כלל 
רק לעתיד לבוא, אמור להם מלא בו' כשיבואו תולדות4 מלא 
גבי נחשון, כי שמו של משיח  יתירה5  ו'  וקרבנו  כן  בו', על 
קודם שנברא העולם6, בראשי"ת שית דרגין שמעיטה בהם 

משיח וירם קרן משיחו.
מגלה עמוקות

3( כה תברכו את בני ישראל: עיין בענין ברכת כהנים, ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תצוה סימן קנב.

4( כשיבואו תולדות מלא בו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בחוקותי 

סימן קמב, ובהנסמן שם.

5( וקרבנו ו' יתירה גבי נחשון: עיין בזה לקמן סימן קיב. )קיד(.

6( שמו של משיח קודם שנברא העולם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן א, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת נשא
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ã(àë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áë)íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà àNð̈À¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ŒÌb ÔBL¯‚ Èa L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ עבֹודה לכלל ׁשהּגיעּו יׁש ּכּמה לראֹות קהת, ּבני על ׁשּצּויתי .ּכמֹו »∆…¿≈≈¿«≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(âë)ìL ïaîíéMîç-ïa ãò äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²¤£¦¦¬
ãáòì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL̈−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ

:ãòBî ìäàa äãáò£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãë):àOîìe ãáòì épLøbä úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«

(äë)ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½
-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe eäñëî¦§¥¾¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧

:ãòBî ìäà çút Cñî̈©½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑ הּתחּתֹונֹות Œ˙‡Â.עׂשר ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆

„ÚBÓ Ï‰‡∑ עליו לאהל העׂשּויֹות עּזים .יריעֹות …∆≈ְְֲִִִֶָָָֹ
e‰ÒÎÓ∑ מאּדמים אילים Á˙t.עֹורֹות CÒÓ∑ וילֹון ƒ¿≈ְִִֵָָ»«∆«ִ

.הּמזרחי  ְִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְִַַַָָָ

מזּבח  ועל הּמׁשּכן על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָׁשל
סביב  Ì‰Ï.הּנחׁשת ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְִֶַָֹ¿≈»¬∆≈»∆»∆

ּגרׁשֹון  לבני – להֹון" יתמסר ּדי ּכל "וית .ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ הּכהן ּבןֿאהרן איתמר ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים .ואיזה «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏet ÔÈc≈¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ‡כו  ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»
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úåòåáù ìù ïåùàø íåéì äøèôä

à ÷øô ìà÷æçé

ààéäéå|ìLaäMîça éréáøa äðL íéL ©§¦´¦§¦´¨À̈¨«§¦¦¸©«£¦¨´

øák-øäð-ìr äìBbä-CBúá éðàå Lãçì©½Ÿ¤©«£¦¬§«©−̈©§©§¨®

:íéýìû úBàøî äàøàå íéîMä eçzôð¦§§¸©¨©½¦¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«

áúéLéîçä äðMä àéä Lãçì äMîça©«£¦−̈©®Ÿ¤¦µ©¨¨´©«£¦¦½

:ïéëéBé Cìnä úeìâìâé-øáã äéä äéäýBý §¨−©¤¬¤«¨¦«¨Ÿ́¨¨´§©§ÂÂ̈

íécNk õøàa ïäkä éæea-ïa ìà÷æçé-ìà¤§¤§¥̧¤¦¯©Ÿ¥²§¤¬¤©§¦−

:ýåýé-ãé íL åéìr éäzå øák-øäð-ìr©§©§¨®©§¦¬¨¨²−̈©§Ÿ̈«

ãïðr ïBôvä-ïî äàa äørñ çeø äpäå àøàå̈¥¿¤§¦¥Á¸©§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈

dëBzîe áéáñ Bì dâðå úçwìúî Làå ìBãb̈¸§¥´¦§©©½©§¬Ÿ©−¨¦®¦̧½̈

:Làä CBzî ìîLçä ïérkäúeîc dëBzîe §¥¬©«©§©−¦¬¨¥«¦̧½̈§−

:äpäì íãà úeîc ïäéàøî äæå úBiç òaøàåúçàì íéðô äraøàå ©§©´©®§¤¸©§¥¤½§¬¨−̈¨¥«¨§©§¨¨¬¨¦−§¤¨®

:íäì úçàì íéôðk òaøàåæóëk íäéìâø óëå äøLé ìâø íäéìâøå §©§©¬§¨©−¦§©©¬¨¤«§©§¥¤−¤´¤§¨¨®§©´©§¥¤À§©¸

:ìì÷ úLçð ïérk íéööðå ìâr ìâøçíäéðôe íäéráø úraøà ìr íäéôðk úçzî íãà éãéå ¤´¤¥½¤§´Ÿ§¦½§¥−§¬Ÿ¤¨¨«¦¥´¨À̈¦©̧©¸©§¥¤½©−©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬

:ízraøàì íäéôðëåèåéðt øár-ìà Léà ïzëìá eaqé-àì íäéôðk dúBçà-ìà äMà úøáç §©§¥¤−§©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬¤£−̈©§¥¤®«Ÿ¦©´§¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈

:eëìééïzraøàì ìåàîOäî øBL-éðôe ízraøàì ïéîiä-ìà äéøà éðôe íãà éðt íäéðt úeîãe ¥¥«§´§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤©¨¦¸§©§©§½̈§¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®

:ïzraøàì øLð-éðôeàéézL Léàì äìrîìî úBãøt íäéôðëå íäéðôeíézLe Léà úBøáç í §¥¤−¤§©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−¦§¨®§¨§¦À§©̧¦¸«Ÿ§´¦½§©´¦

:äðäéúiåb úà úBqëîáéàì eëìé úëìì çeøä änM-äéäé øLà ìà eëìé åéðt øár-ìà Léàå §©½¥−§¦«Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´£¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¬Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
àéäéå|ìLaäðL íéLBa eìbL ïBøçàä ìáBiä úðLaéréáøaLãBça ©§¦´¦§¦´¨À̈¦§©©¥¨©£¤¨¨«§¦¦¸©¤

éòéáøäéðàå Lãçì äMîçaéúééä æàCBúáéLðàäìBbäõøàì õeç ¨§¦¦©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦¬¨¨¦¦§«©§¥©−̈§¤¤

ìàøNéøäð-ìríLaíéýìû úBàøî äàøàå íéîMä eçzôð øák ¦§¨¥©§©§¥§®̈¦§§¸©¨©½¦¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«
äðéëMä úBàøî:áLãçì äMîça,øeîàäàéääúéääðMä ©§©§¦¨©«£¦−̈©®Ÿ¤¨¨¦ µ¨§¨©¨¨´

:ïéëéBé Cìnä úeìâì úéLéîçä©«£¦¦½§¨−©¤¬¤«¨¦«
âàaä ÷eñt ìL äàønä øetéñ øçà©©¦©©§¤¤¨©¨

ìà÷æçé-ìà äBäé-øáã äéä äéä̈Ÿ́¨¨´§©§ÂÂ̈¤§¤§¥̧
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íécNk õøàaäàø úBàønäå §¤¬¤©§¦−§©©§¨¨

ãîòLkøák-øäð-ìrøBäè íB÷îa §¤¨©©§©§®̈§¨¨

íénä ìòýåýé-ãé íL åéìr éäzå ©©©¦©§¦¬¨¨²−̈©§Ÿ̈«
äàeápä çk:ãçeø äpäå àøàå Ÿ©©§¨¨¥¿¤§¦¥Á¸©

ìBãb ïðr ïBôvä-ïî äàa äørñ§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈¨¸
úçwìúî LàåøòBáe áäìúîdâðå §¥´¦§©©½©¦§©¥¥§¬Ÿ©

äçéøæeïérk dëBzîe áéáñ Bì §¦¨−¨¦®¦̧½̈§¥¬
ïBâkìîLçäæä Làä àeäLéìa C §©«©§©−¤¨¥©¨§¦

ïLòä:Làä CBzîädëBzîe ¤¨¨¦¬¨¥«¦̧½̈
äàø dâpä CBzîòaøà úeîc ¦©Ÿ©¨¨§−©§©´

äæå úBiçøàBzúeîc ïäéàøî ©®§¤¸©©§¥¤½§¬
óeb:äpäì íãàåíéðô äraøàå ¨−̈¨¥«¨§©§¨¨¬¨¦−

çeø ìëì ãçà ,øLðå øBLå äéøàå íãà̈¨§©§¥§§¤¤¤¨§¨©

úçàì,äiç ìëìíéôðk òaøàå §¤®̈§¨©¨§©§©¬§¨©−¦
íäì úçàìóeöøt ìëì: §©©¬¨¤«§¨©§

æäøLé ìâø íäéìâøåéìaî ,äåL §©§¥¤−¤´¤§¨®̈¨¨¦§¦

íé÷øt íewòóëåúBizçzíäéìâø ¦§¨¦§©´©§¦©§¥¤À

óëkók úeîãkíéööðå ìâr ìâøLà úBöBöéð íéëéìLî elàkïérk §©¸¦§©¤´¤¥½¤§´Ÿ§¦½§¦©§¦¦¦¥§¥−
ìì÷ úLçð÷weæî:çíéãééãéåéãékìr íäéôðk úçzî íãà §¬Ÿ¤¨¨«§¨¨©¦¦¥´¦¥¨À̈¦©̧©¸©§¥¤½©−

íäéráø úraøàíäéããöízraøàì íäéôðëå íäéðôeíéåL eéä ©§©´©¦§¥¤®§¨¥¤§¥¤¬§©§¥¤−§©§©§¨«¨¨¦

äæk äæ úBiçä úòaøàì:èeéä íäéôðkúøáçúBòâBðå úBøaeçîäMà §©§©©©©¤§¤©§¥¤¨«Ÿ§²Ÿ§¨§§¦¨¬
dúBçà-ìà,íéðtä íäa úBqëì ¤£−̈§©¨¤©¨¦

ïzëìá eaqé-àì íäéôðkìà ãvî ©§¥¤®«Ÿ¦©´§¤§½̈¦©¤

ãöøár-ìà Léàìeîeëìé åéðt ©¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«
çeø ìëì íéðt íäì Lé ék:éúeîãe ¦¥¨¤¨¦§¨©§´

íäéðtäéä úçà ,úBiçä éðt äàøî §¥¤»©§¥§¥©©©©¨¨

åéðôì-ìà äéøà éðôe íãà éðt §¨¨§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤
ïéîiäíéðtä-éðôe ízraøàì ©¨¦¸©¨¦§©§©§½̈§¥

-éðôe ïzraøàì ìåàîOäî øBL¬¥«©§−Ÿ§©§©§®̈§¥
øLðåéøBçàî:ïzraøàì ¤−¤¥£¨§©§©§¨«
àéíäéðôeúBiçä ìLíäéôðëåeéä §¥¤¾¤©©§©§¥¤¬¨

úBãøtúBNeøtäìrîìîíäì §ª−§¦§®̈§¨¨¤

,íäa úBqeëî úBéäìLéàìíéðt ìëì ¦§§¨¤§¦À§¨¨¦

äéäézLííéôðë ézLúBøáç ¨¨§©̧¦¸§¥§¨©¦«Ÿ§´
úBòâBðLéàíäa úBqëì åéçà ìà §¦½¤¨¦§©¨¤

,íéðtäíézLeeéä íéôðë ézLe ©¨¦§©´¦§¥§¨©¦¨

äðäéúiåb úà úBqëîïúôeb úà: §©½¥−§¦«Ÿ¥¤«¨¤¨¨

áéLéàåúBiçäî äiç ìkìàìeî §¦²¨©¨¥©©¤
eëìé åéðt øáríéðt íäì äéä ék ¥¬¤¨−̈¥¥®¦¨¨¨¤¨¦

,çeø ìëaìàíB÷nä-äéäé øLà §¨©¤´©¨£¤Á¦«§¤



פי

:ïzëìa eaqéâéíäéàøî úBiçä úeîãe ¦©−§¤§¨«§¸©«©¹©§¥¤´

àéä íéãtlä äàøîk úBøra Là-éìçâk§©«£¥¥À«Ÿ£¸§©§¥´©©¦¦½¦¾

Làä-ïîe Làì dâðå úBiçä ïéa úëläúî¦§©¤−¤¥´©«©®§´Ÿ©¨¥½¦¨¥−

:÷øá àöBéãéäàøîk áBLå àBöø úBiçäå ¥¬¨¨«§©«©−¨´¨®§©§¥−

:÷æaäåèãçà ïôBà äpäå úBiçä àøàå ©¨¨«¨¥−¤©«©®§¦¥Á©̧¤¨¬

:åéðt úraøàì úBiçä ìöà õøàaæèäàøî ¨¨²¤¥¬¤©«©−§©§©¬©¨¨«©§¥̧

úeîãe LéLøz ïérk íäéNrîe íépôBàä̈«©¦³©«£¥¤¸§¥´©§¦½§¬

øLàk íäéNrîe íäéàøîe ïzraøàì ãçà¤−̈§©§©§¨®©§¥¤¸©´£¥¤½©«£¤²

:ïôBàä CBúa ïôBàä äéäéæéúraøà-ìr ¦«§¤¬¨«©−§¬¨«¨«©©§©¬©

:ïzëìa eaqé àì eëìé ízëìa ïäéráø¦§¥¤−§¤§¨´¥¥®¬Ÿ¦©−§¤§¨«

çéíúaâå íäì äàøéå íäì dáâå ïäéaâå§©̧¥¤½§¬Ÿ©¨¤−§¦§¨´¨¤®§©ŸÀ̈

:ïzraøàì áéáñ íéðér úàìîèéúëìáe §¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−§©§©§¨«§¤̧¤¸

úBiçä àNpäáe íìöà íépôBàä eëìé úBiçä©«©½¥«§¬¨«©¦−¤§¨®§¦¨¥³©«©¸

:íépôBàä eàNpé õøàä ìrîëøLà ìr ¥©´¨½̈¤¦¨«§−¨«©¦«©´£¤Á

çeøä änL eëìé úëìì çeøä íM-äéäé¦«§¤¨̧¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¨¬¨¨−©

çeø ék íúnrì eàNpé íépôBàäå úëìì̈¤®¤§¨«©¦À¦¨«§¸§ª¨½̈¦²¬©

:íépôBàa äiçäàëìrî íàNpäáe eãîré íãîráe eëìé ízëìa ©«©−̈¨«©¦«§¤§¨´¥¥½§¨§−̈©«£®Ÿ§¦¨«§º̈¥©´

:íépôBàa äiçä çeø ék íúnrì íépôBàä eàNpé õøàäáëúeîãe ¨À̈¤¦¨«§³¨«©¦¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈¨«©¦«§º

:äìrîìî íäéLàø-ìr éeèð àøBpä çøwä ïérk ré÷ø äiçä éLàø-ìr©¨¥³©«©¨¸¨¦½©§¥−©¤´©©¨®¨¬©¨«¥¤−¦§¨«§¨

âëúBqëî íézL Léàì dúBçà-ìà äMà úBøLé íäéôðk ré÷øä úçúå§©̧©¸¨«¨¦½©©§¥¤´§¨½¦−̈¤£¨®§¦À§©³¦§©¸

íézL Léàìe äpäì:íäéúiåb úà äpäì úBqëîãëíéaø íéî ìB÷k íäéôðk ìB÷-úà òîLàå ¨¥½¨§¦À§©³¦§©¸¨¥½¨¥−§¦«Ÿ¥¤«¨«¤§©´¤´©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³

:ïäéôðë äðétøz íãîra äðçî ìB÷k älîä ìB÷ ízëìa écL-ìB÷käëré÷øì ìrî ìB÷-éäéå §«©©¸§¤§½̈¬£ª−̈§´©«£¤®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«©«§¦¾¥©¾¨«¨¦−©

:ïäéôðë äðétøz íãîra íLàø-ìr øLàåëøétñ-ïáà äàøîk íLàø-ìr øLà ré÷øì ìrnîe £¤´©Ÿ®̈§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«¦©À©¨«¨¦̧©̧£¤´©Ÿ½̈§©§¥¬¤«¤©¦−

mixn zxhrmixn zxhr
änMìL ïBöøäeëìé úëìì çeøäå eëìäeaqé àìãö ìà ãvî:ïzëìa ¨̧¨¨¨¤¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¨§§¬Ÿ¦©−¦©¤©§¤§¨«

âéíéãtlä äàøîk úBøra Là-éìçâk íäéàøî úBiçä úeîãe§¸©«©¹©§¥¤´§©«£¥¥À«Ÿ£¸§©§¥´©©¦¦½
ä äàønäàéääúéäúBiçä ïéa úëläúîàéää äàønä äéä ïleëìdâðå ©©§¤©¦¾¨§¨¦§©¤−¤¥´©«©®§¨¨¨©©§¤©¦§´Ÿ©

äéä äaeøîe äøéúé äøàäïîe LàìäàøîLàääéäàöBéïéòk:÷øá ¤¨¨§¥¨§¨¨¨¨¥½¦©§¥¨¥−¨¨¥¬§¥¨¨«
ãéúBiçäåãçà íB÷îa eãîò àì §©«©−Ÿ¨§§¨¤¨

eéä àlàáBLå àBöøáø úeøéäîa ¤¨¨¨´¨®¦§¦©

:÷æaä äàøîkåèàøàå §©§¥−©¨¨«¨¥−¤
ìà éúìkzñäúBiçäéúéàøåäpäå ¦§©©§¦¤©«©®§¨¦¦§¦¥Á

úeîcõøàa ãçà ïôBàïî ähîì §©̧¤¨¬¨¨²¤§©¨¦

úBiçäìöàî ãçà ìkúBiçäãîò ©©¥¬¤¨¤¨¥©«©−¨©

ãçà ïôBàåéðt úraøàìäéä àì ©¤¨§©§©¬©¨¨«Ÿ¨¨

ãçà ïôBà àlà:æèäàøî ¤¨©¤¨©§¥̧
ïérk íäéNrîe íépôBàä̈«©¦³©«£¥¤¸§¥´

LéLøzæ úìëzä ïeb ïéòkãò øéäáe C ©§¦½§¥©©©§¥¤¨¨¦©

øáò ìà øáòî Ba äàøiLúeîãe ¤¥¨¤¥¥¤¤¥¤§¬
ïzraøàì ãçàíépôBàä úòaøàì ¤−̈§©§©§¨®§©§©©¨©¦

íäéàøîeíäéðt øàBzíäéNrîe ©§¥¤¸©§¥¤©´£¥¤½
äéä íúleòôeïôBàä äéäé øLàk §¨¨¨¨©«£¤²¦«§¤¬¨«©−

ïôBàä CBúaçeø ìëì ìbìbúäì §¬¨«¨«§¦§©§¥§¨©

äøæçäå áeañ éìaî:æéeéäL ïåékî ¦§¦¦§©§¨¨¦¥¨¤¨

ãö ìëì íéìbìbúîúraøà-ìr ¦§©§§¦§¨©©©§©¬©
ïäéráø,ïäéããöízëìaõôça ¦§¥¤−§¨¥¤§¤§¨´§¥¤

ízëì:ïzëìa eaqé àì eëìé ¤§¨¥¥®¬Ÿ¦©−§¤§¨«
çéïäéaâåíälL áâåíäì dáâå §©̧¥¤½§©¤¨¤§¬Ÿ©¨¤−

íäì äàøéåíä íéîiàî øLà §¦§¨´¨¤®£¤§ª¨¦¥

íúBà äàBøìíúaâåíéðéò úBaâå ¨¤¨§©ŸÀ̈§©¥©¦

íälLáéáñ íéðér úàìîúBàøì ¤¨¤§¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−¦§

çeø ìëì:ïzraøàìèéúëìáe §¨©§©§©§¨«§¤̧¤¸
eëìé úBiçäíbíìöà íépôBàä ©«©½¥«§¬©¨«©¦−¤§®̈

úBiçä àNpäáeïîöòìrî §¦¨¥³©«©¸©§¨¥©´
õøàääìòîì úBìòìeàNpéíb ¨½̈¤©£§©§¨¦¨«§−©

:íépôBàäëìríB÷nä ìàøLà ¨«©¦«©´¤©¨£¤Á
çeøä íM-äéäéìàäî ïBöøä ¦«§¤¨̧¨³©¨¨¥¨¥

da áëBøä Cøaúéeëìé úëììúBiçä ¦§¨¥¨¥¨¨¤̧¤¸¥¥½©©

ékänLïBöø íbúëìì çeøä ¦¨¬¨©§¨−©¨¤®¤
íépôBàäåøLàkeàNpéúBiçä §¨«©¦À©£¤¦¨«§¸©©

äìòîìíúnrìeàNpé íépôBàä íbäiçä çeø ékäòe÷z:íépôBàa §©§¨§ª¨½̈©¨©¦¦¨§¦²¬©©«©−̈§¨¨«©¦«
àëízëìaúBiçä eëìé úòaeëìéíépôBàä íbeãîré íãîráe §¤§¨´§¥¥§©©¥¥½©¨©¦§¨§−̈©«£®Ÿ

äiçä çeø ék íúnrì íépôBàä eàNpé õøàä ìrî íàNpäáe§¦¨«§º̈¥©´¨À̈¤¦¨«§³¨«©¦¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈
:íépôBàaáëúeîãeNeøôe çeèMääiçä éLàø-ìrìLïérk ré÷ø ¨«©¦«§º©¨©¨©¨¥³©«©¨¸¤¨¦½©§¥−

ïeâkàøBpä çøwäìò äîéà ìéhnä §©©©¤´©©®̈©©¦¥¨©

äéä Bøäæ úâìôä øeáòa åéàBøéeèð ¨©£©§¨©¨¢¨¨¨¬
:äìrîìî íäéLàø-ìr©¨«¥¤−¦§¨«§¨

âëíäéôðk ré÷øä úçúåìL §©̧©¸¨«¨¦½©©§¥¤´¤

eéä úBiçäúBøLéúBðeëîäMà ©©¨§¨½§ª¨¦−̈
Léàì dúBçà-ìàãçàå ãçà ìëì ¤£®̈§¦À§¨¤¨§¤¨

eéääpäì úBqëî íézL,íäì ¨§©³¦§©¸¨¥½¨¨¤

eéä äæ íéðôìåíézL Léàìe §¦§¦¤¨§¦À§©³¦
äpäì úBqëîíäìúà §©¸¨¥½¨¨¤¥−

:íäéúiåbãëìB÷-úà òîLàå §¦«Ÿ¥¤«¨«¤§©´¤´
úLòøäíéaø íéî ìB÷k íäéôðk ©§¨©©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³

e íéôèBMäécL-ìB÷k,éðéña Bøaãa ©§¦§«©©¸§©§§¦©

ézòîL àeää ìBwäízëìakìB÷ ©©¨©§¦§¤§½̈§¬
älîäïBàLå äéîääðçî ìB÷k £ª−̈¤§¨§¨§´©«£¤®

.íò ïBîäîäðétøz íãîra ¥£¨§¨§−̈§©¤¬¨
ïäéôðëíäéôðëa æà eLéòøä àì ©§¥¤«Ÿ¦§¦¨§©§¥¤

ìB÷ òéîLäì:äëéäéåeãîò éúî §©§¦©©«§¦¨©¨§

ä äéäLk ,eLéòøä àìå úBiçäìB÷ ©©§Ÿ¦§¦§¤¨¨©¾
àöBé-ìr øLà ré÷øì ìrî ¥¥©¾¨«¨¦−©£¤´©

íLàøàeä-Ceøa íB÷nä äéäLk Ÿ®̈§¤¨¨©¨¨

ìáà ,íéàéápä ìà øaãîíãîraæà §©¥¤©§¦¦£¨§¨§−̈¨

:ïäéôðë äðétøzåëìrnîe §©¤¬¨©§¥¤«¦©À©
íLàø-ìr øLà ré÷øìéúéàø ¨«¨¦̧©̧£¤´©Ÿ½̈¨¦¦

øéäæî øácøétñ-ïáà äàøîk ¨¨©§¦§©§¥¬¤«¤©¦−
k àeäåúeîc ìrå àqk úeîc §¦§´¦¥®§©¸§´
àqkäéúéàøäàøîk úeîc ©¦¥½¨¦¦§º§©§¥¬



yp`פב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

ß oeiq 'f ipy mei ß

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a jxk g"nyz zegiyd xtq)

אתם ּתפקד . . מררי כט)ּבני (ד, ְְְִִֵָָֹֹ
ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָויׁש

ּבּטּוי מציאּות לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת – ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, –ּבּטּולּבקהת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבמררי  ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ּפנּיֹות ּבלי לׁשמי", ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶָָ"לי
נאמר  לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(לׁשֹון

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא מעלתֹו ּכי ראׁש, נׂשיאת ְְְֲִִִִַַַַַָֹּבֹו

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְֲִֵֵֶֶַ

ויתדֹות  היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומיתרי
ׁשּלא  מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּומיתרים

סביב  לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּתגּביהם
ּבכלֹונסֹות  העליֹונה ּבׂשפתם הּקלעים ּבהם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָלתלֹות

הּמׁשּכן"וקנּד ּב"מלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו .סין ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

äàøîk úeîc àqkä úeîc ìrå àqk úeîc§´¦¥®§©¸§´©¦¥½§º§©§¥¬

:äìrîìî åéìr íãàæëàøàå|ìîLç ïérk ¨¨²¨−̈¦§¨«§¨¨¥´¤§¥´©§©À

åéðúî äàønî áéáñ dì-úéa Là-äàøîk§©§¥¥³¥¨¸¨¦«½¦©§¥¬¨§−̈

éúéàø ähîìe åéðúî äàønîe äìrîìe§¨®§¨¦©§¥³¨§¨¸§©½¨¨¦̧¦¸

:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîkçëíBéa ïðrá äéäé øLà úLwä äàøîk §©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´

ìB÷ òîLàå éðt-ìr ìtàå äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä©¤À¤¥´©§¥³©Ÿ̧©¸¨¦½¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®¨«¤§¤¸¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬

:øaãîâáé:BîB÷nî ýåýé-ãBák Ceøa ìBãb Lrø ìB÷ éøçà òîLàå çeø éðàOzå §©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½−©´©¨®¨¬§«§Ÿ̈−¦§«

mixn zxhrmixn zxhr
:äìrîìî åéìr íãàæëìò áLBiä íãàä äàøî úBàøì éúìkzñä øLàk ¨¨²¨−̈¦§¨«§¨©£¤¦§©©§¦¦§©§¥¨¨¨©¥©

àqkäàøàå|ïérkïeâkLà-äàøîk ìîLçæïéòk dì äéäå ,é÷ðå C ©¦¥¨¥´¤§¥´§©©©§©À§©§¥¥³¨§¨¦§¨¨¨§¥

úéaLà äàøîaáéáñ dìàeä ïk ¥§©§¥¥¨¸¨¦«½¥

äìrîìe åéðúî äàønîìáà ¦©§¥¬¨§−̈§®̈§¨£¨

éúéàø ähîìe åéðúî äàønîe¦©§¥³¨§¨¸§©½¨¨¦̧¦¸
dâðå Là-äàøîkäçéøæe äøàä §©§¥¥½§¬Ÿ©¤¨¨§¦¨

äéä:áéáñ Bìçëäàøîk ¨¨−¨¦«§©§¥´
íBéa ïðrá äéäé øLà úLwä©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´
áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä©¤À¤¥´©§¥³©¸Ÿ©¸¨¦½
ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®
áLBé Cìî úeîãk Lc÷nä úéaî òñBð¥©¦¥©¦§¨¦§¤¤¥

òñBðå äákønä ìòäàøàåæà ,äæ ìk úàéðt-ìr ìtàåìeî úBåçzLäì ©©¤§¨¨§¥©¨«¤§¤¸¤¨¤¨¨«¤´Ÿ©¨©½§¦§©£

'äøaãî ìB÷ òîLàåéìâø ìò ãBîò íãà ïa éìà øîàiå'åâå E:áéøçàì ¨«¤§©−¬§©¥«©Ÿ¤¥©¤¨¨£©©§¤§©©

ìà BúàNì çeøä ìà äeö åéøác øîbL¤¨©§¨¨¦¨¤¨©§¥¤

íL äìBbä éða øLà íB÷näéðàOzå ©¨£¤§¥©¨¨©¦¨¥´¦
éøçà òîLàå çeøäàeápä íB÷nî ½©¨«¤§©´©«£©½¦§©§¨

íL éúééäLìBãb Lrø ìB÷äéäL ¤¨¦¦¨−©´©¨®¤¨¨

øîBàBîB÷nî ýåýé-ãBák Ceøa ¥¨¬§«§Ÿ̈−¦§«
Lã÷ úéáa BîB÷îa BúBéäa äéäL Bîk§¤¨¨¦§¦§§¥Ÿ¤

BîB÷nî øqL ét-ìò-óà íéLãwä: ©¢¨¦©©¦¤¨¦§



פג `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»



yp`פד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ",למּׂשא ּכּונתֹו, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ורׁש"י  העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָהיינּו
לוּים  ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשֹולל

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי על־ידי ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאֹו
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך מּבן (רש"י לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

חמּׁשים. ּבן עד ְֲִִִֶַֹׁשלׁשים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr gi jxk y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

ּכל־  ׁשנה ּבן־חמּׁשים ועד ומעלה ׁשנה ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹמּבן
עבדה  עבדת לעבד ֲֲֲַַַָָֹֹֹֽהּבא

לעבֹודה  עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָהּוא
ובפרש"י)אחרת מז. (ד, ֶֶַ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
והרי  וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּכן

ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו הל'ּבּמקּדׁש רמב"ם (ראה ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי

הּלוּיים  ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻויׁש
הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּצעירים

רׁש"י נשא)מפרׁש ד"ה ג ד, חמּׁשים (במדבר ּבן על "הּיֹותר ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַַָ
מכחיׁש". ְִַֹּכחֹו

וחלילים  ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָולכאֹורה
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָוכיו"ב,
ּפחּותים  ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָרב,
ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמחמּׁשים

ּונבלים? ּבחלילים לנׁשף ְְֲִִִִַָֹאֹו
ׁשירה  על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻולכן
וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָּבּפה
ּובפרט  יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות עבֹודֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשהם

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם ד"ה מצלּתים (רש"י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ב) יג, ערכין והעבֹודה עבידתא, רק , ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים ְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהּלוּיים
וק"ל.

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑"חמּׁשים ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים .ואֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆
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ïBøàäCìéä CìäøácâBøäì äòøöä ¨¨¥¤́¨©©¨®¤©¦§¨©£

íéðòðkä úàóLø àöéåLà éwéæ ¤©§©£¦§¥¥¬¤−¤¦¥¥

áBø÷ CìBä øácä úà íéàéáîä©§¦¦¤©¤¤¥¨

:åéìâøìåøLàkãîrõøàa ïBøàä §©§¨«©£¤¨©´¨¨¨¨¤

ìàøNé dúBà eLákõøà ããîéå ¨§¨¦§¨¥©§´Ÿ¤¤À¤
øLàk ,äcîa íéèáMì äe÷ìçåäàø §¦§¨©§¨¦§¦¨©£¤¨¨¸

õøàa Bðéò íNå ïBøàäøziåäéä ¨¨§¨¥¨¨¤©©¥´¨¨

÷ézòîíéBbíLøâì íéðòðkä úà ©§¦¦½¤©§©£¦§¨§¨

íöøàîeöötúiåeøazLðå-éøøä ¥©§¨©¦§«Ÿ§¸§¦§©§©§¥
ãríéðòðkä éøNeçLeìôðå eòøk ©½¨¥©§©£¦©−¨§§¨§

íìBò úBòábíéöéøòäå íéôéwzä ¦§´®̈©©¦¦§¤¨¦¦

ìkL øçàî ,íälLíìBò úBëéìä ¤¨¤¥©©¤¨£¦¬−̈
íìBòä éâéäðîe éëéìBîBìíB÷nä ìL ¦¥©§¦¥¨¨«¤©¨

BðBöøk íäa úBNòì àeä-Ceøa:æøékæä ¨©£¨¤¦§¦§¦

úBîçìîa eðì äNòL úBøeáb äzò©¨§¤¨¨¨§¦§£

æð÷ ïa ìàéðúò éãé ìò íéúòLø ïLek©¦§¨©¦©§¥¨§¦¥¤§©

øîàå ,ïéãî íò ïBòãb úîçìîáeúçz §¦§¤¤¦§¦¦§¨§¨©©´©

ïåàíúBà ìétäå ìàéðúò úà 'ä íé÷ä ék íei÷å äãîòä íäì äéä àlL íB÷îa ½̈¤§¨¤Ÿ¨¨¨¤©£¨¨§¦¦¥¦¤¨§¦¥§¦¦¨

íéìäà:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeë éìäà éúéàøçíéøäðáäéëå Ÿ¨¦¨¦−¦¨«¢¥´®̈¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«£¦§¨¦¸§¦

íéøäðaäøçóàýåýéìàøNé éðôì ïcøiä úà òøwLkEtà íéøäpa-íà ¦§¨¦¨¨´©§Ÿ̈½§¤¨©¤©©§¥¦§¥¦§¨¥¦©§¨¦¸©¤½
,åéîéî áéøçäìEúøár íia-íàäaqä àlà ,íiä úà òøwLk åéîéî áéøçäì §©£¦¥¨¦©−̈¤§¨¤®§©£¦¥¨§¤¨©¤©¨¤¨©¦¨

äúéäákøú ékzáëøL éôì-ìr ¨§¨¦³¦§©¸§¦¤¨©§¨©
éñeñéúákøî EäreLé EòéLBäì ¤½©§§Ÿ¤−§¨«§¦©

Cøc úëìì íénä zò÷a ïëìå Enò©§§¨¥¨©§¨©©¦¨¤¤¤¤

äöéìî ïéðò ìkäå .äòé÷aä:èäéør ©§¦¨§©Ÿ¦§©§¦¨¤§¨³
øBòúúéìâð äìâðEzL÷,Eúøeáb ¥¸¦§Ÿ¦§¥©§¤½§¨¤

úBhî úBòáLzòaLpL úBòeáMa §ª¬©−©§¤¦§©§¨

íéèáMìäìñ øîàøîàî àeä ©§¨¦´Ÿ¤¤®¨©£¨

Bîëe ,íìBòì íi÷únäòwáz úBøäð ©¦§©¥§¨§§¨−§©©
ä íäì zò÷aõøàíéî íäì úúì ¨©§¨¨¤¨¨«¤¨¥¨¤©¦

íéaø:éøLàkEeàøøáBò ïBðøà éøä ©¦©£¤¨³¨¥©§¥

ìàøNé éðôìeìéçéeãòøå eìçíéøä ¦§¥¦§¨¥¨¦̧¸¨§¨£¨¦½
íéøzñpä úà eâøäå äæì äæ eáø÷úðå§¦§¨§¤¨¤§¨§¤©¦§¨¦

íéøää éòé÷áaíéî íøæøàaä éî ¦§¦¥¤¨¦¤¬¤©−¦¥©§¥

øáréøáàî äìòäå íéøää ïéa ¨®̈¥¤¨¦§¤¡¨¥¥§¥

ìàøNéì ñpä òéãBäì íéâeøääïúð ©£¦§¦©©¥§¦§¨¥¨©³
BìB÷ íBäzéî òéîLä ÷îBòäî §¸½¥¨¤¦§¦©¥

ñpä íñøôì BìB÷ øàaäíBøúBîîBø ©§¥§©§¥©¥−§

eäéãéíB÷nä ãé çkàNðãò æà ¨¥¬Ÿ©©©¨¨¨«¨©

åéúBàìôða eøékä ílk ék äìòîì: §©§¨¦ª¨¦¦§¦§§¨

àéòLBäé éîéaçøé LîLãçà ìk ¦¥§ª©¤¬¤¨¥−©¨¤¨

íäîäìáæ ãîràìå dlL øBãna ¥¤¨´©§ª®¨©¨¤¨§Ÿ

àlà dëìäî äëìäévç øBàìEévç ¨§¨©£¨¨¤¨§³¦¤̧¸¦¥

àeä-Ceøa íB÷nä÷øa dâðì eëläé ©¨¨§©¥½§−Ÿ©§©¬
:EúéðçáéíræaäòáL ìò Eîòæa £¦¤«§©−©§©©§©¦§¨

íéBbãrözä éáLBé zñîøõøà ¦¦§©¨©§¨§¥¨®̈¤
Leãz óàaúòáL úà zLøb:íéBb §©−¨¬¥©§¨¤¦§©¦«

âéíìBòîòLéì úàöéúà òéLBäì ¥¨¨¨̧¨̧§¥´©§¦©¤

EçéLî-úà òLéì Enreäi÷æç ©¤½§¥−©¤§¦¤®¦§¦¨

ék äãeäé CìîzöçîìkLàø ¤¤§¨¦¨©³§¨¨Ÿ¸
òLø úéaîéãé ìò áéøçðñ äðçnî ¦¥´¨½̈¦©£¥©§¥¦©§¥

CàìnäúBørä úà úélb-ãr ãBñé ©©§¨¨²¦¦¨¤©§¬©
øàeöäðçnä ìk zãáàääìñãò ©−̈¤¡©§¨¨©©£¤¤«¨©

íe÷ì eôéñBé àìå íìBò:ãé,áéøçðñ ¨§Ÿ¦¨©§¥¦



yp`פו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy

ß oeiq 'g iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום

'הּנּזקין'ּבּיֹום, ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא .)דף ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰Án‰ŒÔÓ eÁlLÈÂ∑ ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

הלוּים  חנית ׁשכינה, מחנה היא הּקלעים ּתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָחניתן:
היא  – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹסביב
לכל  הּדגלים מחנה סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמחנה
נׁשּתּלח  הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָארּבע

מן  ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻֻֻחּוץ
ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתים.
רּבֹותינּו ּדרׁשּו זה וכל ׁשכינה. מּׁשל אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻמׁשּלח

ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות סז)מן LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ ְְְִִִֶֶַַָָ»≈»»∆
ׁשהּוא  אני, אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדמסאב
יׁש והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵַַָָָלׁשֹון

רּבה' אדרּיא (פע"ח)ּב'בראׁשית :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְִִִִֵַַַָָָ
עצמֹות  .ׁשחיק ְֲִָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»
:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

éðr ìëàì-Bîk íúöéìr éðöéôäì eørñé¦§£−©«£¦¥®¦£¦´ª½̈§¤«¡¬Ÿ¨¦−

:øzñnaåèéñeñ íiá zëøcíéî øîç E ©¦§¨«¨©¬§¨©−̈¤®−Ÿ¤©¬¦

:íéaøæèézrîL|eììö ìB÷ì éðèa æbøzå ©¦«¨©´§¦©¦§©´¦§¦À§¸¨«§´

øLà æbøà ézçúå éîöra á÷ø àBáé éúôN§¨©½¨¬¨¨²©«£¨©−§©§©´¤§®̈£¤³

:epãeâé írì úBìrì äøö íBéì çeðàæé-ék ¨¸©̧§´¨½̈©«£−§©¬§¤«¦«

Lçk íéðôba ìeáé ïéàå çøôú-àì äðàú§¥¨´«Ÿ¦§À̈§¥³§¸©§¨¦½¦¥¸

øæb ìëà äNr-àì úBîãLe úéæ-äNrî©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨®Ÿ¤¨©³

:íéúôøa ø÷a ïéàå ïàö äìënîçééðàå ¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−

:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéaèéýåýé ©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´

éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç éðãà£Ÿ¨̧¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−

:éúBðéâða çöðîì éðëéøãé©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦«¨«

mixn zxhrmixn zxhr
åéhîá zá÷ðìk EhîaLàøéLðàéøòa íéáLBiä Eåéæøték ,äîBç éìa ¨©³§¨§©¨¸§©§¨´Ÿ£¨¤©§¦§¨¥§¨½̈§¦¨¦

íä ,äîBç óweî íB÷î íìéëé àì åéLðà áBøîeørñéäøòñ çeøa eàaéðöéôäì ¥£¨¨Ÿ§¦¥¨¨¨¥¦§£−¨§©§¨¨©«£¦¥®¦
ìáà ,úBøçà úBöøàaíúöéìróBñ ©£¨£¥£¨£¦´ª½̈
äéä íúçìöä úçîNBîkeáLçL elà ¦§©©§¨¨¨¨¨§¥¤¨§

ìëàìäéäL ìàøNé úàéðräpeòî ¤«¡¬Ÿ¤¦§¨¥¤¨¨¨¦−§¤

íúBlëìeøzñnaíéøöî Bîk ,øaãna §©¨©¦§¨«©¦§¨§¦§©¦

ìàøNé úà úBlëì íäéøçà eôãøL¤¨§©£¥¤§©¤¦§¨¥

íéøönî íúàöa:åèzëøczñîø §¥¨¦¦§©¦¨©¬§¨¨©§

íiáañeñéEíäéìò íéððòä íä ©−̈§¤®¥¨£¨¦£¥¤

øîçúîøòáeíéaø íéîúàa −Ÿ¤©£¥©©¬¦©¦«¨¨

íãaàìe íänò íçläì:æèøîà §¦¨¥¦¨¤§©§¨¨©

àéápäézrîLda eéäiL äøväî ©¨¦¨©´§¦¥©¨¨¤¦§¨

,âBâ àa íBéa àéää úòa ìàøNé¦§¨¥¨¥©¦§Ÿ

døeáòáeæbøzåãøçzìB÷ì éðèa ©£¨©¦§©´¤¡©¦§¦À§¸
äòeîMäeììöeãòø,éúôNáBøî ©§¨¨«§´¨£§¨©½¥

øòväá÷ø àBáéïBáwøéîöra ©©©¨¬¨¨²¦¨©«£¨©−
ézçúåéãîò íB÷î ìëaæbøà,ãøçà §©§©´§¨§¨§¦¤§®̈¤¡©

ézòîL ékçeðà øLàáeLç éúééä ¦¨©§¦£¤³¨¸©̧¨¦¦¨

úeìbäî éáeL øçà éöøàa çeðàL¤¨©§©§¦©©¦¥©¨

éúçeðî äëôäð äpäå ,éöøàìíBéì §©§¦§¦¥¤¤§¨§¨¦§´
äøöâBb áLçL íBiä àeä ékúBìrì ¨½̈¦©¤¨©©«£−

írììàøNéå íéìLeøéepãeâéíénòä éãeãb åéìò àéáéå:æéäðàú-ékìàøNé §©¬§¨©¦§¦§¨¥§¤«§¨¦¨¨§¥¨©¦¦«§¥¨´¦§¨¥

çøôú-àìíìeîì äîçìîa ãBîòì álä úeöîàå äøeáb eð÷ àì ïéãòïéàå «Ÿ¦§À̈£©¦Ÿ¨§¨§©§©¥©£§¦§¨¨§¨§¥³
ìeáééøt ïéà ïéãòLçk íéðôba §¸£©¦¥§¦©§¨¦½¦¥¸
LeçkúBîãLe úéæ-äNrîúBãNe ¨©«£¥©½¦§¥−§

äàeázìëà äNr-àìàì ïéãò §¨«Ÿ¨´¨®Ÿ¤£©¦Ÿ

ìëàî eçéîöäïàö äìënî øæbïéc ¦§¦©£¨¨©³¦¦§¨¸½Ÿ¦

eèòî ék Bàìk íB÷nî úøëð ïàväïéàå ©Ÿ¦§¨¦§¦§¦¨£§¥¬
íéúôøa ø÷aíúBéäa ìàøNé äpä ¨−̈¨«§¨¦«¦¥¦§¨¥¦§¨

éàå ,eèòîúð ìááaïBîä ìeî eãîòé C §¨¤¦§©£§¥©©§¨

äfä áøä:çéäæ ìk íòéðàåúñðk ¨©©¤¦¨¤©«£¦−§¤¤

ìàøNéäìéâà äæBìrà ýåýéa ¦§¨¥©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨
úBøeáâáe 'ä úðòLîa çîNàéýìûa ¤§©§¦§¤¤¦§¥«Ÿ¥¬

:érLéèéäpä ,èòîä eðçðà ék íò ¦§¦«¦¦£©§©§©¦¥

éðãà äåäéíB÷îa éìíNiå éìéç ¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧¦¦§¥¦½©¨³¤
éìâøúBl÷úBìiàkøçà óBcøì ©§©̧©¨«©¨½¦§©©

áéBàäéðëéøãé éúBîa-ìråéøãéC ¨¥§©¨«©−©§¦¥®¦©§¦

øLà íéøää éäáb ìò óBcøì éúBà¦¦§©¨§¥¤¨¦£¤

,íéìLeøé úBáéáñçöðîìéåì ïáì §¦§¨©¦©§©¥−©§¤¥¦

øéLa çvðîäéúBðéâðaïebpa dðbðì ©§©¥©§¦¦§¦«¨«§©§¨©¦

dì ézãçé øLà: £¤¦©§¦¨

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑ ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר הרי ƒ¿…«««ְֲֵַַַָָָָָ

וּיקרא  ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּגֹוזל
ה) וגֹו'",(ויקרא ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְֲֲִִֵַַַַָָ

האחד  ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָונׁשנית

ואׁשם  חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר "והתוּדּו", ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתּוב
הּגר  ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿפי

לּכהנים  נּתן .ׁשהּוא ֲִִֶַָֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬
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עׂשּו אׁשר את־חּטאתם ז)והתוּדּו (ה, ְְֲִֶֶַַָָָֽ
הּתׁשּובה  עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתוּדֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹצּונּו

והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . עג). מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְִַָ
הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו שסד.ּכבר מצוה (מנ"ח ְְְְְִַַַַָָָ

לא ועוד) עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע ,ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
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Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»
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Eltpe dEg lr `A WgPdW itl ,dhFq¨§¦¤©¨¨¨©©¨§¨§

aizkC ,eikixi(ci ,b ziW`xA)LpgB lr" §¥¨¦§¦§¥¦©§Ÿ§
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yp`פח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
חּסר  אם מה־ׁשאין־ּכן כּו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ּתמים

איבר" מחּסר נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו אחת תורה מצוה (לקוטי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ג) מה, .נצבים

ּכי  הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
מּׁשם  נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהחּיּות

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁשה ְֲֵֵַַַָָָָָחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא ּכי ולכן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

מצות  א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹנמנּו
עד  הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק מּגיעה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּתׁשּובה
הּוּדּוי  מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּבכחּה

הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות יכֹולה ּבּפה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשהיא

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ׁשּמת ¿ƒ≈»ƒ…≈ְִִֵֵֶֶַַ

יֹורׁשים  לֹו ‡ÂÈÏ.ואין ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ּכׁשּנמל ְְִֵ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶַ
ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. על להתוּדֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָזה
אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאדם
למעלה  אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאח,

יֹורׁשים  לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? .עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
·Len‰ ÌL‡‰∑הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ »»»«»ְֶֶֶֶַַֹ««…≈

מׁשמר  ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם, lÓ·„.קנאֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«
ÌÈ¯tk‰ ÏÈ‡∑ להביא צרי ׁשהּוא ּב'וּיקרא' .האמּור ≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְִִִֵַַָָ
אחריה  המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּתרּומה
"אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ּומה הּגרנֹות?! ְְְְֲִֵֶַַַַַָלבית

ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו כג)לּכהן"? "ּתביא (שמות : ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּתלמּוד  ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"אלהי ה' ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית
על  ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן ְְִִֵֵֶַַַַָָֹלֹומר:

לּכהן  נּתנין ׁשּיהיּו .הּבּכּורים ְִִִִִֵֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g jxk zegiy ihewl)

הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, יׁש(רש"י ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ
" מדּיק מּדּוע "לביתלׁשאל, נקט ולא ּבבית הּגרנֹות", ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹ

הּמסּיעים  . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּגרנֹות".
הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לכן  חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה להם נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין
" ּבזה לבית ּכתב (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק יׁש ּכּמה עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָנראה

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

mixehd lra

(h)éðá éLã÷ ìëì äîeøz ìëå§¨§¨§¨¨§¥§¥
.äéäé Bì ïäkì eáéø÷é øLà ìàøNé¦§¨¥£¤©§¦©Ÿ¥¦§¤

.mixEMaA ixtQA Dl iwFn.Eaixwi ¥¨©¦§¥§¦¦©§¦

:`IxhnibA.mixEMAd mdi dxez §¦©§¦¨¥©¦¦
(i).eéäé Bì åéLã÷ úà LéàåKinqE §¦¤¢¨¨¦§§¦
DildhFq zWxRddWOW iOW xnFl , ¥¨¨©¨©¤¦¤©§¤

KxcM ,maixwn Fpi`e miWPd iPw¦¥©¨¦§¥©§¦¨§¤¤
EN`M ied ,ilr ipA EUrW¤¨§¥¥¦¨¥§¦

.mEakW`i dxez §¨



פט `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְֱִֶֶ

ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה ְְְְְְִִִַַָָָָֻמּתנֹות
מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש לֹומר: ְְְֳִִִֶַַַָָּתלמּוד
ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּטֹובת

אּגדה ּומדרׁש ּב'ּספרי'. ראה)ּבֹו פ' "ואיׁש(תנחומא : ְְְִִִֵַַַָָ

ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿקדׁשיו
עֹוׂשה  ׂשדהּו ׁשאין סֹוף הּמעׂשרֹות, יהיּו לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָנֹותנן,

לעׂשֹות  למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד ‡LÈ.אּלא ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָƒ
Ô‰kÏ ÔzÈŒ¯L‡∑לֹו הראּויֹות È‰È‰.מּתנֹות BÏ∑ ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆

הרּבה  .ממֹון ְֵַָ

ß oeiq 'h iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְַַָָ
אּתה  אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? ְְְֳִִִִִֶַָָָָָמן
להביא  אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעּכב

הּסֹוטה  את ‡LÈ.לֹו LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ֶַָƒƒְְֶֶֶֶַ
מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה, ׁשל מלחמה ּבאיׁש .ּבׁשּתים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk∑ המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ƒƒ¿∆ƒ¿ְֲִֵֵַַָָ

 ֿ "ּכי ּדכתיב: ׁשטּות, רּוח ּבהן ׁשּתּכנס עד ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנֹואפין
ּבֹו ּוכתיב ז)תׂשטה", חסרֿלב".(משלי אּׁשה "נאף : ְְֲִִִֵֵֶַָֹ

צניעּות  מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּופׁשּוטֹו
ּכמֹו ּבעיניו, ד)ותחׁשד ועבר"(שם מעליו (שם "ׂשטה ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹ

לּב"ז) אלּֿדרכיה יׂשט "אל :.ÏÚÓ B· ‰ÏÚÓe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָ»¬»»«
הּמעל? .ּומהּו ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 cenr a jxk zegiy ihewl itÎlr)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אׁשּתֹו ּכי־תׂשטה איׁש יב)איׁש (ה, ְְִִִִִֶֽ
ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אלא־אם־ּכן עברה עֹובר אדם ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי איׁש איׁש ג,ׁשּנאמר: (סוטה ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַ
.א)

כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין ׁשהראיה מה לבאר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָיׁש
סֹוטה: מּדין ְִִִָָנלמד

יׂשראל  והּנה, ּבפנּויה. ולא איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדין
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנמׁשלּו

ּבעלּה" רצֹון לׁשֹון העֹוׂשה (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אליהּו דבי (ּתּנא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

קל,קצת) רצֹון על אפילּו לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה  אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים אם אפילּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
והּקדֹוׁש־ּברּו־  ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ"עֹוׂשה
קּלה  עברה על־ידי ׁשּגם מּכיון נֹוגעת עברה ׁשּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא
לֹומדים  ולכן מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. רחמנא־לצלן ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנפרדים
להדּגיׁש על־מנת אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָענין

ּובעל. אּׁשה על־דר - נֹוגעת קּלה עברה ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּגם

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו ּומי (סוטה לקטן ּפרט איׁש, ¿»«ƒ…»ְְִִָָָ

איׁש Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ׁשאינֹו d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ִֵֶ…»ƒ¿«∆«ְִָָ
אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָּפֹוסלת

לזֹו זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÌÏÚÂ.ּכּמעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַָָָ¿∆¿«
dLÈ‡ ÈÈÚÓ∑(כז היה (סוטה אם הא לסּומא. ּפרט ≈≈≈ƒ»ְְִָָָָָ

הּמים  אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָרֹואה

אֹותּה לטמאת ∑zÒÂ¯‰.ּבֹודקין ׁשּתראה ׁשעּור ְִָ¿ƒ¿¿»ְְִֵֶֶַָֻ
da.ּביאה  ÔÈ‡ „ÚÂ∑ אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ִָ¿≈≈»ֲִִֵֵֶָָָ

ׁשֹותה  היתה לא נטמאת! da.ׁשאמר: ÔÈ‡ „ÚÂ∑ ְְִֵֶַָָָָֹ¿≈≈»
לסתירה  עדים יׁש אבל נאנסה,∑Nt˙‰.ּבטמאה, ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְֶֶָ

כב)ּכמֹו עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְְִַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»



yp`צ zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑ ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈

רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי ‡ÚŒB·¯.אל ‰‡ÓË ‡Â‰Â ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿»»»«

'B‚Â ÂÈÏÚ∑ על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, »»¿ְְְְִַַָָָָ
לאו  אם נטמאה אם ידּוע ואין .התראתֹו, ְְְְִִִֵַַָָָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת יהא חּטים ∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא ולא ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְִִֹ

יב) מאכל (סוטה וקרּבנּה ּבהמה, מעׂשה עׂשתה היא ;ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְֵֶָָָֹ

ּבחׁש עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן .מהּדר, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑,"לבֹונה" נקראֹות ׁשהאּמהֹות ¿…ƒ≈»»¿…»ְְִִֶָָָָ

ד)ׁשּנאמר הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): והיא (סוטה ְְְֱִִֶֶֶַַַָ
מּדרכיהן  ‰ÁÓŒÈk‡e˙.ּפירׁשה ˙‡˜∑ הּקמח ְְִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ֶַַ

זכר  לׁשֹון – קמח ˜‡˙.הּזה. ˙ÁÓ∑ מעֹוררת ְֶֶַַָָƒ¿«¿»…ְֶֶ
הּבעל  וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי .עליה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו לפי (כתובות «ƒ¿…ƒְְִִֶַֻ

וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה
ּבמצרים  לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו מּדרכיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפירׁשה
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, .ּתחת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

N¯ÁŒÈÏÎa∑(ז יין (סוטה הּנֹואף את הׁשקתה היא ƒ¿ƒ»∆ְְִִִֵֶַַָ
הּמרים  מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻמׁשּבח

חרס  ׁשל ּבזּויה .ּבמקדה ְְִֵֶֶֶָָ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

mixehd lra

(fi)ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä ïîe¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©
.ïkLnäinlWExiA(a"d a"t dhFq)dOl , ©¦§¨©§©§¦¨¨¨

mFwOn - min ?azkE xtre min©¦§¨¨§¨©¦¦¨
azkE .zklFdW mFwnl - xtre .z`AW¤¨§¨¨§¨¤¤¤§¨

.oFAWge oiC oYil dcizr `idW -¤¦£¦¨¦¥¦§¤§
.ò÷ø÷axW` xtrd onE" .zxFqOA 'a §©§©©¨¤¦¤¨¨£¤

m`e" :Kci`e ,"oMWOd rwxwA didi¦§¤§©§©©¦§¨§¦¨§¦
"mId rwxwA ipir cbPn ExzQi,h qFnr) ¦¨§¦¤¤¥©§©§©©¨¨

(b- "ipir cbPn ExzQi m`e" :WExiR .¥§¦¦¨§¦¤¤¥©
rwxwA" ,DWi` ipirn mlrpe dxYqPW¤¦§§¨§¤§©¥¥¥¦¨§©§©
,mie rwxw ici lr DzF` wFCai - "mId©¨¦§¨©§¥©§©§¨

.xtre min EpiidC§©§©¦§¨¨

.ïkLnä ò÷ø÷aipRn ,ilcn o"ir §©§©©¦§¨©¦©§¦¦§¥
`l xn`l sWp dxnW s`p oire"§¥Ÿ¥¨§¨¤¤¥ŸŸ

"oir ipxEWz(eh ,ck aFI`).gi dxez §¥¦¨¦¦

(gi).íéøøàîäminrR 'a dlFrg"nx, ©§¨§¦¤§¨¦
Wi` lW mixa` g"nx oiwcFAW xnFl©¤§¦¥¨¦¤¦
,"`ed z`pw zgpn" aizM Kkl .dX`e§¦¨§¨§¦¦§©§¨Ÿ

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ

מּמקֹום  אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָ"והעמדּה
ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי ∑Ú¯Ùe.למקֹום ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ»«

ספרי) יד. מּכאן (שם לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את ְְְְִִֵֵֶַַָָָָסֹותר
להן  ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל ‰'.לבנֹות ÈÙÏ∑ ְְְִִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈

ּדר(ספרי) הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבׁשער
הּנכנסים  ÈtkŒÏÚ‰.ּכל Ô˙Â∑ ּתּטרף אּולי ליּגעּה, ְִִַָָ¿»«««∆»ְְִֵַַָָ

הּמים  על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה, .ּדעּתּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ÌÈ¯n‰∑לּה מרים ׁשהם סֹופן ׁשם ∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.על «»ƒִֵֵֶַָָָ«¿»¿ƒ

לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים סּלֹון (יחזקאל : ְְְִִִַַָָָ
קדֹוׁשים  ׁשהרי ארּורים, מים לפרׁש יּתכן ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹממאיר.
את  מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהן.
אּלא  ליטיא, ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהאחרים.

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות .מלטטיא, ְְְְְֶֶַַַָָָָ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב
ׁשּמצוה  אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני .לפּתח ְְְְְִִִִֵַָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל ‰'.ׁשבּועה ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈
'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ

לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»
ׁשארע  ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיהיּו

אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. ׁשמכם (ישעיה "והּנחּתם : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׁשבּועה
הּברכה לענין וכן רׁשעים, יא)ׁשל "ונברכּו(בראשית : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מח)וגֹו'" לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ ְְְְִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈
ּבעברה  התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקללה

נפּוחה ∑ˆ·‰.ּתחּלה  .ּכתרּגּומֹו: ְִָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות ּכמֹו «¿∆∆ְְְִֶֶֶַ
ׁשהּל וכןּפּתח ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד "לנחתם (שמות : ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

,"א)הּדר ּתלכּוֿבּה".(דברים אׁשר ּבּדר "לראתכם : ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
הּבטן  את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכן

הּיר את C¯È.ּומּפילים ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ּבטנֹו ִִֵֶַַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְִ
ּכׁשהּוא  נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָוירכֹו

ׁשל  הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאֹומר
אמּור  ‡ÔÓ.נבעלת ÔÓ‡∑"אמן" ׁשבּועה: קּבלת ְִֶֶָ»≈»≈ְֵַַָָָ

מאיׁש אם "אמן" הּׁשבּועה. על "אמן" האלה, ְִִֵֵֵַַַָָָָָָעל
ׂשטיתי  ׁשּלא "אמן" אחר. מאיׁש אם "אמן" ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹזה,

ּוכנּוסה  יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, .ארּוסה ְְֲֶֶָָָָָ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

mixehd lra

.'`id' opixwehi dxez(ak).ïîà ïîàwqR.xg` Wi`n on` ,df Wi`n on` :xnFl ,mipn` ipW oiAbk dxez §¨¥©¦¨¥¨¥¨¥¥§¥£¥¦©¨¥¥¦¤¨¥¥¦©¥



צי `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ

מּמקֹום  אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָ"והעמדּה
ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי ∑Ú¯Ùe.למקֹום ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ»«

ספרי) יד. מּכאן (שם לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את ְְְְִִֵֵֶַַָָָָסֹותר
להן  ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל ‰'.לבנֹות ÈÙÏ∑ ְְְִִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈

ּדר(ספרי) הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבׁשער
הּנכנסים  ÈtkŒÏÚ‰.ּכל Ô˙Â∑ ּתּטרף אּולי ליּגעּה, ְִִַָָ¿»«««∆»ְְִֵַַָָ

הּמים  על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה, .ּדעּתּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ÌÈ¯n‰∑לּה מרים ׁשהם סֹופן ׁשם ∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.על «»ƒִֵֵֶַָָָ«¿»¿ƒ

לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים סּלֹון (יחזקאל : ְְְִִִַַָָָ
קדֹוׁשים  ׁשהרי ארּורים, מים לפרׁש יּתכן ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹממאיר.
את  מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהן.
אּלא  ליטיא, ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהאחרים.

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות .מלטטיא, ְְְְְֶֶַַַָָָָ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב
ׁשּמצוה  אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני .לפּתח ְְְְְִִִִֵַָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל ‰'.ׁשבּועה ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈
'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ

לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»
ׁשארע  ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיהיּו

אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. ׁשמכם (ישעיה "והּנחּתם : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׁשבּועה
הּברכה לענין וכן רׁשעים, יא)ׁשל "ונברכּו(בראשית : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מח)וגֹו'" לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ ְְְְִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈
ּבעברה  התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקללה

נפּוחה ∑ˆ·‰.ּתחּלה  .ּכתרּגּומֹו: ְִָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות ּכמֹו «¿∆∆ְְְִֶֶֶַ
ׁשהּל וכןּפּתח ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד "לנחתם (שמות : ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

,"א)הּדר ּתלכּוֿבּה".(דברים אׁשר ּבּדר "לראתכם : ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
הּבטן  את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכן

הּיר את C¯È.ּומּפילים ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ּבטנֹו ִִֵֶַַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְִ
ּכׁשהּוא  נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָוירכֹו

ׁשל  הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאֹומר
אמּור  ‡ÔÓ.נבעלת ÔÓ‡∑"אמן" ׁשבּועה: קּבלת ְִֶֶָ»≈»≈ְֵַַָָָ

מאיׁש אם "אמן" הּׁשבּועה. על "אמן" האלה, ְִִֵֵֵַַַָָָָָָעל
ׂשטיתי  ׁשּלא "אמן" אחר. מאיׁש אם "אמן" ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹזה,

ּוכנּוסה  יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, .ארּוסה ְְֲֶֶָָָָָ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

mixehd lra
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yp`צב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑,הּמעׂשה סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ֲֵֵֶֶֶַַ
מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
ּבכּלּה. בּה, ּובאּו לֹומר: ּתלמּוד הּגּוף? ּכל לׁשאר ְְְִִִַַַַָָָָָֻמּנין

ׁשהן  לפי ?"ויר "ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאם
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָהתחילּו

ּומרים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  רעים לּה .להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי ¿≈ƒְֲִִִִֵֶַַ

ּכהן  ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, È¯˜‰Â·.מניפה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ
d˙‡∑ ׁשל מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא זֹו …»ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

מנחֹות  ּכׁשאר קמיצה, קדם .מזּבח ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ׁשעלֿידי  הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְִִֵֶַָָ

אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָׁשֹותה!
אמרה: אּלאֿאםּֿכן ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּומׁשקין

אני כז)טמאה B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ אףֿעלּֿפי ְֲִֵָ¿»¿»ƒ¿»¿ִַַ
אּלא  ּבֹודקין אינן הּמים ּתחּלה, יר הזּכיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּקללה

ּבּה ּכניסתן ּכדר.‰Ï‡Ï ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּכמֹו ְְִֶֶָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְ
ּבּה אלין הּכל ׁשּיהיּו dnÚ.ׁשּפרׁשּתי, ·¯˜a∑הפרׁש ְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆«»ְֵֶ

הּמתנּול  לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
נּכר  ׁשאינֹו .ּבמקֹום ְִֵֶָָ

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈
:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

mixehd lra

(bk).äçîein l` dgnE" .dxFqOA 'c ¨¨©§¨¨¨¤¥
"zxPM mi szM lr dgnE" ,"mixOd©¨¦¨¨©¤¤¨¦¤¤

(`i ,cl oNdl)drnC midl` ipc` dgnE" , §©¨¨¨£Ÿ¨¡Ÿ¦¦§¨
"mipR lM lrn(g ,dk dirWi)'d dgnE" , ¥©¨¨¦§©§¨¨¨

"FnW z`(hi ,hk mixaC)in l` dgnE" . ¤§§¨¦¨¨¤¥
:xn`PW ,miIg min Epiid ,"mixOd©¨¦©§©¦©¦¤¤¡©
mi szM lr dgnE 'ebe oirl mcTn"¦¤¤¨¨¦¨¨©¤¤¨

:aizkC ,miIg min mzd dn ;"zxPM¦¤¤©¨¨©¦©¦¦§¦
m`e .miIg min `kd s` ,"oirl mcTn"¦¤¤¨¨¦©¨¨©¦©¦§¦
m`e ."FnW z` 'd dgnE" - d`nhp¦§§¨¨¨¤§§¦
midl` ipc` dgnE" - dxFdh z`vnp¦§¥§¨¨¨£Ÿ¨¡Ÿ¦
,zcwtp - dxwr dzid m`W ;"drnC¦§¨¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤
zclFi - xrvA zclFi dzid m`e§¦¨§¨¤¤§©©¤¤

.gexAck dxez §¤©

(ck).ä÷Läåz` dwWde" .dxFqOA 'b §¦§¨©§¨§¦§¨¤
"miHXd lgp z` dwWde" ,"dX`d̈¦¨§¦§¨¤©©©¦¦

(gi ,c l`Fi)ux`d on dlri c`e" , ¥§¥©£¤¦¨¨¤
dzUrW liaWA ?dOl ."dwWde§¦§¨¨¨¦§¦¤¨§¨
dwWde" Edfe .dzPGW ,miHW dUrn©£¥¦¦¤¦§¨§¤§¦§¨

."miHXd lgp z`dk dxez ¤©©©¦¦



צג `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰‰‡ÓË‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו B‰Ëe¯‰.ּבסתירה ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»
‡È‰∑ אחר ולא ∑wÂ˙‰.מּמקֹום המאררים, מּמים ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ

ּתלד  ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעֹוד
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם כז)ּברוח, .(סוטה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר, נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑ אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְִִַַַָָ
הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹידאג

"ונּקה  ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבר
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה .(ספרי)מעֹון", ְְֲֵֶַַָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְִִִַַָָָָָָ
סֹוטה  הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? ְְֶֶַַָָָָָָלפרׁשת

מ  עצמֹו יּזיר לידי ּבקלקּולּה מביא ׁשהּוא הּיין, ן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ב)ניאּוף ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ִ∆∆»ƒְְִֵֶָָָָ
הּיין  מן ׁשּפירׁש ּכאן אף Ï‰'.ּפריׁשה, ¯Èf‰Ï∑ ְִִִִֶַַַַָָ¿«ƒ«

ׁשמים  לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

mixehd lra

(gk).äòøæðåDil KinqE.zxFY z`f §¦§§¨§¦¥Ÿ©
mipA Dl Eidi ,`id dxFdh m`W xnFl©¤¦§¨¦¦§¨¨¦

.dxFY ilrA miwiCvhk dxez ©¦¦©£¥¨
(`l).äwðåLl xnFl .`"dd lr oiBY 'b §¦¨©¦©©¥©§

:od EN`e ,zFpFr 'dn dTPWzW` oFr ¤¦¨¥£§¥¥£¥¤
,dilr `A `NW oFre ,diEpR oFre ,Wi ¦̀©£§¨©£¤Ÿ¨¨¤¨

.eizFpA oFr ,eipA oFr£¨¨£§¨

.dðBò úàKci`e ,`kd .dxFqOA 'a ¤£¨©§¨¨¨§¦¨
"DpFr z` `Upe" :mixcpA(fh ,l oNdl). ¦§¨¦§¨¨¤£¨§©¨

lrAd b`ci `NW ,dhFqA `zi`C§¦¨§¨¤Ÿ¦§©©©©
`id `N` ,dzin Dl iYnxB xnFl©¨©§¦¨¦¨¤¨¦
la` ;`kd `wece .DpFr z` `VY¦¨¤£¨§©§¨¨¨£¨
xtd `le xtdl lFki didW ,mixcpA¦§¨¦¤¨¨¨§¨¥§Ÿ¥¥

.DpFr z` `Upe - Dl` dxez ¨§¨¨¤£¨

å(a).àìôé:`kd .mixqg dxFqOA 'a ©§¦©§¨£¥¦¨¨
Kci`e ,"xifp xcp xCpl `lti iM"¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§¦¨

"xcp `lti iM Wi`" :oikxrA(a ,fk `xwIe). ©£¨¦¦¦©§¦¤¤©¦§¨

mzd dn :oikxrn mixcp opitliC§¨§¦©§¨¦¥£¨¦©¨¨
"didi oM odMd LMxrM"(ai ,mW mW)s` , §¤§§©Ÿ¥¥¦§¤¨¨©

Fl d`xp m` ,mkgA iElY lMd mixcpA¦§¨¦©Ÿ¨¤¨¨¦¦§¤
xiYi `l e`l m`e ,xiYi.b dxez ©¦§¦©Ÿ©¦



yp`צד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑,"ועּתיק חדת "מחמר ּכתרּגּומֹו: ƒ«ƒ¿≈»ְְְֲֲִֵַַַַ

יׁשן  ּכׁשהּוא מׁשּכר צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ׁשהּיין לׁשֹון ְְִֵֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ
"אין  הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּבמים

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו .ׁשֹורין ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּבּזּוג ∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי) ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, הּׂשער »…ƒ¿∆ְֵֵֶֶֶַַַַָ

ראׁשֹו לפי ∑Ú¯t.ׂשער (סּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד ְַֹ∆«ְִֶַָָָָ
ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער ּדבּוק ְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: כא)ׁשל לא (ויקרא ראׁשֹו את ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
יֹום יפ  מּׁשלׁשים ּפחֹות 'ּפרע' קרּוי ואין .רע. ְְְִִִֵֶַָָָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ויׁש∑Ì‡˙t.זה ׁשֹוגג. זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְֵֵֶ
ׁשל  מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹומרים:

ÂÈÏÚ.ּפתאם  ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ּבֹו ׁשהּוא ÌBÈa.ּבאהל ְִֹ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿

B˙¯‰Ë∑ ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום »√»ְְִִֵֶֶַַָָָ
ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד לגמרי? ְְְְְִִִִִֵַַַַַָטהֹור

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו .יכֹול ְְֲֳִִַַָָָָֹ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְִֶ
קבע  הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשביעי.
הכׁשיר  ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע לּקרבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָזמן

– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָ
והלאה  .ּומּׁשמיני ְְִִִָָָ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

mixehd lra

(e).àáé àì úî Lôð ìòLl xnFl ©¤¤¥Ÿ¨Ÿ©§
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צה `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר .ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את יביא »ƒ…ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה (ויקרא 'אתי"ם' ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּיֹוצא כב) עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו :ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לד)ּבֹו עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְִֶַַַַַָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִִֶָָ
לחם  ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו

ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן החזירן –. ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ
˙BvÓ È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין (מנחות מּכל .עׂשר «…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש ‡˙B˙ÁÓŒ.עלֿמנת ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל .ׁשל ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»



yp`צו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ָ

הּנזיר" "וגּלח אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיגּלח
ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר ג)– :(ויקרא ְְְִִֶֶַַַַָָָ

מֹועד" אהל ּפתח Á·Ê."ּוׁשחטֹו ˙ÁzŒ¯L‡ ְֵֶֶַָֹ¬∆««∆«

ÌÈÓÏM‰∑ ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ּתחת «¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַָ
הּזרֹוע  הּכהן לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹנזיר

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל .אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑– והּזרֹוע והרקיק החּלה …∆«…≈ְְְִַַַַָָָ

לּכהן  הן ‰Ùez‰.ּתרּומה ‰ÊÁ ÏÚ∑ חזה מּלבד ְֵֵַָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָ
נזיר  ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל לֹו הראּויים ְְְִִִִֵַַָָָָָָוׁשֹוק

לּדֹון  ויצאּו ּבּכלל, נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּזרֹוע
להחזירן  הצר – זרֹוע להפרׁשת – החדׁש ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֻּבּדבר

וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון .לכללן, ְְִִֶַָָָָ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ נזיר הריני אמר: ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ֲִִִֵֶַָָ

ׁשלמים  מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח .עלֿמנת ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„ ÈÙk∑ ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ַַָ

אמר: ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנזרֹו
ּבהמֹות  ג' על לגּלח עלֿמנת נזירּיֹות חמׁש נזיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהריני

יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין .הּללּו, ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑ דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור. זכֹור, ּכמֹו »»∆ְְַַָָ
Ì‰Ï.(זאגענד) ¯BÓ‡∑(ספרי) ׁשֹומעים ּכּלם .ׁשּיהיּו »»∆ְְִִֶָֻ

¯BÓ‡∑(תנחומא),ּובבהלּות ּבחּפזֹון ּתברכם לא מלא, »ְְְְִֵֵֶָָָָֹ
ׁשלם  ּובלב ּבכּונה .אּלא ְְֵֵֶַָָָָ

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

mixehd lra

(`k).øéæpä úøBz úàæDil KinqElr Ÿ©©¨¦§¦¥©
.Fxfp zxFYl` oii dzXW in ,xnFl ©¦§©¦¤¨¨©¦©

,xifp zWxtl mipdM zMxA Knqe .dxFi¤§¨©¦§©Ÿ£¦§¨¨©¨¦
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צז `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"i wlg `yp zyxt 'zegiy ihewl')

זכֹור  "ּכמֹו - להם" ל"אמֹור רׁש"י ׁשּמביא הּדגמאֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּתי
את רק מסּבירֹות אינן - אּלא הּמּלים ׁשמֹור" להם", "אמֹור ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכהנים: לברּכת הקּדמה מהּוֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹּגם
מפרׁש "יברכ" "יׁשמר"את ועל ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו רׁש"י ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(ורׁש"י  ממֹונ ליטֹול ׁשֹודדים עלי יבֹואּו "ׁשּלא רׁש"י ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומר
ׁשהּנֹותן  ּבׂשר־ודם) אצל זה ענין מתרחׁש ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמרחיב
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  אבל זֹו, ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה מה ְֲֵַַַַַָָָָָָָָָמּתנה...
האריכּות  מּובנת אינּה ולכאֹורה הּׁשֹומר". הּוא הּנֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
מּמּנּו אֹותּה ונֹוטלים לסטים ׁשּבאים "ּכיון רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבפירּוׁש

זֹו ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה ּפׁשּוט,מה ּדבר זהּו לכאֹורה, ּכי, ," ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
?ּבכ מֹוסיף רׁש"י ְִִַָָּומה

ענינים  ׁשני אינם "ויׁשמר ׁש"יברכ רׁש"י מדּגיׁש ּבכ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהּקדֹוׁש־  ּבאפן "נכסי "ׁשּיתרּבּו אחת ּברכה אּלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹונים,
"מה  הרי ,"יׁשמר" לּולא ּכי הּנכסים, את ׁשֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּברּו־הּוא

."ּב"יברכ ּברכה ׁשּום אין לֹו", יׁש ְְְְֵֵֶַָָָָָהּנאה
ׁשני  אינם ׁשלֹום" ל ויׂשם אלי ּפניו ה' "יּׂשא לכ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבדֹומה
ּוׁשלילה, חּיּוב הּכֹוללת אחת ּברכה אּלא ׁשֹונים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָענינים
- "אלי ּפניו ה' "יּׂשא ּכאׁשר רק יּתכן ׁשלֹום" ל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"ויׂשם

ּכעסֹו. ְֲִַֹיכּבׁש
הּברכֹות), (אמירת להם" "אמֹור על רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלכן
ּבׁשּבת  והּׁשמירה הּזכירה ׁשמֹור": זכֹור "ּכמֹו היא זֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּברכה
ׁש"זכֹור  עד־ּכדי־ּכ אחד, ענין אּלא ׁשֹונים, ענינים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינם

ּכאׁשר  מׁשלמת היא הּזכירה נאמרּו" אחד ּבדּבּור ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻוׁשמֹור
ּברכה  ּכל להם": "אמֹור ּגם וכ ׁשּבת. ׁשמירת ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשנּה
ּוׁשמירה  חּיּוב ּכֹוללת יׂשראל את הּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּמברכים
יתּברכּו - ׁש"יברכ ּכדלעיל, אחד, ענין וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ(ׁשלילה),
הּוא  הּנֹותן "הּוא - "ויׁשמר" ׁשל ּבאֹופן הּוא "ְְְְְִֵֶֶֶֶַָנכסי

מׁשלמת.הּׁשֹומר  הּברכה אז ורק ," ְְְֵֶֶַַַָָָֻ
ּכּלם  ׁשּיהיּו להם, "אמֹור רׁש"י מפרׁש ,לכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהמׁש
ּברכה  - ּכזה ּבאפן ּתהיה ׁשהּברכה לכ ׁשההכנה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומעים",
יׂשראל, אצל ּכאׁשר היא - ּוׁשמירה חּיּוב הּכֹוללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחת
היא  הּברכה - החּיּוב הענינים: ׁשני יהיּו הּכהנים ּכּונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואצל
והן  הּכהנים ּבאמירת הן ּבמיחד, אחד לכל יחיד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלׁשֹון

"ׁשּיהיּו ׁשני: ּומּצד יׂשראל. ּבני ּובהרּגׁשת ּכּלם ּבׁשמיעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ואת  האחר הּיהּודי את ׁשּמברכים ׁשֹומע יחיד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשֹומעים",
התּבּטלּות  ׁשלילה, ׁשל ענין וזהּו ּכדלעיל, האחרים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

העצמית. ְְִִַָמציאּותֹו
עד  אבינּו", ל"ּברכנּו הּכלי זהּו - ּכאחד" "ּכּלנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכאׁשר
ּכנגד  "ׁשקּול ׁשהּוא ׁשלֹום", ל "ויׂשם הּברכה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָלכללּות

ׁש" צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּבכ לׁשלמּות ועד "ׁשלֹום הּכל", ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקרא  ּברּורה ׂשפה ּכּלם עּמים אל אהּפ" יהיה ׁשאז ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשמֹו,
ּדעה  הארץ מלאה "ּכי - אחד" ׁשכם לעבדֹו ה' ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכּלם

מכּסים". לּים ּכּמים ה' ְִִֶַַַַָאת

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי ׁשּלא ∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מּתנה  ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיבֹואּו
ׁשּבאים  וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעבּדֹו

לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים
הּוא  הּנֹותן, הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמּתנה

ּב'ּספרי' ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה .הּׁשֹומר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr bl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

:ויׁשמר ה' ְְֶָֽיברכְְְִֶֽ
נכסי ׁשּיתּברכּו – ובפרש"י)יברכ כד. (ו, ְְְְְִֶֶֶָָָ

ּכללית  ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיׁש
ּפרׁש מּדּוע ואם־ּכן עניניו, ּבכל האדם את יבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהּקּב"ה
הּנכסים  על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ׁשהּברכה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י

ְִַּבלבד?

ּברכֹות  רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻויׁש
ּבברּכת  החּדּוׁש מה קׁשה, ואם־ּכן ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלמקּימי

ּבחּקֹותי ׁשּבפרׁשת הּברכֹות על רזא ּכהנים ּבפענח הקׁשּו (וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּכאן) זקנים ?ּומֹוׁשב ְִֵַָ

ׁשהיא  ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולכן
ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּברכה

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»
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הּטֹוב  רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֻּדבפרׁשת
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי יׂשראל לבני ׁשּיׁשּפע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבכּמּות
ׁש"הּפרֹות  רק היא הּברכה והּפרֹות, הּתבּואה על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּוכׁשמדּבר

מׁשּתּמרין" ואכלתם)יהיּו ד"ה י שם, .(רש"י ְְְִִִַ
ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמה־ׁשאין־ּכן

ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּנכסים
– ּביצחק ׁשּמצינּו על־דר וטבעם. מּדתם מּכפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָיֹותר

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה יב)"וּימצא כו, דאף־על־ (תולדות , ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
אחת  על "עׂשתה קׁשה", והּׁשנה קׁשה ׁש"הארץ ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּפי

מאה" שם)ׁשאמדּוה .(פרש"י ֲֵֶָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

הּוא  ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּמהּטעמים
לריּבּוי  ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום, ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָויׂשם
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי מּוגּבל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּבלּתי
ההׁשּפעה  ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ(ּבׁשרׁשֹו)
הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ּכהנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּדברּכת

מצא ליׂשראל הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּד"לא ּברכה מחזיק ּכלי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּדמעלת  הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום". ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ענין  אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָהאתהּפכא

הּוא  ּבריּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמהירּות
אּלא  מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ואמיּתית  ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגם

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ְְְְִֶֶַַַַַָָענין
לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוּתכלית
ׁשלֹום  יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיהיה
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ּוברכה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּבריּבּוי

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּפרזֹות

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט הּכהנים.(חולין עם ואסּכים ליׂשראל, ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
לּכהנים  – אברכם" "ואני אחר: .ּדבר  ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ
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ּבאֹופן ויהי־רצֹון ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשמי  את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻּדלפנים
נקרא  אני ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הויה, ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה ,גֹו', ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּיהיה  ׁשּבמקֹום לעֹולם", ׁשמי "זה אּלא זכרי" "זה רק ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹלא
היה  ּוכבר ּבגּלּוי, הויה ׁשם יהיה העלם, מּלׁשֹון ּכתיב' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ'לעלם
ּדיׁש ּבּתניא, ּכמבֹואר מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלעֹולמים
ב' ּבֹו יׁש רּבים, לׁשֹון "לעֹולמים" ׁשּכתּוב ׁשּמה ְְִִֵֶֶַַַָָלֹומר

אצילּות־ּבריאה־  עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּפירּוׁשים,
ּולעֹולמי  לעד נצחי, ּבאֹופן הּוא ׁשהּגילּוי ב' ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָיצירה־עׂשּיה,
ּבהּגהה  ּכמבֹואר הּׁשביעי, ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָעֹולמים,
הּׂשכר  קּבלת ּדעיקר ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָּבּתניא
מּכל  וטֹועמים זכּו, חּיים טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבמהרה  ׁשּבת, ּבערב הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתבׁשיל

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ְְְְִִִֵֵַַַָָּבימינּו

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»
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:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה ּכתיב (במדבר "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְִַ

יֹום  ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר ְְְְְִַַָָָָֹ(רצה
לחּפה  הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן .הקמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

‰LÓ ˙Blk∑עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל «…∆ְְְְֲֳִֵֵַַָָָָ
נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו הּמׁשּכן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת
ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָעליו
ּבתבנית  טעה ולא הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ְְְְְְִֵַַָָָָָָֹּבהר
ּבנין  על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָאחת.

ׁשּנאמר: קלב)ּביתֿהּמקּדׁש, את (תהילים לדוד ה' "זכֹור : ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

על  נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָֻּכל
ׁשּנאמר יב)ׁשמֹו, א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌBÈa ְְְֱִֵֵֶֶַָ¿

ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk∑,"הקים "ּביֹום נאמר ולא «…∆¿»ƒְְֱִֶַָֹ
מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמלּמד,
נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ּובאֹותֹו ְְְְְְֱֱִֵֶֶַַָָֹּומפרקֹו,
הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו להקים", מׁשה ּכּלֹות ְְֲִֶַַָָָָֹ"ּביֹום

היה ניסן חדׁש ס)וראׁש הּפרה,(גיטין נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּלחּו ּובּׁשביעי ראׁשֹונה הּזיה הּזּו .ּבּׁשליׁשי  ְְְִִִִִִִַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)
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נׂשיאי  . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹויהי
על־ׁשני  עגלה . . ה' לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל

א)הּנׂשאים  (ז, ְִִַ
ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכאֹורה
. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבני

ז)והֹותר" לו, ּגדֹול (ויקהל ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּתרּומתם  [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּכל־ּכ
עּכּובם  לתּקן מנת על ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּביֹום

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמ ּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבנדבֹות
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, להם (במדב"ר נתן "ּומי : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מׁשּכן  להם: אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעצה
ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ּפֹורח ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשעׂשיתם

ׁשעל־ידי  ׁשּכיון לֹומר, יׁש ועל־ּפי־זה ּבהם". אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנֹוׂשאים
ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה העגלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתנּדבּות
לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלמׁשּכן
ׁשּנעׂשה  עצמֹו מהּמׁשּכן חלק הּותה ּתרּומתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי־אם
מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלמׁשּכן
העגלֹות  ׁשאּלּולי הרי למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשענינֹו

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר ְְְִִֵֵַַָָָָהיה
ּכלי  ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובזה
יּתּור  ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻֻהּמׁשּכן
ׁשּמטרתם  ּכיון העגלֹות, על־דר־זה הּכלי, ּובגדל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכּמּות
הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֻׁשלמּות

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים הפליגּו לא ּולכ ְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹּדהּמׁשּכן,

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי) עליהם ׁשֹוטרים ׁשהיּו ≈¿ƒ≈««…ְֲִֵֶֶָ
ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ה)ּבמצרים, "וּיּכּו(שמות : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֻֻ

וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒ

ׁשּנאמר  יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעמדּו
א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»

mixehd lra

æ(`).úBlk íBéa éäéåzMEpg Knq ©§¦§©¨©£©
fnx ,mipdM zMxal gAfOd©¦§¥©§¦§©Ÿ£¦¤¤
icM ,cFre .dMEpg EUrIW mi`pFnWgl©©§¨¦¤©££¨§§¥
,mYk`lnA rxd oir hFlWY `NW¤Ÿ¦§©¦¨¨¦§©§¨
,oMWOl Knqe .dNgY mkxA Kkl§¨¥§¨§¦¨§¨©©¦§¨

ceC oke .mFlW didi oMWOd zEkfAW¤¦§©¦§¨¦§¤¨§¥¨¦
"mFlXa FOr z` Kxai 'd" KnqmiNdY) ¨©§¨¥¤©©¨§¦¦

(`i ,hk"ziAd zMpg xiW xFnfn"l,l mW) §¦§¦£ª©©©¦¨

(`.a dxez

(a).íä .úhnä éàéNð íäitFq ¥§¦¥©©Ÿ¥¥

:Ktidl zFaiY.mizn:oke.micwRd ¥§¥¤¥¦§¥©§ª¦
mpAxw z` E`iaIezFaiY itFq ,.mzFn ©¨¦¤¨§¨¨¥¥¨

lk`Ye 'd W` mA xraYe" mW lr©¥©¦§©¨¥©Ÿ©
"dpgOd dvwA(` ,`i oNdl)mipivTA ¦§¥©©£¤§©¨©§¦¦

.mdAW¤¨¤



yp`ק zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 cenr gk jxk zegiy ihewl itÎlr)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

עגלה  צב.. ׁשׁש־עגלת . . יׂשראל נׂשיאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוּיקריבּו
הּנׂשאים  ב־ג)על־ׁשני (ז, ְְִִֵַַ

נׂשיאת  לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעגלֹות
ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּמׁשּכן, ז־ח)הּקרׁשים העגלֹות (ז, ׁשּתי "את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון לבני נתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָגֹו'
עבֹודתם". ּכפי מררי לבני ְְְֲִִִֵַָָָָנתן

ּולבית  לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָולכאֹורה
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש קב,הּמקּדׁש (שבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

לצרב) עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו מּכל־מקֹום ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
לנׂשיאת  הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹֻנׂשיאת

א)הּקרׁשים צט, שבת .(עיין ְִַָ
להיֹות  צרי הּכל היה ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁש
מנּצל  ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מּכל־מקֹום ּובעׁשירּות, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָֻּברחבּות

אחד  ּפרט אפילּו ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, ּובכל לתכליתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלגמרי
ּבספרי וכדאיתא פה)מיּתר. ז, הּמקּדׁש(פרשתנו ּכלי "היּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ

כּו'". ריבה לא ּכאחד, ּכּלן ּבמׁשקלן ְְְְִִִֶָָָָָָֹֻֻמכּונים
הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָואם־ּכן,
אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו אם ְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָֹהרי

ּתכליתן. ּולכל לגמרי ְְְְְִֵַַָָָֻמנּצלֹות
,יתּבר הׁשם עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומּזה
אחד  ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁש"ּכל

ב)לבּטלה" עז, הּיֹום (שבת  ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל . ְְְֲֵַַַַָָָָָֹֹ
רגעים  ּכּמה ילכּו אם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהקּדׁשּתי
צרי ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל לדעת עליו אּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלבּטלה?

.יתּבר ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֻלהיֹות

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑ וכן מחּפים, אּלא "צב" אין ≈∆¿…»ְְִֵֵֶָָֻ

סו) קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :ְְְֲִִִִַַַָָֻ
‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑ קּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ִֵֶֹ

רּבי  אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם ֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשה
ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו מה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָנתן:
אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּובמלאכת

ּׁשּמחּסרין  ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַהּנׂשיאים:
הּכל, את צּבּור  ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאנּו

לו)ׁשּנאמר אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְֱֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשהם  אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּתה
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד .והּמּלּואים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

mixehd lra

.úìâò LLxW` zFlGn dXW cbpM ¥¤§Ÿ§¤¤¦¨©¨£¤
cbpkE ,micxFi dXWe lBlBA milFr¦©©§©§¦¨§¦§¤¤

rxfe sxge uiwe mge xw ,miYr dXW¦¨¦¦Ÿ¨Ÿ§©¦¨Ÿ¤§¤©
xivwe(ak ,g ziW`xA),xwA xUr mipWE . §¨¦§¥¦§¥¨¨¨¨

xUr mipWE mihaW a"i cbpM§¤¤§¨¦§¥¨¨
.zFlGnb dxez ©¨

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ
לּבם  נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדבּו

קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÌÈ‡Np.נֹות e·È¯˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
הּגבּורה  מּפי לֹו ׁשּנאמר .עד ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא (זבחים «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«
ּכסדר  אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועדין

מּפי  לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹולדֹותם,
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְִִַַַַָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑:עטרֹות עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒֲֶֶַַָָ
וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַראׁשֹון

עֹולם' ּב'סדר e‰È„‰.ּכדאיתא ‰hÓÏ∑ הּכתּוב יחסֹו ְְִִֵֶָָ¿«≈¿»ֲִַָ

אֹומר  אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹעל
ּתלמּוד  והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא יהּודה", ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למּטה

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה .לֹומר: ְְִִֵֶֶַַַָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

mixehd lra

(bi).Bðaø÷ådXW mW lr ,dxizi e"ie §¨§¨¨§¥¨©¥¦¨
EkxAzp mNEMW ,EPOn E`vIW mipÄ¦¤¨§¦¤¤¨¦§¨§

XW .zFkxA WWAoFWgPn E`vi mipA d §¥§¨¦¨¨¦¨§¦©§
:od EN`e ,zFkxA WW ilrA,giWn ,ceC ©£¥¥§¨§¥¥¨¦¨¦©

.dixfre l`Win ,dippg ,l`IpC̈¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨
ãåcDiA aizkC -(gi ,fh '` l`EnW)rci" ¨¦¦§¦¥§¥Ÿ¥©

xaC oFapE dngln Wi`e lig xFAbe oBp©¥§¦©¦§¦¦§¨¨§¨¨
."FOr 'de x`Y Wi`e§¦Ÿ©©¦

ïbð òãé¯.lF`Wl rcFIW Ÿ¥©©¥¤¥©¦§
ìéç øBaâå¯.aiWdl rcFi §¦©¦¥©§¨¦

äîçìî Léà¯oYile `Vil rcFi ¦¦§¨¨¥©¦¨§¦¥
.dxFY lW DYnglnA§¦§©§¨¤¨

øác ïBáðe¯.xaC KFYn xaC oian §¨¨¥¦¨¨¦¨¨
øàz Léàå¯.dkldA mipR d`xOW §¦Ÿ©¤©§¤¨¦©£¨¨
Bnò 'äå¯.mFwn lkA FzFnM dkldW ©¦¤£¨¨§§¨¨
çéLî¯DiA aizkC(a ,`i dirWi)dgpe" ¨¦©¦§¦¥§©§¨§¨¨

gEx ,dpiaE dnkg gEx ,'d gEx eilr̈¨©©¨§¨¦¨©
."'d z`xie zrC gEx ,dxEabE dvr¥¨§¨©©©§¦§©



קי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ
לּבם  נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדבּו

קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÌÈ‡Np.נֹות e·È¯˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
הּגבּורה  מּפי לֹו ׁשּנאמר .עד ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא (זבחים «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«
ּכסדר  אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועדין

מּפי  לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹולדֹותם,
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְִִַַַַָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑:עטרֹות עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒֲֶֶַַָָ
וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַראׁשֹון

עֹולם' ּב'סדר e‰È„‰.ּכדאיתא ‰hÓÏ∑ הּכתּוב יחסֹו ְְִִֵֶָָ¿«≈¿»ֲִַָ

אֹומר  אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹעל
ּתלמּוד  והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא יהּודה", ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למּטה

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה .לֹומר: ְְִִֵֶֶַַַָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

mixehd lra

(bi).Bðaø÷ådXW mW lr ,dxizi e"ie §¨§¨¨§¥¨©¥¦¨
EkxAzp mNEMW ,EPOn E`vIW mipÄ¦¤¨§¦¤¤¨¦§¨§

XW .zFkxA WWAoFWgPn E`vi mipA d §¥§¨¦¨¨¦¨§¦©§
:od EN`e ,zFkxA WW ilrA,giWn ,ceC ©£¥¥§¨§¥¥¨¦¨¦©

.dixfre l`Win ,dippg ,l`IpC̈¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨
ãåcDiA aizkC -(gi ,fh '` l`EnW)rci" ¨¦¦§¦¥§¥Ÿ¥©

xaC oFapE dngln Wi`e lig xFAbe oBp©¥§¦©¦§¦¦§¨¨§¨¨
."FOr 'de x`Y Wi`e§¦Ÿ©©¦

ïbð òãé¯.lF`Wl rcFIW Ÿ¥©©¥¤¥©¦§
ìéç øBaâå¯.aiWdl rcFi §¦©¦¥©§¨¦

äîçìî Léà¯oYile `Vil rcFi ¦¦§¨¨¥©¦¨§¦¥
.dxFY lW DYnglnA§¦§©§¨¤¨

øác ïBáðe¯.xaC KFYn xaC oian §¨¨¥¦¨¨¦¨¨
øàz Léàå¯.dkldA mipR d`xOW §¦Ÿ©¤©§¤¨¦©£¨¨
Bnò 'äå¯.mFwn lkA FzFnM dkldW ©¦¤£¨¨§§¨¨
çéLî¯DiA aizkC(a ,`i dirWi)dgpe" ¨¦©¦§¦¥§©§¨§¨¨

gEx ,dpiaE dnkg gEx ,'d gEx eilr̈¨©©¨§¨¦¨©
."'d z`xie zrC gEx ,dxEabE dvr¥¨§¨©©©§¦§©



yp`קב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ
ּבּה היה ˜Ë¯˙.הּקדׁש ‰‡ÏÓ∑ קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ

והֹוראת  ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹליחיד
היתה  .ׁשעה ְָָָָ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

mixehd lra

äéøæòå ìàLéî äéððç ìàiðc- ¨¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨
EdA aizkC(c ,` l`IpC)oi` xW` micli" ¦§¦§¨¦¥§¨¦£¤¥

miliMUnE d`xn iaFhe mEn lM mdÄ¤¨§¥©§¤©§¦¦
,rCn ipianE zrc ircie dnkg lkA§¨¨§¨§Ÿ§¥©©§¦¥©¨
."KlOd lkidA cnrl mdA gM xW`e©£¤Ÿ©¨¤©£Ÿ§¥©©¤¤

:øçà øác̈¨©¥
dOlFpAxwe?dxizi e"ie mr ¨¨§¨§¨¦¨§¥¨

FzF`A EWCgzPW mixaC dXW cbpM§¤¤¦¨§¨¦¤¦§©§§
dzxXW dpikXl oFW`x .mlFrA mFId©¨¨¦©§¦¨¤¨§¨
oFW`x ,mi`iUPl oFW`x ,l`xUiA§¦§¨¥¦©§¦¦¦
dpgn zSgnl oFW`x ,mipdM zMxal§¦§©Ÿ£¦¦¦§¦©©£¥
oFW`x ,dnA xEQi`l oFW`x ,dpikW§¦¨¦§¦¨¨¦
WWA oFWgp oA `ai .W`d zcixil¦¦©¨¥¨Ÿ¤©§§¥
dOle .WCwOd ziA cFqi dpaie ,zFCn¦§¦§¤§¥©¦§¨§¨¨

?oFWgp FnW `xwp¦§¨§©§
.mIAW lFWgpl dNgY cxIW lr©¤¨©§¦¨§©§¤©¨

:øçà øác̈¨©¥
Bðaø÷å?dxizi e"ie `ln dOl §¨§¨¨¨¨¥¨§¥¨

mc`n ElHPW mixaC dXW cbpM§¤¤¦¨§¨¦¤¦§¥¨¨
oA `aIWM xFfgl oicizre oFW`xd̈¦©£¦¦©£§¤¨Ÿ¤
dXXd od EN`e .giWOd `Ed oFWgp©§©¨¦©§¥¥©¦¨

:oFW`xd mc`n ElHiPW mixaCFeif, §¨¦¤¦§¥¨¨¨¦¦
aizkC(k ,ci aFI`)eipt dPWn" ¦§¦¦§©¤¨¨

."EdgNWYeeiIgaizkC ,(hi ,b ziW`xA) ©§©§¥©¨¦§¦§¥¦

."aEWY xtr l`e dY` xtr iM"¦¨¨©¨§¤¨¨¨
FznFwaizkC ,(g ,mW mW)`AgzIe" ¨¦§¦¨¨©¦§©¥

ziUrpe FznFw rxbPW cOln ,"mc`d̈¨¨§©¥¤¦§©¨§©£¥
.dO` d`n lWoli`de ux`d zFxiR, ¤¥¨©¨¥¨¨¤§¨¦¨

aizkC(fi ,mW mW)dnc`d dxEx`" ¦§¦¨¨£¨¨£¨¨
."dPlk`Y oFaSrA ,LxEarAzFxF`n, ©£¤§¦¨Ÿ§¤¨§

aizkC(bk ,ck dirWi)dpaNd dxtge" ¦§¦§©§¨§¨§¨©§¨¨
."dOgd dWFaE¨©©¨
?ofpBW oiPnE¦©¦¤§¨¨

xn`PW(eh ,gl aFI`)mirWxn rpOie" ¤¤¡©¦§¦¨©¥§¨¦
."mxF`¨

?giWOd iniA xFfgl micizrW oiPnE¦©¦¤£¦¦©£¦¥©¨¦©
,Båéæxn`PW(`l ,d mihtFW)eiad`e" ¦¤¤¡©§¦§Ÿ£¨

."FzxabA WnXd z`vM§¥©¤¤¦§ª¨
,åéiçaizkC(ak ,dq dirWi)urd inik iM" ©¨¦§¦§©§¨¦¦¥¨¥

dnwW lW oCq ,dpW w"z ."iOr ini§¥©¦¨¨©©¤¦§¨
.dpW w"z,FznFwaizkC(bi ,ek `xwIe) ¨¨¨¦§¦©¦§¨

dnFwA ,"zEInnFw mkz` KlF`e"¨¥¤§¤§¦§¨
.dtEwf§¨

,ïìéàäå õøàä úBøétaizkC,g dixkf) ¥¨¨¤§¨¦¨¦§¦§©§¨

(aiz` oYY ux`de ,DixR oYY otBd"©¤¤¦¥¦§¨§¨¨¤¦¥¤
."DlEai§¨
,úBøBàîaizkC(ek ,l dirWi)xF` dide" §¦§¦§©§¨§¨¨

didi dOgd xF`e ,dOgd xF`M dpaNd©§¨¨§©©¨§©©¨¦§¤
."mizraW¦§¨©¦

,dcEdin uEg "`iUp" aizM oNEkA§¨§¦¨¦¦¨
z` oihwdl haXd FzF` `Ed cEnNW¤¨©¥¤§©§¦¤
zgY LCar `p aWi" :aizkcM ,Fnvr©§§¦§¦¥¤¨©§§©©

"xrPd(bl ,cn ziW`xA)`Ed cecA oke . ©©©§¥¦§¥§¨¦
xnF`(ci ,fi '` l`EnW)."ohTd `Ed" ¥§¥©¨¨

zWW cbpM miwEqR dXW Wi cg` lkA§¨¤¨¥¦¨§¦§¤¤¥¤
,FnW lRkEd cg` lkaE .dUrOd ini§¥©©£¤§¨¤¨§©§

mFIAW zFrW c"k cbpM c"k ixd£¥§¤¤¨¤©
.dliNaE©©§¨

ìL.dì÷Lî äàîe íéLzFpW cbpM §¦¥¨¦§¨¨§¤¤§
.zW clFPW cr mc`̈¨©¤©¥

.ì÷L íéòáL,eipal mgiPdW 'r cbpM ¦§¦¤¤§¤¤¤¦¦¨§¨¨
.zFOE` miraXn mliSdlE§©¦¨¦¦§¦

.ì÷L íéòáL:`IxhnibA.Wtp miraW ¦§¦¤¤§¦©§¦¨¦§¦¤¤
EcxIW miraW liaWA¦§¦¦§¦¤¨§

.mixvnlci dxez §¦§©¦
)(ci.úçà ókdpYPW dxFYd cbpM ©©©§¤¤©¨¤¦§¨

.`Ed KExA WFcTd lW Fci sMn¦©¨¤©¨¨
.áäæ äøNò.zFxACd zxUr cbpM £¨¨¨¨§¤¤£¤¤©¦§

.úøè÷ äàìîz"lcA s"ETd silgY §¥¨§Ÿ¤©£¦©§¨¤
oipnl dlri ,y"a z"`A.b"ixYeh dxez §©£¤§¦§©©§©

(eh).ãçà øtcbpMmdxa`l`e" - ©¤¨§¤¤©§¨¨§¤
"mdxa` ux xwAd(f ,gi ziW`xA). ©¨¨¨©§¨¨§¥¦

.ìéàcbpMwgvi,li`d z` gTIe" - ©¦§¤¤¦§¨©¦©¤¨©¦
."FpA zgY dlrl EdlrIe©©£¥§Ÿ¨©©§

.NákcbpMawricixtd miaUMde" - ¤¤§¤¤©£Ÿ§©§¨¦¦§¦
"awri(n ,l mW): ©£Ÿ¨

.Nák ìéà øt:`IxhnibAmdxa` ©©¦¤¤§¦©§¦¨©§¨¨
.awrie wgvifh dxez ¦§¨§©£Ÿ

(fi).íéðL ø÷a íéîìMä çáæìecbpM §¤©©§¨¦¨¨§©¦§¤¤
l`xUi oiA mFlW EUrW oxd`e dWn¤§©£Ÿ¤¨¨¥¦§¨¥

.minXAW mdia` oiaE¥£¦¤¤©¨©¦
.íéNák .íéãezò .íéìàmipin dWlW ¥¦©¦§¨¦§¨¦¦

cbpkE .mil`xUie mIel mipdM cbpM§¤¤Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¤¤
micEYr oke .miaEzkE mi`iap dxFY¨§¦¦§¦§¥©¦

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMäíBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ "הקריב"∑‰˜¯· לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבטֹו
יהּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,
אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב
"הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב"
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומהּו
יֹודעים  ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים

ׁשּנאמר יב)ּבּתֹורה, א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ
להתנּדב  לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעּתים",
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
הּׁשיאן  צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר

זֹו ּבגימטרּיא ∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אֹותּיֹותיו מנין ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ÌÈLÏL.תתק"ל, ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ

dÏ˜LÓ ‰‡Óe∑ לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן (בראשית העֹולם, ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבדמּותֹוה) וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ÛÒk.וגֹו'" „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְƒ¿»∆»∆∆ְְִִֵַַָ

עׂשרים  ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנח
ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשנה

אצל ה)ׁשּפרׁשּתי ׁשנה",(שם ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
"מזרק  נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
אֹותּיֹות  ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

לּמנין  מצטרפֹות "אחד" Ï˜L.ׁשל ÌÈÚ·L∑ ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָƒ¿ƒ∆∆ְֶֶ
מּבניו  ׁשּיצאּו אּמֹות .ׁשבעים ְְִִִֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַָָָ
Ê‰·.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ‰¯NÚ∑ עׂשרת ּכנגד ַָָ¬»»»»ְֲֶֶֶֶ

˜Ë¯˙.הּדּברֹות  ‰‡ÏÓ∑"קטרת" ׁשל ּגימטרּיא ְִַ¿≈»¿…∆ְְִִֶֶַָֹ

עלֿידי  ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתרי"ג
ד"ק  ג"ר ב"ש .א"ת

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד :(בראשית «∆»ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ּבןּֿבקר" ‡Á„."וּיּקח ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד :(שם ִֶַַָָ«ƒ∆»ְְִֶֶָ

וגֹו'" אתֿהאיל יעקב∑Á‡ŒN·k„."וּיּקח (שם ּכנגד ְִִֶַַַָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ
יעקב"ל) הפריד והּכׂשבים :. ְְְֲִִִַַָֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

mixehd lra

EPOn cnrW ceCW ,e"ie `ln dcEdiC¦¨¨¥¨¤¨¦¤¨©¦¤
micEYr oi`e .zFkxA WWA KxAzp¦§¨¥§¥§¨§¥©¦
xn` Y`C dnM ,dcinr oFWl `N ¤̀¨§£¦¨§©§©§¨©

(gk ,eh aFI`)."miNbl EcYrzd xW`" ¦£¤¦§©§§©¦
xnF`e(fk ,ck ilWn)."Kl dcVA DcYre" §¥¦§¥§©§¨©¨¤¨

,zFCin WWA oFWgp oA `ai ,WExiR¥¨Ÿ¤©§§¥¦

.WCwOd ziA cFqi dpaiegi dxez §¦§¤§¥©¦§¨
(gi).áéø÷ä éðMä íBia:`IxhnibA ©©¥¦¦§¦§¦©§¦¨

.dvr mdl ozphi dxez ¨©¨¤¥¨



קג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMäíBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ "הקריב"∑‰˜¯· לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבטֹו
יהּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,
אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב
"הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב"
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומהּו
יֹודעים  ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים

ׁשּנאמר יב)ּבּתֹורה, א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ
להתנּדב  לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעּתים",
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
הּׁשיאן  צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר

זֹו ּבגימטרּיא ∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אֹותּיֹותיו מנין ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ÌÈLÏL.תתק"ל, ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ

dÏ˜LÓ ‰‡Óe∑ לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן (בראשית העֹולם, ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבדמּותֹוה) וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ÛÒk.וגֹו'" „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְƒ¿»∆»∆∆ְְִִֵַַָ

עׂשרים  ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנח
ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשנה

אצל ה)ׁשּפרׁשּתי ׁשנה",(שם ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
"מזרק  נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
אֹותּיֹות  ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

לּמנין  מצטרפֹות "אחד" Ï˜L.ׁשל ÌÈÚ·L∑ ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָƒ¿ƒ∆∆ְֶֶ
מּבניו  ׁשּיצאּו אּמֹות .ׁשבעים ְְִִִֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַָָָ
Ê‰·.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ‰¯NÚ∑ עׂשרת ּכנגד ַָָ¬»»»»ְֲֶֶֶֶ

˜Ë¯˙.הּדּברֹות  ‰‡ÏÓ∑"קטרת" ׁשל ּגימטרּיא ְִַ¿≈»¿…∆ְְִִֶֶַָֹ

עלֿידי  ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתרי"ג
ד"ק  ג"ר ב"ש .א"ת

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד :(בראשית «∆»ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ּבןּֿבקר" ‡Á„."וּיּקח ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד :(שם ִֶַַָָ«ƒ∆»ְְִֶֶָ

וגֹו'" אתֿהאיל יעקב∑Á‡ŒN·k„."וּיּקח (שם ּכנגד ְִִֶַַַָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ
יעקב"ל) הפריד והּכׂשבים :. ְְְֲִִִַַָֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

mixehd lra
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ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g jxk zegiy ihewl)

יֹוסף מכירת על כב)לכּפר ז, (רש"י ְְִֵֵַַַ
לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹיׁש
ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹוהרי

לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא על ִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹומר,
ּוׁשני  לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי

וׁשבט. ׁשבט לכל ׁשּיכים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּדברים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ואהרן מׁשה ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְֲֶֶֶַֹֹ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ‡ÌÏÈ.ׁשּנתנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ≈ƒ
ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְֲִִִִִֶֶָֹֹ

ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹויׂשראלים,

הּדּברֹות  וחמׁש חּמׁשין, חמּׁשה ּכנגד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֻחמּׁשּיֹות
הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּכתּובין

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ּכאן .עד ְִִֶֶַַַַָָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְִִַַָָ
ּבנתנאל  אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻנׂשיא
הּלׁשֹון  אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר
ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא ְְְְְִִִִִֶַָָָלֹומר

נֹופל  "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ּובּׁשאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהקרבתֹו,
היה  הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהן

ּפלֹוני  לׁשבט הּמקריב .הּנׂשיא ְְְִִִֵֶַַַָ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈



קה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ß oeiq `"i iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈



yp`קו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa¤©¦«

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

ÔÈ˙Ï˙eמג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»



קז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»



yp`קח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

ÔÈ˙Ï˙eסז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»



קט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq a"i ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥
:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«

i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום הקריב,ּבֹו ׁשח ¿ƒ»«…ְְִִִֶַַ
 ֿ ואחר ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּומה
ּבא  ולא זמן, לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּכ
ּכׁשהּוא  ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָללמֹוד

ז)אֹומר ׁשּנמׁשח (ויקרא למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום : ְְְְִֵֶַַָָָֹ
ּבּיֹום  אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ְְִַַַַַַָֹּבּיֹום.

הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑ ספרי) ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈
ּפסּול במ"ר) ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ַ

ּומאה  "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּתלמּוד
ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, ּבאיזֹו ּפירׁש ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמׁשקלּה",
הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל .ּכאן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

'B‚Â ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑(ספרי)הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד …∆∆«≈ƒ¿ְְְִִֵֶֶַָָ
ּכּלן  וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָֻֻמכּונים

מעט  ולא רּבה לא .ּכאחד, ְְִִֵֶָָֹֹ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ



yp`קי zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ

זהב  ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּכף  אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקלּה

וׁשקלי  זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת
לֹומר  ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב

היּו זהב ׁשל – זהב" .(ספרי)"ּכּפֹות ֶַָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ
ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑ את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ¿……∆ְְְִִִֵֶֶַַ
אֹומר: אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשלי ׁשי ּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָזה,

א) חּוץ (ויקרא והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר :ְְֵֵֵֵֶַַָֹ
אֹומר: אחד וכתּוב כח)לּפרכת, אּת(שמות "ודּברּתי : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

אל  ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא הּכּפרת". ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעל
הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד, .אהל ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ÌÈ·e¯k‰ ÈL ÔÈaÓ∑ לבין הּׁשמים מן יֹוצא הּקֹול ƒ≈¿≈«¿ƒְִִֵֵַַַָ

מֹועד  לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים, ּכמֹו∑acÓ¯.ׁשני ְְְִִֵֵֶַָָָֹƒ«≈ְ
ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ּכבֹודֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ"מתּדּבר".

מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו, ‡ÂÈÏ.לבין ¯a„ÈÂ∑(ספרי) ְְֵֵֵֵֶַַָֹ«¿«≈≈»
הּדּברֹות  מן אהרן את ‡˙ÏBw‰Œ.למעט ÚÓLiÂ∑ ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«∆«

קֹול  הּוא יכֹול "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ְֶַַַָָ
נפסק  היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּקֹול

לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

אליו וידּבר . . אליו מּדּבר הּקֹול את פט)וּיׁשמע (ז, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק עד לֹו שם (ועיין ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מגיעים) הדברים "היכן הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן ה'חלקי. ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּתבֹות ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש נפׁשי". יׁשאמרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
לּתֹורה  אֹותּיֹות רּבֹוא אֹות ׁשּׁשים לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבּתֹורה  חלק יׁש יהּודי לכל ּכאן: נרמז והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּבלבד. אליו' ְְִֵֵֶַַָׁש'מדּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
היה  טבע ׁשעל־ּפי מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכאֹורה
מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהּקֹול
לבֹוא  מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפתח ּכׁשהּגיע נפסק ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלּמה
מיחד  נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ"אל

הּקֹול! את ְְִֶַַלהפסיק
ׁשּכתב  ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוההסּברה

ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא ְְִִִִֶַַַַרׁש"י
הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבקֹול

לא היה זה ׁשהפסק ׁשּבמׁשּכן,ּבמקֹום אּלא ּבקֹול ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
נפסק ּבּזמן אּלא הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּוא  הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּקֹול
ׁשכינה סּלּוק הּקֹול סימן ".והפסקת ְְְִִִַַַָָָ

הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָּוכׁשם
את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכי
יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָענין

מקֹום ּבהּגלֹות ּכי אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
הפכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

mixehd lra

(ht).íéáøkä éðL ïéaî:zFaiY iW`x.dWn.dlrn lW aExkM aEWg `EdW Ll xnFl ¦¥§¥©§ª¦¨¥¥¤©§¤¨¦§¤©§¨



קיי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
ׁש"הּוא  (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשל  ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָהּקֹול

ּגם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם נמׁש ְְְִִִִִַַַָָָָ
ּבבחינת  ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמחּוץ

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות מקֹום היה ולא מֹועד, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹאהל

נתאוּה ּדירה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ועֹוד: יתּבר לֹו להיֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
ׁשּמּצד־עצמֹוּבתחּתֹונים  ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו (ּבגיּלּוי) ּבֹו ימׁשיכּוהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אין , ְְְִִִֵֶַַָָ
עבֹודת על־ידי ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו האדם ויגּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.יתּבר לֹו ְְִִֵָָלדירה
סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

áôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהר"א שי'

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו, ובמענה לשאלתו בדרכי ואופני ההשפעה על התלמידים שיחיו, בני הישיבה 

העומדת תחת הנהלתו, הנני בא בזה להדגיש נקודה בין שאר הנקודות שנגענו בהן, והיא נקודה עיקרית 

והרת תוצאות, ודבר בעתו:

בשים לב לתופעה המבהילה של הפסקת הלמודים בימי הקיץ על משך של יותר משני חדשים 

- ברובן ככולן של הישיבות במדינה זו, שעם הפסקה זו בא ניתוק הקשר שבין התלמידים והישיבה 

והעדר השפעתה מצד אחד, ומאידך ההשפעה דלעומת זה של העיר ובפרט בימי הקיץ, והרבה בטלה 

עושה וכו' וכו'.

כדאי ונכון מאד - לעורר את מורי הישיבה שיתנדבו לסדר פגישות, על כל פנים פעם בשבוע או 

שבועיים, עם אלה מתלמידי הישיבה הנשארים בעיר בימי הקיץ, וביחוד עם תלמידי הכתות הגבוהות.

מטרת הפגישות היא לקיים הקשר שבין התלמידים והמורים שיחיו משך ימי הקיץ - על ידי 

התועדויות ידידותיות שהן שעות כושר לשיחות על נושאים שיענינו את התלמידים ושיש בהן תועלת 

להרמת רוחם ולחיזוק דרכם והנהגתם, שיפור המדות, וכדומה. ובאופן המתאים - אפשר לנצל פגישות 

אלו לעורר את התלמידים לקבוע עתים לתורה גם בימי הקיץ, להדר בתפלה בציבור, ולחזק בהם רגש 

האחריות המוטלת על בני הישיבה לשמש דוגמא לאחרים, ומצוה גוררת מצוה - לנצל כמה הזדמנויות 

לפעילות חינוכית בסביבתם לקיים כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך.

והרי כמה מעלות טובות בפגישות אלו: הפגישות כשלעצמן והעידוד שבהן, הידוק הקשר שבין 

המורים והתלמידים, תריס בפני השפעה בלתי רצוי', שלילת פריקת עול הישיבה לגמרי, וכו' וכו', אשר 

התוצאות תהיינה ניכרות בחזירתם של התלמידים להישיבה בזמן הבע"ל.

מובן אשר לטובת הענין יש לסדר אשר התלמידים יבואו לפגישות מרצונם הטוב, ואם אפילו 

בתחילה לא יהי' מספר המשתתפים גדול ביותר, אבל יש לקוות שאם תהיינה הפגישות בעלות תוכן 

מתאים ומושך את הלב, תתפשט השמועה וירבו המשתתפים.

ישיבה  מנהלי  גם  וילמדו  יראו  וממנו  זו  תכנית  לפועל  להוציא  לבו  יתן  כת"ר  אשר  תקותי 

אחרים, וזכות הרבים מסייעתם.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן
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:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå Eèì÷éðúúnö −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦
éøáã eçëL-ék éúàð÷:éøö Eî÷ãàî Eúøîà äôeøö ¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ

:dáäà Ecáòåàî÷éãwt äæáðå éëðà øéòöàì E §«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ
:ézçëLáî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãö ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«

âî÷éúåöî éðeàöî ÷Böîe-øö:éòLòL Eãî÷÷ãö ©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷äòeLàå óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤¨«£©¥®¨

:ézìçé Eøáãìçî÷çéNì úBøîLà éðéò eîc÷ ¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©
:Eúøîàaèî÷EètLîk äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ §¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬

:éðiçð÷:e÷çø EúøBzî änæ éôãø eáø÷àð÷áBø÷ ©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´
éúåöî-ìëå ýåýé äzà:úîà Eáð÷ézòãé íã÷ ©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«¤´¤−¨©§¦

éúãòî:ízãñé íìBòì ék Eøâð÷éðölçå ééðò-äàø ¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦
:ézçëL àì EúøBú-ékãð÷éðìàâe éáéø äáéø ¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦

:éðiç Eúøîàìäð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷BçøE §¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À
:eLøã àìåð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç E ´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦

æð÷éúåãòî éøöå éôãø íéaø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø −©¦«Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâáèð÷äàø −«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«−§¥

éãewô-ékEcñçk äåäé ézáäà E:éðiçñ÷Eøác-Làø ¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬
ù :E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîààñ÷éðeôãø íéøN ¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«−¨¦§¨´¦

:éaì ãçt Eøácîe ípçáñ÷Eúøîà-ìò éëðà NN ¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®
:áø ììL àöBîkâñ÷EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L ¹§¥À¨¨¬¨«¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬

:ézáäàãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå Eçñ÷ézøîL ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦

éãewôéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék Eúèñ÷áø÷z −¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³
éðôì éúpø:éððéáä Eøáãk ýåýé Eò÷éúpçú àBáz ¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦¨´§¦¨¦´

éðôì:éðìévä Eúøîàk Eàò÷ék äläz éúôN äðòaz §¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−
éwç éðãnìú:Eáò÷ì ïòz-ìë ék Eúøîà éðBL §©§¥´¦ª¤«©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨

éúåöî:÷ãv Eâò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E ¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàzäò÷-éçz ¨©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦

:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôðåò÷ãáà äNk éúéòz −©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥
éúåöî ék Ecáò Lwa:ézçëL àì E ©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc zexeka(iriax meil)

.'gewl'
xyrnn xhtidl 'gewl' oic oi` xaeray x`azdy dn it lr
ozipy xac `ed 'opz`' :df oipra sqep oic `xnbd d`ian ,dnda
aiig epi` `linne ,oaxwl dxezd ezlqte ,d`ia xkya dpefl

.dnda xyrnaáøc dén÷ àpz éðzminkgd cg` dpy - ¨¥©¨©¥§©
,ef `ziixa ax iptl [zeziixa zepyl libx didy]ïðúà eäæéà¥¤¤§¨

øOòúäì øécì ñðëpLopz`k dpzipy dnda ote` dfi`a - ¤¦§¨©¦§¦§©¥
,xyrna zaiigdì BðúpL ìkxkya dpefl dnda ozpy ote`a - Ÿ¤§¨¨

,ez`iaBç÷ìe øæçå[e`pwe-],äpîéä.dnda xyrna zaiig §¨©§¨¥¤¨
,xyrna aiig df opz` ji` :ef `ziixa dpyy mkg eze` dywde

,'opz`' meyn lqtp epi`y s` ixddéì ìéñtéà àäå'ç÷Bì'a- §¨¦§¦¥§¥©
e`pwe xfg ixdy ,'gewl' `edy meyn xyrnl leqt `ed ixde

:`xnbd zvxzn .dpefdndézèéîzLéàmkg eze`n gkyp - ¦§§¦§¥
,ef `iyew dywdy zra,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc àä̈§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨

y mc`ïéøaeò äøNò ç÷ìzenda lyïéñðëð ílek ,ïnà éòîa ¨©£¨¨¨¦¦§¥¦¨¨¦§¨¦
,øOòúäì øécìote`a zwqer `ziixady xnel yi `linne ©¦§¦§©¥

z` dpwe xfge ,zxaern dnda ly xaer dppz`a dpefl ozpy
ay ,en` irna ecera xaerdexhetl 'gewl' aygp epi` df ote`

,lqtp epi` 'opz`' oicn s`y `ziixad dycige ,dnda xyrnn
.dpnn e`pwe xfgy oeik
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המשך קיאור למס' קכורות ליום רקיעי עמ' א



קיד

יום ראשון - ו' סיון
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' סיון
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום שני - ז' סיון
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' סיון
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' סיון
פרק כ, מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א סיון
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב סיון
פרק כ

מפרק סו עד סוף פרק סח

לשבוע פרשת נשא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



קטו oeiq 'e oey`x mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ו' ראשון יום
חלק שני  ,150 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.äìòúéå êøáúé

ohw jepig
èwìî ,"ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨

íéøôBñ étîe íéøôñ étîly yecwd epeyl mb `ed jk ± ¦¦§¨¦¦¦§¦
mixtq itn hweln" ± oey`xd wlgd ly xrydÎsca owfd epax

itke ± "mixteq itne
Îeznyp mcewd iaxdy
eizegiya `ian ocr
laewn ,zeyecwd
ixtql "mixtq"a dpeekdy
l"xdnde yecwd d"lyd
± "mixteq"ae ,b`xtn
axdle aehÎmyÎlral

,yhixfnn cibndéLBã÷§¥
,ïãò-íúîLð ïBéìò¤§¦§¨¨¥¤
äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨
úàéø÷ ìL äðBLàø¦¨¤§¦©

¯ *òîLepax ixac itl §©
milin ze`a ,oldl owfd
ipy xiaqdl ick el`
,'d zecg`a dpadd ipte`
rny"a mi`haznd

,xdfa xn`p mdilr ,"'ek ezekln ceak my jexa"ae "l`xyi
xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y
jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg` zpada
ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg` zpada xzei

."dpen`de cegid xry" `xwpd ,"mixn` ihewl"
(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):

ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1. £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨
áéúëcî ,äpäxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :- ¦¥¦¦§¦©¦©§

jxcd itl xrpd z` jpgl yiyely,dðéàL òîLîjxc ± ©§©¤¥¨
,ef,Bzîàì úîàä Cøcjxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef - ¤¤¨¡¤©£¦

,zizin`dàúeiìòî éàî ïk-íàå,cr jka dlrnd idn ± §¦¥©©£¦¨
?"äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb"L± xbaziyk ,daxc` ± ¤©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨

jxcl ribdl ick ,"xrp"d ly ekxcn xeql eilr ok`
?ef jxcn xeqi `ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`däpä ,Cà©¦¥

,úàæ úòãeî,`ed reci xac -'ä úãBáò éLøL ék ©©Ÿ¦¨§¥£©
äéúBãBñéå2,eîéçøe eìéçc ïäod 'd zad`e 'd z`xi - ¦¤¨¥§¦§¦

dxez meiwa z`haznd ,'d zcear ly zeceqide miyxyd
zeevn lkn xdfidl ± dyrne xeaic daygna zeevne

:dyrÎzeevn lk miiwle dyrzÎ`l'd z`xizlrete drityn
,dyrzÎ`l lkn xnyii icediy'd zad`ezlrete drityn

) ytpd ly inipt ybx jezn dyrÎzevn lk miiwiyw"k zxrd
`"hily x"enc`:oldl xaqend itk ,(c"tx lirlck :äàøiä©¦§¨

,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯xeq`y dn zeyrl `ly - Ÿ¤¦§¥¨
zeyrl3,Y äáäàäå,ceqie yxey `id,"áBè äNòå"ì §¨©£¨§©£¥

äNò-úBöî ìk íei÷å§¦¨¦§£¥
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

dxezd ony zeevn
,opaxcny zeevneBîk§

.ïîB÷îa øàaúiL± ¤¦§¨¥¦§¨
xtq ly oey`xd wlga
oia laewnd itk ."`ipz"d
`xaq dzid ,miciqg
df wlgy ,owfd epax lv`
("`ipz"d xtqn ipyd)
,oey`xd wlgd didi
miwxtd dylye miyinge
eidi ,oey`xd wlgd ly
`edyk ,okl .ipyd wlgd
lgl o`k qgiiznw
ynzyn `ed ,oey`xd

enk" oeyla"x`aziy
.oldlCepçä úåöîe),ohwd z` jpgl ±ïk-íb àéä ¦§©©¦¦©¥

:(âîù ïîéñ 'íéiç çøà'a áeúkL Bîk ,äNò-úåöîa- §¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦¦¨
mb `l` dyrzÎ`l zeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik
lkl ceqide yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyrÎzeevna

) dyrÎzeevn`"hily x"enc` w"k zxrddad`y f"r sqep" :
zpiga zniiwy xnel yi ("zeihxt r"n od ± d`xi oke ± dnvr

Îzeevnl ceqie yxey zynynd dad`dcvn miniiwny dyr
dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig
mc`d iciÎlr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd
oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna
miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y
± jepig ly beqa ef dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze`
xaqei oldl .cinzl dz` x`yidl xyt`y ,daivi dad` `l
xrpl jepg" xnel mi`zn dilr mby ,ef dad`l jepigd ote`
xeqi `l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ik ,"ekxc it lr

.dpnnáéúk äáäàa ,äpäå,aezk ±:á÷ò úLøt óBña §¦¥¨©£¨§¦§¨¨©¥¤
."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§

éøöåéà ,ïéáäì CiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBL`idy ± §¨¦§¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨
ybx?álaL.dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ± ¤©¥

`idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti` ,cvik

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

éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì

äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì

ו.1. כב, ˘ËÈÏ"‡2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום נמשכות... [ובפ"ד: עי"ז ˘ËÈÏ"‡3.מתקיים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.באהבה כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא  "וצ"ע :

תיבה נשמטה ואולי בפ"ד. מ"ע‡Á˙וכדלעיל 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל
(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :

(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו –



oeiqקטז 'e oey`x mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay ybx
dad` mixxernd mipipra ezewnrzd iciÎlr ,zeppeazd iciÎlr

dad` iabl ynzydl mi`zn okl .efef± diyr ly oeyla
oeicd ixg` oldl xaqei df xac .ef dad` ekeza gztle xevil

xzei dpeilrd dbixcna
`l diably ,dad` ly
oeyla ynzydl mi`zn
ef oi`y iptn ,diyr
zlrtpe zxvepd dad`
wx `ed :mc`d iciÎlr
ef dad`y dpkd dyer

.elv` zelbzdl lkezCà©
éðL Léc ,àeä ïéðòä̈¦§¨§¥§¥
,úçàä .'ä úáäà éðéî¦¥©£©¨©©
Lôpä úBìk àéä¦§©¤¤

,dàøBa ìà dòáèa- §¦§¨¤§¨
dad` dpyi ytpd raha
."ytpd zelk" ly efk

wlg `id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy
ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ± "seqÎoi`"d mvrn
ef dad`y oaen ixd .`edÎjexa "seqÎoi`"l ,dzenvrl oeilk
`idy oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil jxev oi`
ytpd ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp
ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby ,ziwl`d

?dlbzn ok` `id cvik .el`úéìëOä Lôð øabúz øLàk©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦
øîçä ìò,sebd ly ±,äézçz eäòéðëúå eäìétLúåxac - ©©Ÿ¤§©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara `haznd
oian lkydy iciÎlr :zilkyd ytpd iciÎlr sebd z` jkfle
zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd ,oky .zewl` ipipr
eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei dlrpe mnexn avna md
`ed xy`k ,mc`d ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd
,sebd xneg lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian
."xnegd lr dxevd zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdykeéæà£©
èäìúúå áäìúz,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - ¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨

zadly `l` ,zeppeazd iciÎlr zxvepd dad` ly zadly
,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad` ly
dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay `l`

,dlbzn `id dzre ± zelbzdl,dNBò 'äa çîNúå ìâúå§¨¥§¦§©©¨
'ä ìò âpòúúå,d"awa ±.àìôð âeðòzxg` beqn dceara ± §¦§©¥©©£¦§¨

,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk beprzd ynyn
.onvr dcearae dad`a `ed beprzdäáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨
,íé÷écö íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaømiwicv ly dad`d ote` - ©¨¥©¦§¨¦©¦¦

,dgnye beprza `ed:áéúëãkaezky enk -4:eçîN" §¦§¦¦§
"'äa íé÷écödad` `ed miwicva dceard ote` ,xnelk ± ©¦¦©

cvny dad` idef ,lirl xen`ky zexnl .beprze dgnya
ixd ,jk m`e ,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd

± efk dad`l ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid
jk myl ik ,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen
xnegd z` jkfl ick ,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp

efk dad` zhilw zlekil rixti `lyäëBæ íãà ìk àì ,Cà .©Ÿ¨¨¨¤
,äæì,ef dad`l ribdl - ¨¤

,wicv zbixcna `ed f`y
éøö äæì ékCjk myl ± ¦¨¤¨¦

,yxcpøîçä Cekæly ± ¦©Ÿ¤
,sebdíâå ,ãàî ãàîa± ¦§Ÿ§Ÿ§©

cenil ,jk myl miyxcp
íéáBè íéNòîe äøBz¨©£¦¦

,äaøäickúBkæì ©§¥¦§
äðBéìò äîLðì¦§¨¨¤§¨
çeø úâøãnî äìòîlL¤§©§¨¦©§¥©©
mc`d dkef dfÎiciÎlry ±
`idy "dnyp" zbxcl
yly oia dpeilrd
,"gex" ,"ytp" :zebxcd
,alay zecna `id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp"

,Lôðå± ler zlawa `ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
lky ly `id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l`
xnegd lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ±

.ekkfle eripkdløòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàä± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen miptÎlkÎlr
;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti

z` jkfle xiykdl wx leki `edenvrytpdny dad`dy jk ,
.jkl ribdl cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz,úéðMäå§©¥¦

dad` ly dipyd dpigad -ìëeé íãà ìkL äáäà àéä¦©£¨¤¨¨¨©
,äéìà òébäì- ,ef dad` zbixcnl ribdl leki mc` lk - §©¦©¥¤¨

- ?cvikàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk,ald wnera ± §¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddyíéøøBònä íéøáca©§¨¦©§§¦

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úàmixxernd mipipr mpyi ± ¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
opeazi `ed xy`ke ± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z`

- dl` mipipra,ììk Cøc ïä,illk ote`a opeazn `edyk mb- ¥¤¤§¨
àeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç-`"hily x"enc` w"k zxrd: ¦©¥©¨

,"c"nt lirl x`eank"åéiçå BLôð úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤©§§©¨
àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯¥Ÿ©¤©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦

,Lnî åéiçå úézîàä BLôðytpd `ed d"awd ixdy - ©§¨£¦¦§©¨©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awd `linne ,eytp ly zeigde
mc`d zad`k ,d"awdl dad` ea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle eytplEúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦
."'Bâåiptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd "iytp"y ,yxtn xdfd ± §

ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp `ed ,mler ly epeaix ,dz`y
jl de`zne jze`5.,èøt Cøc ïäåihxt ote`a opeaziyk mbe - §¥¤¤§¨

± "e"nt lirl x`eank" ±`"hily x"enc` w"k zxrd,ïéáiLkL¤§¤¨¦
àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãâa ìékNéå§©§¦¦§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú

çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå

יב.4. צז, ˘ËÈÏ"‡5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :



קיז oeiq 'e oey`x mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úéèøt Cøc`ed d"awdy ,zewl`d zelcb ihxta ,oebk ± ¤¤§¨¦
± "iaiyg `lk dinw `leke ,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn"

,zelcbd ihxta opeaziyk ixdäîe BìëNa úàN ìëeé øLàk©£¤©§¥§¦§©
.BìëOî äìòîlMmze` oiai ,oiadl elky gekay mipipr ± ¤§©§¨¦¦§

mipipre ± "aeigd zrici"a
oiai ,ezpadn dlrnly
,"dlilyd zrici"a mze`
xacd z` oian `ed oi`y
itk wx `l` ,envr
mipiprn llyen xacdy
,xnelk .miniieqn mixcbe
dlrnly zewl`d ipipr
Îlkl mze` oiai ,ezpadn
d"awdy ji` zegtd
df byene oiiprn llyen
dcn mb xak yi jka ± dfe
drici ly zniieqn

;zewl`aCk-øçàå± §©©¨
ihxta opeaziy ixg`

,'d zelcbúáäàa ïðBaúé¦§¥§©£©
äàìôðå äìBãbä 'ä©§¨§¦§¨¨

,eðéìà:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyi ipa -ãøéì ¥¥¥¥
,zcxl ±,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my - §¦§©¦¤§©¨¨¤

"àøçà-àøèñ"ä àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð àéöBäì§¦¦§¥¦©©§¤¤©¦§¨¨¢¨
,ïìvì- àðîçøolvilÎ`pngx mirewy l`xyi ipa eid da - ©£¨¨¦§¨

,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvna mzeidaåéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨
,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLa eð÷áãìeepzeid iciÎlre - §¨§¥¦§©¨§§¤¨

.jxazi ea epwaczd enya miweac,eðéäc:xnelk -eðîîBøL §©§¤§¨
Búlãâe ,äMãwä úéìëúì äàîhäå úeìôMä úéìëzî¦©§¦©¦§§©ª§¨§©§¦©§ª¨§ª¨

úéìëúå õ÷ dì ïéàL Cøaúé6,z` hxetna oiaiy ixg`e - ¦§¨¥¤¥¨¥§©§¦
ipal dlecbd d"awd zad`a wnrziy ixg`le ,d"awd zelcb

- l`xyiY "íéðt ìà íéðtä íénk" éæàmc`d al" ixd £©©©¦©¨¦¤¨¦
zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d ,ald ,"mc`l

pipra mb jk ;eil` zlefdnd"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep
y ,"miptl miptd mink" rityz ,l`xyi ipaläáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨

,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî ìk áìawnera - §¥¨©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨
,aldBîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦
`ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga
Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däöø §¦¥¦§©©£¨¨¨

òhì íBìMä-åéìò eðaø äLî,zrhl ±,ìàøNé ìk áìa Ÿ¤©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥
äLøôa7éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå" :E §¨¨¨§©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤

,'Bâå íéîMämiweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta - ©¨©¦§

ly dlecbd ezad` lr mi`xnd mipipr mi`aen eixg` mi`ad
:l`xyi ipal d"awdéúBáàa ÷ø,'Bâå ízìîe ,'Bâå ÷Lç E ©©£¤¨©§©§¤§
,'Bâå Lôð íéòáLa'd jny dzre dnixvn jizea` ecxi - §¦§¦¤¤§

xne` weqtdy itk ,yxecd xac ,aexl minyd iakekk jiwl`
:ly oiprd z` ,oldl

"'Bâå záäàå8.ribdl ± §¨©§¨§
.'d zad`líiñ ïëìå§¨¥¦¥

åéøác,ef dyxta ±ìò §¨¨©
éëðà øLà" :Bæ äáäà©£¨£¤¨Ÿ¦
"dúNòì íëúà äeöî9, §©¤¤§¤©£Ÿ¨

,oaen `l dxe`kly -
lr xnel mi`zn cvik
alay ybx `idy ± dad`
,`l` ± ?diyr oeyl ±
dad` lr xaecny iptn
dilr ,zeppeazdn d`ad

`znoeyld mi
,meyn ,"dzeyrl"àéäL¤¦

-ìò ,ála äéeNò äáäà©£¨£¨©¥©
úòcäå äðéaä éãé± §¥©¦¨§©©©

,dwnrde dpaddíéøáãa¦§¨¦
.äáäàä úà íéøøBònä:le`yl xyt` dxe`kl ,mxa ± ©§§¦¤¨©£¨

weqtd lr did ,zeppeazd iciÎlr ef dad` xxerl yiy oeeikn
,cin owfd epax xirn ?opeazdl mikixvy dligza zexedl

:ok`yälçz øák äeö äæ ìòåz`ixw" ly dpey`x dyxta ± §©¤¦¨§¨§¦¨
"rnyìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå" :§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©
"Eááì10àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ-éãé-ìòL éãk , §¨¤§¥¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨

`aeny itk ±äæ ÷eñt ìò 'éøôq'a11Bæ äáäà ìò ,äpäå . ©¦§¥©¨¤§¦¥©©£¨
úéðMä,zeppeazdn d`ad ±iLì C,éeeöå äåöî ïBLoeylk - ©¥¦©¨§¦§¨§¦

,ixdy ."dad`l dzeyrl mkz` devn ikp` xy`" weqtd
,ieeiv ly oeyla ef dad` iabl ynzydl mi`zn `l ,dxe`kl
ybx el yi m` :jytp dnne ,ald ybx ixd `id dad`y oeeik
± ?ieeivd lirei dn ,df ybx el xqg m`e ;xzein ieeivd ixd ,df

dad` iabl ,mxaefmi`zn ,zeppeazdn d`a `idy oeikn
.dad`d z` xxerie opeaziy ieeiv :ieeiv oeyla ynzydleðéäc§©§

:`id ieeivd zpeek ,xnelk ±íéøáãa Bzòãå Baì íeNì̈¦§©§¦§¨¦
,äðBLàø äáäàa ìáà .äáäàä úà íéøøBònäiabl - ©§§¦¤¨©£¨£¨§©£¨¦¨

,lirl xaec dzece` dpey`xd dad`d zbixcnúáäìL àéäL¤¦©§¤¤
,äéìàî äìBòä,dze` mixveiy dad` `id oi`e -iL àìC ¨¨¥¥¤¨Ÿ©¨

ì,ãBò àìå .ììk äåöîe éeeö ïBLzbixcny cala ef `l - §¦¦§¨§¨§Ÿ
iciÎlr xevil xyt` i` ef dpey`x dad``l okly ,zeppeazd

,ieeiv oeyl diabl mi`znàéäL àlà`id ef dad` ±ïzî ¤¨¤¦©©
,äfä íìBòa àaä íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö ìL ïøëN- §¨¨¤©¦¦¦§Ÿ¥¥¨©¨¨¨©¤

beprz ± "dpikyd eifn oipdp" ly oiprd ixd `ed `ad mlerd
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
úéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åúìåãâá
äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå
äáäà ïéðò äðäå .úåëéøàá äîå÷îá
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá

êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà
áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì
íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
ìáà äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá
äìåòä úáäìù àéäù 'ðåùàø äáäàá
ììë äåöîå éååö ïåùì êééù àì äéìàî
ìù ïøëù ïúî àéäù àìà ãåò àìå
æä"òá áä"åò ïéòî íåòèì íé÷éãö

וכו'". ˘ËÈÏ"‡6.ופרטים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל עקב 7.:
כד. – טז – טו – יד – יב א.8.י, יא, כב.9.שם ו.10.יא, ו, ˘ËÈÏ"‡11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הספרי דברי מובנים "עפ"ז :

ÌÈÓÂ˙Ò‰בכל ה"א את ואהבת שם) (ומובא מש"נ על בזה מוסיף מה – לבבך כו' ת"ל כו' יודע איני וק"ל".Í··Ïשם:



oeiqקיח 'e oey`x mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ef dad`a ,dfd mlera miwicv mipdp dfne ,zewl`näéìòL± ¤¨¤¨
,ef dad` zbixcn lrøîàð12úà ïzà äðzî úãBáò" : ¤¡©£©©¨¨¤¥¤

"íëúpäk13,,dlrnln dpznk `ay dcear ote` epyiy -Bîk §ª©§¤§
dîB÷îa øàaúiLdad` zbixcn zece` xaecny okid ± ¤¦§¨¥¦§¨

mibeprza.miiqn oldl
xy` z` owfd epax
dna xiaqdl ligzd
jepg" zlrn z`hazn
cr ,"ekxc it lr xrpl
xeqi `l oiwfi ik mb"y
,"oiwfi"yk ,xnelk ,"dpnn
dpeilr dbixcnl ribiyk
jxcn xeqi `l ,xzei
ly oipr `idy dceard
ick .cala "xrpl jepg"
,oiprd zpad lr lwdl
:`ed dxvwa xe`iad ixd

`id ,zeppeazd iciÎlr d`ad ,xzei dkenpd dad`dy zexnl
leki cg` lky "xrp" ly dceard jxc) "jepig" ly dpigaa
,dad` ly xzei dpeilrd dbixcnl d`eeyda (dil` ribdl
yi ixd ± (cala miwicvl zkiiyde) zicinze zizenvr `idy
,wicv zbixcna `vnpyk mby ,dlrn ("jepig" ly dad`a) da
f` mb wwcfdl eilr ± xzei dpeilrd dad`d zbixcn zllekd
wicva mb ,oky .zeppeazd iciÎlr d`ad "jepig" ly dad`dl
dad`a ely dpeilrd dbixcndy ,mrtÎi` zeidl leki
mileryky meyn cgeina ;ieliba elv` didz `l mibeprza

,dbixcnl dbixcnnyxcpdpeilrd dbixcnl miribny iptl ,
rixtz `l `idy ick z`fe ,zncewd dbixcndn zbql ,xzei
dbixcnd el dxqgyk ,f`e ± xzei dpeilrd dbixcnl ribdl

elyzbixcnn el x`ypy dna 'd z` caer `ed ,dad`a
iciÎlr d`ad "jepig" ly dad`d ,ely dpey`xd dad`d

.wicv zbixcnl ribdy iptl "jpgzd" da ,zeppeazd
:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦

:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,mby - ¦¤©¦©¦¨¨
xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy wicva
,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ± aey okn

èøôáe`l miniieqn mipnfay yxcp dceard xcq cvny ± ¦§¨
iptn ,ezbixcna wicvd cenriàìå "Cläî" àø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨§©¥§Ÿ

,"ãîBò"dbixcnn dlere jled `ed ,"jldn" `xwp mc`d - ¥
jexrÎoi`a `id ribd dil` dbixcndy ote`ae ,dbixcnl
,"jldn" ly izin`d epipr edf ,zncewd dbixcndn dlrnl
zepeilrdyk mb e` ,zg` dbixcna cinz `vnpd "cner" `le
,dpey`xd dbixcnl miieqn qgia `id dipyd dbixcnd ly
dbixcnl ribn `edy iptly (oldl xaqeiy itk) yxcp `l f`y
,jtidl .dpey`xd ezbixcnn xeql gxken `ed ,dipyd

"jldn"a eli`e .dipyd dbixcnl zriiqn dpey`xd dbixcnd
`idy ,dipy dbixcnl zg` dbixcnn dlere jledd ,izin`
dbixcnl dpey`xd dbixcnd f` drixtn ± jxra `ly dpeilr
ezbixcnn ixnbl xeqiy gxkdd on okle ,dipyd dpeilrd
lkeiy ick ,dpey`xd
dipyd dbixcnl ribdl15,

éøöåC,jldnd mc`d ± §¨¦
Cìéì,zkll ±äâøãnî ¥¥¦©§¥¨

ãîòì àìå ,äâøãîì§©§¥¨§Ÿ©£Ÿ
,íìBòì úçà äâøãîa- §©§¥¨©©§¨

dbixcndyk mb ,xen`ky
`id dipyd (dpeilrd)
dbixcnl jxra
ze`xwp od ,dpey`xd

dbixcn odizyzg`,ïéáe¥
íøè äâøãîì äâøãî©§¥¨§©§¥¨¤¤
äðBéìò äâøãîì òébiL¤©¦©§©§¥¨¤§¨

âøãnî "äìéôð" úðéçáa àeä ,äpnî.äðBLàøä äf`y ,jk ± ¦¤¨¦§¦©§¦¨¦©§¥¨¨¦¨
.mibeprza dad` ly ddeabd ezbixcn z` el oi`ìté ék" Cà©¦¦Ÿ

áéúk "ìèeé àì16,ixnbl lhip `ed oi` ,ltep `edyk mb- Ÿ¨§¦
,ezcearnäìéôð úàø÷ð dðéàåmixne`y dn ±"leti ik" §¥¨¦§¥§¦¨

ray"eletioi` ,dlitp ly avna `ed wicvd minrtly ,"wicv
,dlitp `xwp df,äðBLàøä Búâøãî éaâì àlàd`eeyda - ¤¨§©¥©§¥¨¨¦¨

,dlitp `xwp df ,"dlitp"d iptl zncewd dlernd ezbixcnl
,íBìLå-ñç íãà ìk øàL éaâì àìådhnl dlilg didiy - §Ÿ§©¥§¨¨¨¨©§¨

,wicv zbixcna mpi`y dl`nïë-ét-ìò-óàLzexnl ± ¤©©¦¥
,ely "dlitp"døàLð ék ,BúãBáòa íãàä ìkî äìòîì àeä§©§¨¦¨¨¨¨©£¨¦¦§©

da,ezceara ±eîéLø úðéça,myex ±.äðBLàøä Búâøãnî ¨§¦©§¦¦©§¥¨¨¦¨
døwò Càf` d`a ezcear xwir ±pçúpL äáäàîìbøäå C ©¦¨¨¥©£¨¤¦§©¥§ª§©

íøèa ,åéøeòpî da,iptl ±.÷écö úâøãîì òébäL± ¨¦§¨§¤¤¤¦¦©§©§¥©©¦
dad`a ezcear dzid f`y ;dad` ly xzei dpeilrd dbixcnle
zrk mb dpd ± "jepig" ly dad`d ,zeppeazdn d`ad z`fd

.ef dad`a `ed ezcear xwir."'Bâå ïé÷æé ék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦©§¦§
`l ezpwfa mb" xn`p `l ± ."xrp"d z` mikpgn da ,"ekxc"n ±

yw didiyk mby ,"dpnn xeqi,jpgzp da jxcdn xeqi `l yi
:xnelk ,zexbazd ly jildza `edyk ± "oiwfi ik" aezk `l`
zg` dbixcn oia ezeidae ,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda
lye zexbazd ly jildza `edy ,"oiwfi ik" dfy) dipyl
jxcdn f` xeqi `l ± (xzei dpeilr dbixcnl zelrzd

.ezexrpa jpgzp da (dad`dn)íéøácä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©§¨¦
Y ïãBñéå äàøiäå äáäàä íéøøBònä,ixd od d`xie dad` ©§§¦¨©£¨§©¦§¨¦¨

dad`d ceqie ziy`xe ,'d zcearl ceqide yxeyd ,xen`k
d`xide17,Búecçàå Bãeçéa äðîàðå äøBähä äðeîàä àéä¦¨¡¨©§¨§¤¡¨¨§¦§©§

:älòúéå Cøaúémi`xapd lky dn epiid "ezecg`" - ¦§¨¥§¦§©¤
epiid ,dxedh dpen` ± .eil` ixnbl milhae ez` micge`n
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
úà ïúà äðúî úãåáò øîàð äéìòù
äðä êà äîå÷îá 'áúéù åîë íëúðåäë
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé

äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð
ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì

äðäåúéùàøíéøáãäíéøøåòîääáäàä
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå¨

ז.12. יח, כתב13.קרח בתענוגים, אהבה מדריגת היא האדם בעבודת כהונה שבחינת הפירוש ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î אם "צע"ג :
רסי"ח". אגה"ק ויל"ע – הוא טז.14.כן כד, ˘ËÈÏ"‡15.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,פה (ב"מ כו' בבלי דלישכח צם דר"ז "בדוגמא :

כד.16.א)". לז, ˘ËÈÏ"‡17.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"‰ ¯˙ÂÒ



קיט oeiq 'f ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ז' שני יום
פרק א  ,152 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,fr 'nr cr:ãç àìåë ä"á÷å

miqtzpe lkydn dlrnly mipiprd z` dpen`a "migwel"y
qetzl dpen`d gek oipr ixd df ,oky .cala dpen`d geka
qetzl leki lkydy xac ixdy .lkydn dlrnly dn
ik ,oekpd gekae yega dqitz ef oi` ,dpen`a eze` "migwel"e
lre ,lky ly mipipr "zgwl" lky lr :"eygen qtez yeg lk"
mipipray oeeike .lkydn dlrnly mipipr "zgwl" dpen`
ef oi` ± mze` oiadl xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy

,dpadl ozipy dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen`
dpen` `id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de
leki lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh
,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve
,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv
dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick

.dpadn

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
("dpen`de cegid xry"l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)
"'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä ¯¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨

àãeçé àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨
.äàzz±w"k zxrd ©¨¨

`"hily x"enc`okez" :
dpen`de cegid xry
hrna ele ,oiadl ± "`ed
xdfa aezky dnn edyn

.` ,ai .` ,gi `"g),(cere
epiwl` 'd l`xyi rny"y
ote`d `ed "cg` 'd
zpada xzeia oeilrd
my jexa"e ,'d zecg`
"cre mlerl ezekln ceak
iteliga "cre" dlnd)
,"cg`" `id zeize`
ote`d `ed ,(xdfa xn`pk
zpada xzei oezgzd

oeilr ,'d zecg`a dpad ipte` ipy epkzi ji` ,oiadl ,'d zecg`
± mxe`iae ,oezgze

.à ÷øtaezk1:àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" ¤¤§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦
"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa íéäìàä2± ¨¡Ÿ¦©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

lrnn minya sqep lÎ` oi`y ,`ed weqtd ly heytd eyexit
.ux`l zgzne ux`d lreéøöåEzòc ìò äìòz éëå :ïéáäì C §¨¦§¨¦§¦©£¤©©§§

äøLð íéäìà LiLiexy ±éøvL ,õøàì úçzî íénaC ¤¥¡Ÿ¦¦§¤©©¦¦©©¨¨¤¤¨¦
?"Eááì ìà úáLäå" Ck-ìk øéäæäìopeazdl ,xnelk ± §©§¦¨¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤

?jk xacd oi` ik al miyle ahidáéúk ,äpä3,'ä ,íìBòì" : ¦¥§¦§¨
:ì"æ áBè-íL-ìòaä Løôe ,"íéîMa ávð Eøácxiaqd - §¨§¦¨©¨¨¦¥©©©©¥©

dvtd ly ote`a xe`iaae ,zekix`a4:`ed weqtd yexityék¦
Eøác,d"awd ly ±"'Bâå íénä CBúa òé÷ø éäé" zøîàL- §¨§¤¨©§¨§¦¨¦©§©¨¦§

el` zeize`e xeaicny
,minyd riwx `xap
ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥
íìBòì úBãîBòå úBávð¦¨§§§¨
,íéîMä òé÷ø CBúa§§¦©©¨©¦
ìk CBúa úBLaìîe§ª¨§¨
íìBòì íéòé÷øä̈§¦¦§¨

,íúBéçäì-w"k zxrd §©£¨
`"hily x"enc`± w"le" :

xn`p xacdyxakniptl ,
- "dpy mitl` dnk

:áéúëãkaezky enk -5: §¦§¦
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë ãòì íéîi÷å`le ± §©¨¦¨©
mixacdy cala ef
`ave minyd) cinz miiwd ,"minya" enk `xapl miqgiizn
miiw mday hxt lk :"yi`a miniiw" 'ek gxie yny minyd
,miiw cala oind :"oina oiniiw"d) ux`d `av mb `l` ± (cinz
`xap lkay gxkdd on (mitlgzn miihxtd mi`xapd eli`e
digze xevize ,eze` d`xay ziwl`d zeigd cinz miiwzz
gxken xeaicdy ,"miny" iabl `ed xacdy itk ,ycgn eze`

,oldl x`an `edy itk ,cinz ea cenrlúBiúBàä eéä elà ék¦¦¨¨¦
,minyd z` `xay iwl`d xn`nd ly ±òâøk úB÷lzñî¦§©§§¤©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç
úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä

õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä
.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå

ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
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הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו' ודעת הבינה ע"י שבאים –
עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע כו' ביחודו הטהורה האמונה בכ"ז ÍÈ‡Âשצ"ל ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת

' הפי': ולפ"ז וכו '. כו') חייו והוא גו' חשק באבותיך  –¯‡˘È˙(ושאעפ"כ וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – הדברים'
ועד"ז È˘‡¯Â˙כדלעיל) מצות'. התרי"ג כל כו' ה ' ביחוד באמונתו כו' באמונה  כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ ע"ד והוא כו'. האמונה כולם

ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך כו' אחד ה' אמונת :(226 ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ הקדמה באגה"ק ועייג"כ (עיי"ש). כו' התבוננות
התבוננות כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה ÂÁÈÂ"˙לשער Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡."'לט.1.כו ד, ‡„ÂÓ"¯2.ואתחנן ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת אתה לקודמו בהמשך בא "שזה :
˙Á˙Ó."'גו השמימה עיניך תשא למעלה) (ועד פט.3.לארץ קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ר"פ בלקו"ת "וכמובא :

הפסוק]. [על במד"ת" היא הענין שנקודת ח.5.אחרי מ, ישעי'
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ïøB÷îì úBøæBçå íBìLå-ñçdpnny zewl`a dbxc dze`l - ©§¨§§¦§¨
,zeize`d ze`aíéîMä ìk eéä,miriwxd lk ±ñôàå ïéà ¨¨©¨©¦©¦¨¤¤

òé÷ø éäé" øîàî íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî©¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©£©§¦¨¦©
Lnî "'eë,riwx ly ze`ivn mey llk zniiw dziid `l f`y ± ©¨

dzid `l dzr mb jk
ly ze`ivn mey zniiw
eid zeize`d eli` riwx
oldl .epnn zewlzqn
,owfd epax xiaqn
wx `l mixen` mixacdy
xacd jk `l` ,riwx iabl

:mi`xapd lka mbïëå§¥
ìëaL íéàeøaä ìëa§¨©§¦¤§¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦
õøà elôàå ,íéðBzçúå§©§¦©£¦¤¤
úðéçáe úéîLbä Bælä©¥©©§¦§¦©

,Lnî íîBcmixacd - ¥©¨
`l mday minnecd
ly drepz mey zi`xp
`l mb ,zeipgex lye zeig
"gnev"a zi`xpd zeigd
,lecbl ohwn lcbyk
enk ,"mnec"a eli`e
,dnecke mipa` ,dnc`
,zeig mey zi`xp `l
Îs` ± cala xneg `l`
"mnec"a mb okÎitÎlr
iwl`d gekd cinz miiw

,eze` `xayeéä elà¦¨
òâøk äpnî úB÷lzñî¦§©§¦¤¨§¤©
úBiúBàä íBìLå-ñç©§¨¨¦

éîé úLLa õøàä úàøáð ïäaL úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§¥¨¨¤§¥¤§¥
úéLàøa,mlerd z`ixa zligza ±äúéä,ux`d ±úøæBç §¥¦¨§¨¤¤

Lnî úéLàøa éîé úLL éðôì Bîk ,Lnî ñôàå ïéàì± §©¦¨¤¤©¨§¦§¥¥¤§¥§¥¦©¨
dziid `l jk ,ux` ly ze`ivn mey zniiw dzid `l ixd f`y

.ux` ly ze`ivn mey dzr mb zniiwáúkL eäæå6é"øàä §¤¤¨©¨£¦
,íéîe øôòå íéðáà Bîk ,Lnî íîBãa íbL ,ì"æ`l mda - ©¤©§¥©¨§£¨¦§¨¨©¦

,zeipgex meye zeig mey zi`xpúeiçå Lôð úðéça Lé¥§¦©¤¤§©
,eðéäc .úéðçeømby xg`n ,"mnec"a dpyi zipgex zeig efi` - ¨¦§©§

ef ± ?ea z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigdúðéça§¦©
úBiçnä úBøîàî äøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä¦§©§¦©¦¥£¨¨©£¨©§©

úBéäì ,íîBcä úà úBeäîemnecd `diy ±ñôàå ïéàî Lé §©¤©¥¦§¥¥©¦¨¤¤
úéLàøa éîé úLL éðôlLini zyy iptly avnd mewnay ± ¤¦§¥¥¤§¥§¥¦

`l` ,"mnec" ly ze`ivn mey zniiw dzid `l f`y ziy`xa
zervn`a ,"mnec" ly ze`ivn eiykr didz ± "qt`e oi`" wx

dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr" ly zeize`d
."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd od "zexn`n

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik
"zexn`n dxyr"

?dxezayïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ïáàì úeiç CLîð± ¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n dxyr"n-ìò©

éôelçå íéôeøö éãé§¥¥¦§¦¥
,úBiúBàzg` ze` - ¦

,dipyd z` dtilgn
s"l` ze`d :dnbecl
ik ,`"d ze`a ztlgzn
,cg` `venn od odizy

,dneckeúBìbìbúnä©¦§©§§
íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦

,øBçàåzelblbznd - §¨
miz`n itl zetlgzne
,mipte` cg`e miyely
"xeg`e mipt" ly ote`a7,
øôñ'a áeúkL Bîk§¤¨§¥¤

ìzLnL ãò ,'äøéöéìL §¦¨©¤¦§©§¥
úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨

óeøö ïäî CLîðå± §¦§¨¥¤¥
zeednd zeize`díL¥

àeäå ,"ïáà"sexiv ± ¤¤§
zelylzynd zeize`d
"zexn`n dxyr"n
,"oa`" dlnl zetxhvne

odïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥
,íìBòaL íéàøápä ìëa§¨©¦§¨¦¤¨¨

íäa íéàø÷pL úBîMä,mi`xapd ±ìaLãwä ïBLoeyl ± ©¥¤¦§¨¦¨¤¦§©Ÿ¤
oeyla zenyde ± mlerd `xap day oeyld `id ycewd
zetya enk `ly ± mzednl mixeyw mixacd ly ycewd
`exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqdÎzety ody ,zexg`
mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqn mya miieqn xacl

- ycewd oeyla mi`xapd,øeacä úBiúBà ïä ïä¥¥¦©¦
ìzLnäúBøîàî äøNòî äâøãîì äâøãnî úBìL ©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨¥£¨¨©£¨

à"ìøa úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé-ìò ,äøBzaL¤©¨©§¥¦¦§¨¦§
.BúBéçäì àøáð BúBàa úBLaìúîe úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦¦§©§§¦§¨§©£

íéàøápä éèøt ïéàL éôìenk miillkd mi`xapd `l) ± §¦¤¥§¨¥©¦§¨¦
mpi` ,miihxtd mi`xapd (`l` ,gxie yny e` ,ux` ,miny
,äøBzaL ïîöò úBøîàî äøNòî íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨¥£¨¨©£¨©§¨¤©¨

ïäî CLîpä úeiçäL"zexn`n dxyr"n ±ìBãb ¯ ïîöò ¤©©©¦§¨¥¤©§¨¨
,íéièøt íéàøápä úðéçaî ãàîly zeigd zeidln - §Ÿ¦§¦©©¦§¨¦§¨¦¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî

äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç
ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé

åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà
äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî

ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä
úéùàøá éîé úùù éðôìùïáà íù øëæåä àìù óàå

ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
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קכי oeiq 'g iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ח' שלישי יום
,fr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .á ÷øô,154 'nr cr.ïë åðéà íéîä

,mi`xapdíäa çk ïéàå,miihxtd mi`xapa ±,úeiçä ìa÷ì §¥Ÿ©¨¤§©¥©©
ìzLîe úeiçä ãøBiL éãé-ìò àlàäâøãnî ìL,dly ± ¤¨©§¥¤¥©©¦§©§¥¦©§¥¨

,äpnî äúeçt äâøãîìziyrp ef dcixie -íéôelç éãé-ìò §©§¥¨§¨¦¤¨©§¥¦¦
,úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïBaLç ïäL úBàiøèîéâå§¦©§¦¨¤¥¤§

,úBiúBàä`id zeigd - ¨¦
ze` selig iciÎlr wx `l
Îlr mb `l` ,dipya zg`
,ze`d oeayg aeyig ici

ìëeiL ãòlkezy ± ©¤©
,zeigdíöîöúäì§¦§©§¥

úBeäúäìe Laìúäìe§¦§©¥§¦§©
epnî,zeigdn ±àøáð ¦¤¦§¨

øLà BîL äæå .éèøt§¨¦§¤§£¤
Bì eàø÷émyd ± ¦§§

,`xapl mi`xewyìaíöîöîä úeiçì éìk àeä ,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤§¦©©©§ª§¨
ìzLpL ,äæ íL úBiúBàa,äøBzaL úBøîàî äøNòî ìL §¦¥¤¤¦§©§¥¥£¨¨©£¨¤©¨

íäa LiL,"zexn`n dxyr"a ±,ïéàî Lé àøáì úeiçå çk ¤¥¨¤Ÿ©§©¦§Ÿ¥¥©¦
BúBéçäìe"yi"d z` ± §©£
,`xapd,íìBòìrecn - §¨

df ixd ± ?df gk mda yi
iptn-àLã÷å àúéøBàc§©§¨§ª§¨
éøaàeä-Cdxezd ± §¦

`edÎjexaÎyecwdeàlkª¨
ãç.cg` mlek md ± ©

ly egeka yiy myke
,oi`n yi `exal d"awd
"zexn`n dxyr"l yi jk
zeigde gekd dxezay

."oi`"n "yi" `exal

.á ÷øt`xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,oky .ycgn ezeigdle eze``exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap lk

`xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd m`

.`xapy iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e oi`"l

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy
`xapd z` `xay iwl`d
cinz miiwzdl aiig
ezeigdle e`xal ,`xapa

,ycgníéðénä úáeLz§©©¦¦
,mipinl daeyzd ±éelâå§¦

,íúeòè LøLly - Ÿ¤¨¨
"mipin"a dpeekd .mipind
dl`l `l `id ,o`k
,mlerd yeciga mixteky
iciÎlr `xap mlerdy
,micen md jka ± `xead

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
úBúBàáe úéèøt§¨¦§

,äøBzä éúôBîedgbyda gibyn d"awdy jka mixtek md - §¥©¨
miztenae zeze`a mb mixteke ,xevie `xap lk lr "zihxt"
mdy zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d"awdy miceníéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥

zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa mb
:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdy itkn zxg`ïéîãnL¤§©¦

mieeyn mdy ±LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡
Y éìk óøBvì àöé øLàk ék ,åéúBìeaçúå`vei ilkyk §©§¨¦©£¤¥¥©¥§¦

,one`d ici zgznéøö éìkä ïéà áeLék ,óøBvä éãéì C± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦
,ixdyåéãiL óà,one`d ly ±epîéä úB÷lñî,ilkdn ± ©¤¨¨§ª¨¥¤

øLàk Lnî Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå§¥©©§¦©¨§©§¦§©§©¨©£¤
ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé,mieeyn ±elàä íéìëqä ¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦¨¥

.õøàå íéîL äNòîoi` ,ux`e miny `xa d"awdy ixg`y ± ©£¥¨©¦¨¨¤
md okle ,m`xea ,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md
zihxt dgbyda mixtek
miztenae zeze`ae
mi`xnd dxezay
lr gibyn d"awdy
mb minrtle ,mi`xapd
miqp iciÎlr ,dpyn
rah z` ,miztene

.mi`xapdçè Cà©¨
,íäéðéò úBàøî,z` - ¥§¥¥¤

ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥
LBðà äNòî©£¥¡

àeäL ,åéúBìeaçúå± §©§¨¤
,yep`d dyrn,Liî Lé¥¦¥

xvei miiw xaky xacn -
itk ,ztqep dxivi mc`d
`ed sqkdy ,sqk zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd

,miiw xaky xacäpLnL ÷øz` one`d ±äðeîzäå äøevä ©¤§©¤©¨§©§¨
:xnegd ly ±,éìk úðeîúì óñk úëéúç úðeîzîixd - ¦§©£¦©¤¤¦§©§¦

xnegd ,ze`ivnd ixdy ,dycg ze`ivn o`k xvi `ly oeeik
dxevd mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly
zn`a mda oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde
zpzip `idy ,jk d`xap sqkd ze`ivn ik ,sqka yecig meyn
`l mc`dy ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl
ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig ycig
"mipin"d eli`e ± eze` xviy mc`d icil wwcfdl jixv ,ezxivi

- ilk zxivi zeeydl xyt` i` cvik mi`ex mpi`äNòîì§©£¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
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oeiqקכב 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט' רביעי יום
,154 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàéøáá å"÷å ù"ëå,154 'nr cr:äàéøáä íìåòá

.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL,ux`de minyd e`xapy iptl ± ¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
md mzeedzd mre ,llk miniiw eid `l md ,qt`e oi` eid md
ycg xac o`k ycgzpy ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp
zizedn dxivi o`k zxvepy oeeikne .llk mcewn miiw did `ly

on ± oldl xiaqi ± dycg
gekdy ,`eti` ,gxkdd
deedi df yecig xviy
m`y ,yecigd z` cinz
xacd lhazi ± ok `l

.eze`ivnnàeäå± §
miny ly mzeedzda

,"oi`n yi" ux`eàìt¤¤
íé úòéøwî øúBé ìBãb̈¥¦§¦©©

,ìLî-Cøc-ìò óeñ- ©¤¤¨¨
iciÎlr dzidyéìBäLC ¤¦

äìélä ìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ägekd ,xnelk ± ¤©¨§©¨¦©¨¨©©§¨
micwd gexa yalzd mid z` rwayeávðå ,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦§¦§

,äîBçëe ãð Bîkekiynd `l mindy cala ef `ly - §¥§¨
mznixfa.dxeva dnegk ecnr mb `l` ,zirahd÷éñôä elàå§¦¦§¦

ãøBna íéøbðå íéøæBç íénä eéä - òâøk çeøä úà 'ä¤¨©§¤©¨©©¦§¦§¦¨¦©¨
,÷ôñ éìa äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå íkøãkoi` ,xnelk - §©§¨§¦§¨§Ÿ¨§¨§¦¨¥

ixg` dnegk micner mix`yp eid mindy ,llk aeygl mewn
eid i`cea `l` ,dwfga mdilr aeypl dwiqtn dzid gexdy

.dhnl dlrnln mixbipe mrahl mixfeg mindòáhäL óà©¤©¤©
,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk-íb íéna äfämewnay - ©¤©©¦©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦

deedzp ,"yi" dyrp ± dfk rah did `ly ,"oi`" did mcewny
,mina df rahy ± `"hily iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah
:"oi`n yi" `xap `ed mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd
mina `xap mby `l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l
dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl `le mixbip zeidl rahd
xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy mind lr drityn
mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n yi" ,ixnbl ycg
ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l (mixbip zeidl
lretd geky gxkdd on ,yecig ly ote`a ecnri mindy
cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z` `xai ,df yecig
df gekyke ± dnegk micner mind z` zeyrl xicq ote`ae
xacd giken ok m` .yecigd lhazn ,ef ezelirt rbxl wiqtn

mbyyeciga`l ycgnd gekdy gxkdd on ,"yi"n "yi" ly
mind rahy xaecy dn itlke .yecigd z` `exaln wiqti

± mina invr oipr `le "yin yi" d`ixa `ed mixbip zeidl
gxkdd on ,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py ,xnelk
enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry
,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl
zqitz lry ote`a
d`ixa oi` ely mewnd
`l` ,"oi`n yi" zcgein
`ed `xap zxivi mr
qtez `edy ote`a `linn
mindy dn eli`e ,mewn
rah `l` ,(jk epi` mixbip
yi" d`ixa `ed envr df
epax `ian jk lr ± "oi`n
dnn di`x oldl cin owfd
,xiw enk ,mi`xap mpyiy
wifgiy xg` gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg

- mze`çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL± ¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©
,dze` wifgiy;ïë Bðéà íénä òáhL ÷ørah yi minl m`e - ©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner zeidl `lixd ,d
gekdy ixd ,mnvr mina "oi`n yi" d`ixa `ed df rahy
,"oi`n yi" dycg ze`ivn xevil jixv did `l ,gexay iwl`d
cg` "yi" iepiy wx `l` ,mi`xapa ok iptl did `ly ycg xac
dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl rahd on ± ipy "yi"l
jk myly cr ,lecb yecigÎ`lt meyn jka yi okÎitÎlrÎs`e ±
± e`l m`ae) yecigd z` cinz `exal ycgn gekd gxken
ly yecigay xnegeÎlwe okyÎlkn ixd ,(cin yecigd lhazn
iwl`d gekd lr ,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi"
"yi" eidiy ,wqtd ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay
d`eeydd itl mby ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le
("oi`n yi") ux`e miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd
mby xnel mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil
rahn enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya
gekd gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl mind
gekdy ,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a z`f ycgl
`exale `xapa cinz cenrl aiig `xapd z` `xay iwl`d
md ,mz`eeyday afkd lr sqepy ,jk .wqtd ila cinz eze`
cinz cenrl gxken epi` ycgnd gekdy mayga ,mireh mb
on ,cala ipyl cg` "yi" iepiy ,seq mi zrixwa m`e ± yeciga
.wqtd ilae cinz yecigd z` `xai ycgnd gekdy gxkdd

øîçå-ì÷å ïkL-ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤
úàéøáa,mi`xapd ±Lé ¦§¦©¥

äìòîì àéäL ,ïéàî¥©¦¤¦§©§¨
àìôå àìôäå ,òáhäî¥©¤©§©§¥¨¤¤

,óeñ íé úòéøwî øúBé¥¦§¦©©
änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨

çk úe÷lzñäaL¤§¦§©§Ÿ©
-ñç àøápä ïî àøBaä©¥¦©¦§¨©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð

ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî

å"÷å ù"ëå
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
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éøö àlà .Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ íBìLåúBéäì C §¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨¤¨¨¦¦§
ìòBtä çk,`xapd z` deednd ±ìòôpa,`xapa ±,ãéîz Ÿ©©¥©¦§¨¨¦

äøNòî øeacä úBiúBà úðéça ïä ïäå .Bîi÷ìe BúBéçäì§©£§©§§¥¥§¦©¦©¦¥£¨¨
eàøáð íäaL úBøîàî:weqtd xne` okl .mi`xapd ± ©£¨¤¨¤¦§§

'ied mlerl"jxacavp
`edy ,xeaicd ± "minya
z` `xay iwl`d gekd
cenrl gxken ,`xapd
eze` `exal `xapa cinz

le*ycgn ezeigdäæ ìòå§©¤
:øîàðxaecy dn lr - ¤¡©

ziwl`d zeigdy ,lirl
`xapd z` d`xay
cinz cenrl zgxken
ezeigdle e`xal `xapa
weqtd xne` ,ycgn1:
"ílk úà äiçî äzàå"§©¨§©¤¤ª¨
minyd z` dign dz` ±
lk z`e ux`d z`e
± mkezay mi`xapd
,weqtd zligza mixkfpd
àlà "äiçî" éø÷z ìà©¦§¥§©¤¤¨

,"äeäî"xn`p jk - §©¤
d"lyae "dnkg ziy`x"a
zexnly (` ,r .a ,gn)

z` cala dign d"awdy dpeekd oi` ,"dign" xn`py
miig mdl ozep wx `ed dzre mze` `xa dligzay ,mi`xapd
`id dpeekd `l` ,sebl zpzep dnypdy dn enk ,cala

,`xapd ly eneiw z` zycgn mb zeigdy,ïéàî Lé eðéäc- §©§¥¥©¦
`l ziwl`d zeigd icrlae ,miiw did `ly xacn miiw xac
xac ,"yi" `ed xacd zeigd iciÎlre ,llk `vnp xacd did

.miiw"äzà"å,"dz`" dlnd ±ó"ìàî úBiúBàä úðéça ïä §©¨¥§¦©¨¦¥©¤
- zeize`a dpey`xd ze`d ±,å"éz ãòådpexg`d ze`d - §©¨

,"dz`" dlnay 'zde '`d edf ± zeize`aà"ääåzlnay ± §©¥
,"dz`"àéälr zfnex ±,ätä úBàöBî 'äzyng - ¦§©¤

,xeaicd ly ze`vend.úBiúBàä øB÷îdz`e" yexit edf ± §¨¦
'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d ± "dz`"y ,"mlek z` dign
mi`xapd lk zeign od ,zeize`d xewn ,dlrnly ze`vend

d`a "oi`n yi" zeedzdy ,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a
cvn xwirazeize`dxi`nd xe`d cvn `le ,iciÎlr

.zeize`dBì ïéàL óàå,d"awdl ±Y óebä úeîc,cvik §©¤¥§©
odn xy`e ,dlrnl zeize`d oipr miiwy ep` mixne` ,`eti`
yi" zeedzdd d`a `wec

- ?"oi`nàø÷î éøä£¥¦§¨
:áeúkä øac àìî̈¥¦¤©¨
øîàiå" ,"'ä øaãéå"©§©¥©Ÿ¤

,"'äxeaic ly oipr -
,zeize` lyeàéäådn ± §¦

xn`ie ,'d xacie" aezky
l dpeekd ,"'dúðéça§¦©

úBiúBà á"ëä úelbúä¦§©©¦
,íéàéápì úBðBéìò¤§©§¦¦

úBLaìúîezeize`d ± ¦§©§
,zepeilrdíìëNa§¦§¨
íúâOäå,mi`iapd ly ± §©¨¨¨

,äàeápä äàøîa`le - §©§¥©§¨
,mzbydae mlkya wx

`l`ízáLçîa íâå§©§©£©§¨
áeúkL Bîk ,íøeaãå2: §¦¨§¤¨

Búlîe ,éa øac 'ä çeø"©¦¤¦¦¨
ì ìòáúkL Bîëe ,"éðBL ©§¦§¤¨©

øòLa] ì"æ é"øàä̈£¦©§©©
.[äàeápämiiwy ,ixd ± ©§¨

mzaygna cr yalzdl zekiiyd ,zeize` ly oipr dlrnl
.mi`iapd ly mxeaiceäæ ïéòëe,jkl dnec ±úeLaìúä àéä §¥¤¦¦§©§

úBiúBàä,dlrnly ±:áéúëãk ,íéàeøaaaezky enk -3: ¨¦©§¦§¦§¦
åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa",e`xap ±,"íàáö ìk ¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨

oipr `ed d`eapay enk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd -
"'d gex"e "xeaic" lyàéäL ÷øyalzn xeaicdy dn ± ©¤¦

`ed ,mi`xapaìzLä éãé-ìòãò ,úBîeöòå úBaø úeìL ©§¥¦§©§§©©£©
,úéðôeb äiNòì úBãøBiLipteb mler `edy ,diyrd mlera - ¤§©£¦¨¨¦

miipteb mi`xap lraàéä íéàéápä úâOä ïk-ïéàM-äî± ©¤¥¥©¨©©§¦¦¦
mlera:äàéøaä íìBòa úLaìúnä úeìéöàadbixcnne - ©£¦©¦§©¤¤§¨©§¦¨

xaecn ,mipt lk lr ,mxa .mi`iapl dlbzne xi`n ,ef dpeilr
mzeigdl mi`xapa zeyalznd dlrnly zeize`d lr o`k

.oi`n yi zeedzd ly ote`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá
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קריעת  של בדוגמה השתמשות ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*
ענה – סוף? ˘ËÈÏ"‡ים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהמבאר המוסגר, מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :‡·ÈÏ‡

˙Ó‡„מסולקת בזה [כן וכו' גדול פלא שזהו  איך –‡È˘Â˜ שו"א עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל ודוקא לכאורה עצומה
שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך שקרי"ס אלא – שבראם אחרי לגמרי עצמאים מעשיו ולכן כו' למעשה

ו.1. ט, ב.2.נחמיה כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלים



oeiqקכד `"iÎ'i iyiyÎiying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י' חמישי יום
,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá ñôà ë"à

סיון  י"א שישי יום
יום חמישי ֿ שישי י 'ֿ י "א סיון  ,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæì ìùîäå,156 'nr cr.åãòìá ñôàå øéàîä

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd ly ote`a

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå- §¨¡¤¨¥¤

gekdy ,lirl exaqedy
"cenrl" gxken iwl`d
`exale `xapa cinz
oi`"n wqtd ila eze`

."yilìò ìékNî ìk̈©§¦©
éà ,BøeLàì ïéáé øácC ¨¨¨¦©£¥

Léå àøáð ìkLzexnl ± ¤¨¦§¨¨¥
d`xp `xapdy
ixd ,"yi"l ,"ze`ivn"l
ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦
çk éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥Ÿ©

åét çeøå ìòBtäly ± ©¥§©¦
,d"awd,ìòôpaL- ¤©¦§¨

,`xapd xacaäeänä©§©¤
BàéöBîe ãéîz BúBà± ¨¦¦

,wqtd ilaLnî ïéàî¥©¦©¨
.Léìdidy itk ± `vnpa epi`y xac ± "oi`" didiy mewnay ± §¥

jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw xac ,"yi" didi ± `xapy iptl
did ,df gek icrlae ,"yi"l "oi`"n `xapd z` `exal cinz
eze`ivn lk `ed iwl`d gekdy ixd ,"qt`e oi`"l jted `xapd
iwl`d gekd iabl melk `lk `ed `xapd `linne ,`xapd ly

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ila `ivnndàøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨
,úeLnîe Léì eðì äàøð ìòôðå-,iynne ize`ivn xack §¦§¨¦§¤¨§¥©¨

,cala ipgex iwl` gekk `leúîçî eäæ,iptn ±eðà ïéàL ¤©£©¤¥¨

,àøápaL åét çeøå 'ä çk úà øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî©¦¦§¦§¥¥¨¨¤Ÿ©§©¦¤©¦§¨
úeiçä úà âéOäìe úBàøì ïéòì úeLø äðzð elà ìáà£¨¦¦§¨§¨©¦¦§§©¦¤©©
åét çeøå 'ä ét àöBnî Ba òôBMä ,àøáð ìëaL úeiðçeøå§¨¦¤§¨¦§¨©¥©¦¨¦§©¦

Yiwl` gek eze`a mipigane xya ipira mi`ex epiid eli`
,`xap lka rteyd ipgex
."'d it `ven"n zeize`d
àøápä úeiîLb äéä àìŸ¨¨©§¦©¦§¨

Lnîe Bøîçåäàøð B §¨§©¨¦§¤
àeä ék ,eðéðéòì ììk± §¨§¥¥¦

ly zeynnde xnegd
,`xapdúeàéöna ìèä¥¦§¦
Lnî,qt`k aygp ±éaâì ©¨§©¥

,BaL úeiðçeøäå úeiçä©©§¨¨¦¤
øçàî,oeeik ±éãòìanL ¥©©¤¦©§£¥

úeiðçeøä,`xapay ± ¨¨¦
äéä,`xapd ±ñôàå ïéà ¨¨©¦¨¤¤

úLL íã÷ Bîk ,Lnî©¨§Ÿ¤¥¤
,Lnî úéLàøa éîé- §¥§¥¦©¨

"qt`e oi`" did f`y
;ynnòôBMä úeiðçeøäå§¨¨¦©¥©
åéìò,`xapd lr ± ¨¨

,åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦
BúBà äeäîe ,Léì ïéàå ñôàî ãéîz BàéöBnä Bcáì àeä§©©¦¨¦¥¤¤¨©¦§¥§©¤

Yxacl eze` dyere `xapd z` zniiwn ziwl`d zeigd
,iynn.úîàa Bãòìa ñôà ïk-íà,melk zn`a `ed oi` ± ¦¥¤¤¦§¨¤¡¤

`id ,`id wxy oeik ,eze` zniiwnd zipgexd zeigd caln
zeigd on sxd `ll `xapd ,`xapd eli`e ;zizin`d ze`ivnd
wx d`a eze`ivn lk ,oky .zizin` eze`ivn oi` ,zipgexd
z` el dwiprne cinz ea "zcner" zipgexd zeigdy dnn

.eze`ivn

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira
lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`

jklLîMä øBà ,àeä©¤¤
íéøcìå õøàì øéànä- ©¥¦¨¨¤§©¨¦

ipxw ,xnelk ,dilr
,ynydøBàå åéæ àeäL¤¦§

LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤
äàøðå,df xe` ±ïéòì §¦§¤§¥
,ìk-`edy itkøéàî Ÿ¥¦

ììçáe õøàä ìò©¨¨¤©£©
,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä̈¨§¦¥¤¨

-,xacd i`ceåéæå øBàL¤§¦

BðLé äfä,mi`vnp ,ux`l miribny ynyd ipxw ,eif eze` ± ©¤¤§
íàL ,íéîMaL Bîöò LîMä øeck øîçå óeâa ïk-íb± ©¥§§Ÿ¤©©¤¤©§¤©¨©¦¤¦

,df xe` m` ixdyúî,Ck-ìk ÷Bçøîì øéàîe èMt-cr ¦§©¥¥¦§¥¨¨¨
,ux`lìëeiL ïkL-ìk̈¤¥¤©

,Lnî BîB÷îa øéàäì- §¨¦¦§©¨
ynyd xecka ,xnelk

;envrBîB÷îa íML ÷ø©¤¨¦§
Lnîynyd xecka ± ©¨
,envräfä åéfä áLçð¤§¨©¦©¤

ék ,Lnî ñôàå ïéàì± §©¦¨¤¤©¨¦
,`edLnî ìèä¥©¨

óeb éaâì úeàéöna¦§¦§©¥
àeäL ,LîMä øeck± ©©¤¤¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
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קכה oeiq a"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ב קודש שבת יום
,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìàä íéøáãëå,156 'nr cr:íéã÷äì êéøö

deedn ,ynyd xeckøBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä øB÷î§¨§©¦©¤¤©¦§¨
;LîMä øeck íöòå óebî äøéàî äøàä ÷ø Bðéà äfä- ©¤¥©¤¨¨§¦¨¦§¤¤©©¤¤

ezeida okl ,ynyd sebn eif wx epi` ynyd xe`y oeeikne
ynyd seb iabl ze`ivna ef dx`d dlha ,ynyd seba ,exewna

oi`e ,dly "mvr"d `edy
sebay xnel mewn lk
,ynyd xe` xi`n ynyd
dxi`ne zniiw my ± `l`

,cala dnvr ynyd÷ø©
,íìBòä ììça-,cala ©£©¨¨

ìòå íéîMä ìk úçz©©¨©¨©¦§©
óeb ïàk ïéàL ,õøàä̈¨¤¤¥¨
úeàéöna LîMä øeck©©¤¤¦§¦

Y`l`eif o`k miiw
,cala ynydïàk äàøð¦§¤¨

äfä åéfäå øBàäly ± ¨§©¦©¤
,ynydïéòì Lnî Léì§¥©¨§¥

íL ïàk åéìò ìôBðå ,ìkŸ§¥¨¨¨¥
.úîàa "Lé"xac o`k `ed eifdy ,xnel zn`a mi`zn ± ¥¤¡¤

.deeife dxe` wx ,o`k z`vnp dppi` dnvr ynyd ixdy ,iynn
àeäLk ïk-ïéàM-äî,eifd ±ïéà ¯ LîMä óeâa BøB÷îa ©¤¥¥§¤¦§§©¤¤¥

íL åéìò ìôBðx`eza xcben epi` ±íL ÷ø ,ììk "Lé"ly ¥¨¨¥¥§¨©¥
àeä úîàa ék ,"ñôà"å "ïéà",eifd ±íLxeck seb jeza ± ©¦§¤¤¦¤¡¤¨

,ynydñôàå ïéàì§©¦¨¤¤
íL øéàî ïéàL ,Lnî©¨¤¥¥¦¨
àeäL ,Bcáì BøB÷î ÷ø©§§©¤
,øéànä LîMä óeb©¤¤©¥¦

.Bãòìa ñôàå,ixd ± §¤¤¦§¨
hytznd xe`dy zexnl
i`cea `vnp ynydn
it lr s` ,dnvr ynya
aygidl leki `ed oi` ,ok
ote` dfi`a j` ."yi"k
ote`a ± ?my `vnp `ed
,ze`ivna lha `edy
in xicbdl mivex ep`yke
ixd ± ze`ivna my `vnp

.eifde xe`d lr `le dnvr ynyd lr wx df

íéàeøaä ìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨©§¦
,íúBà äeäîe íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤§©¤¨

àeäå,d"awd ly "eit gex" ±íîöò íäå ,íøB÷î,mi`xapd ± §§¨§¥©§¨
òôBMä 'ä çeøå òôMä ïî èMtúî åéæå øBà Bîk ÷ø íðéà¥¨©§§¦¦§©¥¦©¤©§©©¥©

íëBúa Laìúîejeza ± ¦§©¥§¨
,mi`xapdïéàî íàéöBîe¦¨¥©¦

íä ïëìå ,Léì± §¥§¨¥¥
,mi`xapdíéìèa§¥¦

,íøB÷î éaâì úeàéöna¦§¦§©¥§¨
ìèaL LîMä øBà Bîk§©¤¤¤¨¥
ïéàì áLçðå úeàéöna¦§¦§¤§¨§©¦
àø÷ð Bðéàå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¥¦§¨
àeäLk ììk "Lé" íLa§¥¥§¨§¤

,BøB÷îa-xeck seb ¦§
,ynydíéîMä úçz ÷ø©©©©¨©¦

,BøB÷î íL ïéàL-my ¤¥¨§
mya eifde xe`d `xwp
seb jeza eli`e ,"yi"
`ed oi` ,ynyd xeck

.llk "yi" mya `xwpCk̈
ìôBð ïéà íéàeøaä ìk̈©§¦¥¥
,ììk "Lé" íL íäéìò£¥¤¥¥§¨
,eðlL øNa éðéòì àlà¤¨§¥¥¨¨¤¨

-iptn ?recn ."yi"k mi`xapd mi`xpíéàBø eðà ïéàL¤¥¨¦
,øB÷nä úà ììk íéâéOîe-mi`xapd ly'ä çeø àeäL ©¦¦§¨¤©¨¤©

ïëìå ,íúBà äeänäz` mibiyne mi`ex ep` oi`y iptn ± ©§©¤¨§¨¥

,mi`xapd ly mxewníéàøápä úeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦©¦§¨¦
LîMä øBà äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe íøîçå§¨§¨©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤©¤¤

BðéàLk øeîb Lé.BøB÷îalr e` mlerd llga `vnp `l` ± ¥¨§¤¥¦§
ze`ex od oi`y oeeikn ,eply xyad ipir iabl wxy ,jk .ux`d
ixd ,mi`xapd xewn z`
md mi`xapd odiabl
mxewnl uegn eid eli`k
`edyk ynyd xe` enk)
`idy ynyl uegn `vnp
,`id zn`d la` .(exewn
,mda `vnp xewndy
mi`ex ep` oi`y zexnl
zn`a md oi` okle ,eze`
md `l` ,llk ze`ivn
.mxewnl ze`ivna milha
ìLnä ïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥©¨¨
éøîâì ìLîpì äîBc¤©¦§¨§©§¥

,äøBàëì-,dxe`kl ,yi ¦§¨
oial lynd oia lcad

,lynpdìLnaLly ± ¤©¨¨
,ynyd iabl ynyd xe`

øB÷nä ïéà,ynyd ± ¥©¨
`vnpììk úeàéöna¦§¦§¨

,øeîb Léì BøBà íL äàøpL õøàä ìòå íìBòä ììça- ©£©¨¨§©¨¨¤¤¦§¤¨§¥¨
xe` okl ,llk my z`vnp dppi` ,xewnd ynydy oeeik ixd
d`xp `ed recn oaene ,ze`ivn zpigaa my `ed ynyd
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùä

ùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
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oeiqקכו a"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.ze`ivnk,ãéîz íøB÷îa íä íéàeøaä ìk ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥¨©§¦¥¦§¨¨¦
`xeae `xapd jeza cinz `vnp ,iwl`d gekd ,xewnd ixdy

"oi`"n ycgn cinz eze`
,"yi"løB÷nä ïéàL ÷ø©¤¥©¨

.øNa éðéòì äàøð,j` ± ¦§¤§¥¥¨¨
cinz mi`vnp md zn`a

- jk m`e ,mxewnaänìå§¨¨
?íøB÷îì úeàéöna íéìèa ïðéàmlehia oi` recn ± ¥¨§¥¦¦§¦¦§¨

milha md ji` d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna

"yi"k mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna
?"ze`ivn"keéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-owfd epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦

xacy ,`ad wxta xiaqi
ly iwl`d gekdn `a df
dqknd mlrde mevnv
zeigd lre xe`d lr
"lret"e ,ziwl`d
zn`ay zexnl ,"ze`ivn"ke "yi"k ze`xidl elkei mi`xapdy

.ze`ivna milha md
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö

1

2

3

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zexeka(iriax meil)

.` :elld mipte`d zrax` z` zx`an `xnbd,äæáe äæa ïéáéiç©¨¦¨¤¨¤
oebkLmiyxeidíéôñka e÷ìçexfge ,mdia`n eyxiy ¤¨§©§¨¦

aiig cg` lky ,cgi minxezd mitzey lkk mpicy ,etzzype
,oealwaäîäaa e÷ìç àìåmiaiig md okle ,mdia`n eyxiy §Ÿ¨§©§¥¨

mpi`e ,ziad zqitza oiicr zendad ixdy ,dnda xyrna
.mda 'mitzey'k miaygp

.a,äfîe äfî ïéøeètoebkäîäaa e÷ìçL,da etzzyde exfge §¦¦¤¦¤¤¨§©§¥¨
,dnda xyrnn mixehtd mitzey lkk mpicee÷ìç àìå§Ÿ¨§

íéôñkaokle ,ziad zqitza oiicr mzeyxay mitqkde ,llk ©§¨¦
mdipy xear ozep mdia` eli`k mze` mipc lwyd zivgn iabl

.oealw ztqezn mixehte ,cgi
.b,äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiçote`a edfe÷ìçL ©¨¦©¨§§¦¦©§©§¥¨¤¨§

äæáe äæamiaiig okle ,etzzyde exfge ,zendaae mitqka - ¨¤¨¤
xyrnn mixehte ,cgi enxzy mc` ipa ipy oick oealw ztqeza

.mitzeyd znda oick ,dnda
.c,ïBaìwä ïî ïéøeèôe äîäa øNòîa ïéáéiçoebke÷ìç àlL ©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©¨§¤Ÿ¨§

äæáe äæaoiicr zendady oeike ,zendaa `le mitqka `l - ¨¤¨¤
miaygp miqkpd `l` ,mitzeyk miaygp mpi` ziad zqitza
zivgn iable .dnda xyrna miaiige ,zg` zeyxl mikiiyk
mixehte ,cgi mdipy xear ozep mdia` eli`k miaygp ,lwyd

.oealw ztqezn
:`xnbd dywnàèéLt-dinxi iax xn`y el` mipic ixd §¦¨

zn`a :`xnbd zvxzn .mrinydl jixv did dnle ,md miheyt
y ote`d mpn` ,miycegn mpi` mipte`d aexàìå äîäaa e÷ìç̈§©§¥¨§Ÿ

déì àëéøèöéà íéôñka e÷ìç,eprinydl dinxi iax jxved - ¨§©§¨¦¦§§¦¨¥
c ,mdipyn mixehtyàðéîà Czòã à÷ìñdler didy itl - ¨§¨©§¨¨¦¨

xnel jzrcac ïåékxakâìôéîìc eäéézòc elb ,äîäaa e÷ìç ¥¨§¨§©§¥¨©©§©§¦§¦§©
éîéé÷z` s`e ,dyexid lk z` wlgl micner mdy mzrc elib - ¨§¦

,mitqkd,ïBaìwa eáéiçéìåcgi mipzepd mc` ipa ipy oick §¦©§©¨§
,oealw siqedl aiig cg` lky ,lwyd zivgnïì òîLî à÷iax ¨©§©¨

m` ,ziad zqitza dyexidy onf lk `l` ,ok xacd oi`y dinxi
s`e ,oealw ztqedn mixeht md ,lwyd zivgn z` dpnn epzp

.dndaa ewlg xak m`
xyrnn miyxeid xeht iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dndaeðL àì ,ïðò áø øîàexfgy miyxeiy df oic dpyp `l - ¨©©¨¨Ÿ¨
,dnda xyrnn mixehte mixenb mitzeyk miaygp etzzyde

àlàote`aLe ,miyiize miicb eyxie÷ìçdieey itl dyexid z` ¤¨¤¨§
epiide ,ipenndz ãâðk íééãb,íééãb ãâðk íéLééúe íéLéé §¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦

ixdy ,eivg z` eig`n 'gwel'k mdn cg` lk aygp df ote`ay
,miyiiza mbe miicba mb mdn cg` lk dkf dyexid zrya
eig` lhpyke ,icba ewlg z` eig`n dpw mly icb cg` lhpyke
etzzyde exfgyke .yiiza ewlg z` eig`n dpw ,mly yiiz
mnvr zendady ,mitzey mzqk mpic ixd ,el` zendaa
mdizeclee ,'gewl' oicn xyrnn mixeht mda etzzydy

.'mitzey' oicn mixehtìáàm`e÷ìçxtqn itl dyexid z` £¨¨§

elhpe ,da eidy miyiizde miicbdíéLééúe íééãb ãâðk íééãb§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦
øîBà ,íéLééz ãâðky ,mdn cg` lk ly ewlg lr xnel yi -äæ §¤¤§¨¦¥¤

,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìçzenda mze`y ,xnelk ¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨
yi'y oeik ,eia` zzin zryn xak el eribd ,ewlga laiwy
,eia`n yxiy zenda mze` z` laiw cg` lky xxaede ,'dxixa
avnd z` exifgdy enk df ixd etzzyde exfgyk okle
zecled jkitle ,mitzeyk mpic oi`e ,ziad zqitzl ,ezencwl
oi`y meyn ,dnda xyrna miaiig dwelg zrya mpyiy
ecleeiy zecled s`e ,'gewl' xeht oi`e dipw zaygp dwelgd
miaygp miyxeid oi`y oeik ,xyrna miaiig jk xg` mdl

.dnda xyrn aeig mdilr lge ,mda mitzey
:wlegd zrc z` d`ian `xnbdeléôà ,øîà ïîçð áøåm` §©©§¨¨©£¦

e÷ìçelhpe ,da eidy miyiizde miicbd xtqn itl dyexid z` ¨§
íéøîBà ïéà ,íéLééz ãâðk íéLééúe íééãb ãâðk íééãb§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦¥§¦

y xxazdy,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç àeä äæoeik ¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨
dpw cg` lk eli`k z`f miaiygn ep` `l` ,'dxixa oi`'y
md ixde ,ezeyxl e`ay zenda mze`a ewlg z` eig`n
lg `ly ,mitzey mzqk mpic etzzyde exfgyke ,'migwel'k

dnda xyrn aeig mdilr.
ax ly ef zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ongp axe opreðL àì ,øîà øæòìà éaøå,epzpyna df oic §©¦¤§¨¨¨©Ÿ¨
mixehte mixenb mitzeyk miaygp etzzyde exfgy miyxeiy

,dnda xyrnnàlàote`ae÷ìçL,dieey itl dyexid z` ¤¨¤¨§
lhp cg` j` ,oin eze`n mlek eid m` elit` epiidcäòLz¦§¨

zelecb zendaäøNò ãâðk,eig` lhpy zephw zendaäøNòå §¤¤£¨¨©£¨¨
zephwäòLz ãâðklk dkf dzin zrya i`ce ixdy ,zelecb §¤¤¦§¨

zra dzry `vnpe ,dey zenda xtqna miyxeidn cg`
jk xg`e ,eig`n ewlg z` dpew miyxeidn cg` lk mzwelg
zendad jkitle ,mixenb mitzey eyrp etzzyde exfgyk
eli`e ,migewl oicn dnda xyrnn mixeht mda ewlgy mnvr

,mitzey oicn mixeht jk xg` mdl ecleeiy zecledìáàm` £¨
e÷ìçelhpe ,da eidy zendad xtqn itl dyexid z`äòLz ¨§¦§¨

zendaäøNòå äòLz ãâðkzendaäæ ,øîBà ,äøNò ãâðk §¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨¥¤
,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìçxxazde ,'dxixa yi'y oeik ¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨

okle ,eia` zzin zryn xak el eribd ewlga laiwy zendady
,ezencwl avnd z` exifgdy enk df ixd etzzyde exfgyk
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קכז היום יום . . . 

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ָ ַחג ַהּשׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם־טֹוב – ּבַ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
אֹורֹות. לּו ַהּמְ ּיֹום ָהְרִביִעי ִנּטְ פֶעטֶעְרּבּוְרג – ּבַ ִכְסֵלו תקנ"ט ּבְ ֵקן ָאַמר ַעל ֶזה – יֹום ד כ ּבְ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ִליִמינֹו,  רֹאׁשֹו  ֵמֵסב   - ה'  ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו  ֵרְך  ְתּבָ ַהּמִ  - ְיָבֶרְכָך  ַבת  ּתֵ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ
ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו   - לֹום  ׁשָ ְוכּו'.  ַהְמָבֵרְך  ְיִמין  ִהיא  ׁשֶ ֹמאלֹו  ִלׂשְ  - ָיֵאר  ֶאְמַצע.  ּבָ  - ְמֶרָך  ְוִיׁשְ ַהְמָבֵרְך. 
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 .  .  . ְוִאם   - "ְלָך"  ְלֵתַבת  ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ יק.  ּדִ ַהּצַ  .  .  . עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  אֹוְמִרים  ם",  ְל"ְוָיׂשֵ ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ְמֵרִני  ָהל[ "ְוִתׁשְ לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ ֱאִליׁשָ

ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ּוְתָחּנֵ

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט 
ּפלַאץ, וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת 
אגוז )בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש 

קען זיך אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁשֶ ׁש,  ִמְפּגָ )ְמקֹום  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ינּוְנָיא"  "ּגִ ל  ׁשֶ ֲערֶֹבת  ּתַ הּוא  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ֵחְטא( . ְוַהּשׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. 
די אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קכח
וועט  ווָאס מען  "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות  איז א  )בעל־פה(  משנה 
חזר'ן וואו מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די 
פארבינדונג פון ישראל מיט קוב"ה. משנה איז אותיות נשמה. עס איז זייער שווער 
צו געפינען די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה 
כללית און דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י 
בריינגען. און עס פעלען אויס די ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, 

ווָאס מען וועט פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ּבַ ָך  ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ִ ת ַהּשׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ּפְ ִמיָרה  ּוׁשְ ָלִלית  ּכְ ִמיָרה  ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ְלַהּבִ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָמה.  ְנׁשָ אֹוִתּיֹות  ִהיא  ָנה  ִמׁשְ ִריְך־הּוא.  א־ּבְ קּוְדׁשָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ִמיָרה  ּוַבׁשְ ָלִלית  ַהּכְ ִמיָרה  ׁשְ ּבַ ֵרְך,  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת 
ְגְרמּו  ּיִ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך־הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ִיׂשְ ֵני  ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ּבְ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאלִֹקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל־ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט 
א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק 

שכלי, איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ַהֲחִסידּות,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ה'  ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zexeka(oey`x meil)

ïâc øNòî ãçàå äîäa,ezexyrnd izy z` aezkd xikfda §¥¨§¤¨©§©¨¨
e ,cgiïâc øNòîì äîäa øNòî Léwî,äîy myk ±ïâc øNòn ©¦©§©§¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨

àì ïLiä ìò Lãçîdpy lk zexitn xyrl jixv `l` ,xyrzn ¥¨¨©©¨¨Ÿ
ea xn`p ixdy ,dizexit lr(my)z`eaz lk z` xyrz xyr'

,'dpy dpy dcyd `vid jrxfäîäa øNòî óàywedy ©©§©§¥¨
,obc xyrnlàì ïLiä ìò Lãçîxyrl jixv `l` ,xyrzn ¥¨¨©©¨¨Ÿ

.dpy dze`a eclepy zendan
:`xnbd dywnéëä éàdf lr dfn mixyrzn oi` oyie ycgy ¦¨¦

,obc xyrnl ywidd iptnàîéì énð íéfòå íéNákmiyaka mb ± §¨¦§¦¦©¦¥¨
y oeik ,df lr dfn mixyrzn mpi`y xn`p mifreLéwîaezkd ©¦

,ïâc øNòîì äîäa øNòîeBðéî BðéàL ìò ïénî ïâc øNòn äî ©§©§¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¦¦©¤¥¦
àì,xyrznàì Bðéî BðéàL ìò ïénî äîäa øNòî óà Ÿ©©§©§¥¨¦¦©¤¥¦Ÿ

:`xnbd zvxzn .xyrznàðîçø éaødxn`e dxezd dzaix ± ©¦©£¨¨
(al fk `xwie)e xwA xUrn lke','ïàöo`vd ipin lky rnyne §¨©§©¨¨¨Ÿ

mifre miyak okle ,dnda xyrn oiprl cg` oink miaygp
.df lr dfn mixyrzn

:`xnbd dywnéëä éà,xyrnl sxhvn 'o`v' `xwpd lkLãç ¦¨¦¨¨
énð ïLéå.'o`v' mya milelk mdipyy oeik ,df lr dfn xyrp §¨¨©¦

:`xnbd zvxzn,'øOòz øOò' áéúk àäobc xyrn ywede ¨§¦©¥§©¥

zg` dpyn obc xyrn miyixtn oi`y myky ,dnda xyrnl
.dnda xyrna mb jk ,dzxag lr

:`xnbd ddnzúéàø äîemifr zeaxle oyie ycg hrnl ¨¨¦¨
zvxzn .oyie ycg zeaxle miyake mifr hrnl `le ,miyake

:`xnbdàø÷ øîà ,àáø øîàweqtd jyndaäðL äðL',' ¨©¨¨¨©§¨¨¨¨¨
wxy jkn micneleìåézLwä äðLywed dnda xyrn - §¨¨¦©§¦

on mexzi `ly epiidc ,dpya ielzd oic iabl wx obc xyrnl
,oyid lr ycgdøçà øáãì àìåoinn dyxtd zaeg iabl `le ± §Ÿ§¨¨©¥

oebk ,xg` oin lr cg` oinn xyrl xyt` jkle ,epin lr
.mifr lr miyakn

:epin epi`y lr oinn obc znexz oic zx`an `xnbdíúä ïðz§©¨¨
(c"n a"t zenexz)ïéà íøz íàå ,Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà ,¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©¥

.äîeøz Búîeøz,`xnbd zxxanénà éaø øîà ,éléî éðä àðî §¨§¨§¨¨¥¦¥¨©©¦©¦
ïa ïBòîL éaø øîà énà éaø øîà dì éøîàå ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¨§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¦§¤

,Lé÷ìaezk(ai gi xacna)ïâãå LBøéz áìç ìëå øäöé áìç ìk',' ¨¦Ÿ¥¤¦§¨§¨¥¤¦§¨¨
df xeziay eyxc ,xdvia 'alg'e yexiza 'alg' xn`py oeike

äæì áìçå äæì áìç ïz äøBz äøîàipta oin lkn yxtd ± ¨§¨¨¥¥¤¨¤§¥¤¨¤
.epin epi`y lr oinn `le ,xyrnl aeh wlg envr

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc zexeka(iyily meil)

.ocn `vei ocxidy
àðcøéc déúeøëæ ,àðäk áø øîà`vei ocxid xdp ly exewn ± ¨©©©£¨©§¥§©§¥¨

,ñééît úøònîokleøîàc àëéämc`íéî àðéúL àì' ¦§¨©©§¨¥¨§¨©Ÿ¨¥¨©¦
'ñééît úøònî,qiint zxrnn min dzy` `l ±déì øñzéà ¦§¨©©§¨¦§©¥
àðcøé déleëa.ocxid inin lka xq`p ±àãák àîãc àúeøëæ §¥©§¥¨©§¨¦§¨©§¨

,cakdn `vei seba mcd ly exewn ±éaø øîàc ,÷çöé éaøãk¦§©¦¦§¨§¨©©¦
úéòéáøa ànhî çBnépL ãák ,÷çöégenipy ,zn ly cak - ¦§¨¨¥¤¦©¦©¥¦§¦¦

,lde`a `nhnd mc oick ziriaxa eze` mixryn ,dwyn dyrpe
.mc `ed caky gkene ,xyak zifka eze` mixryn oi`eàúeøëæ©§¨

úøt àiîc,zxt xdpn ribn mlera zexdpd zenin lk xewn ± §©¨§¨
øãBpä ,áø øîà äãeäé áø øîàcdzyi `lyéîénîxdp,úøô §¨©©§¨¨©©©¥¦¥¥§¨

a øeñàziizyúBîéî ìëzexdpd.íìBòaL:`xnbd zxxan ¨§¨¥¤¨¨
éîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ±àðéúL àì' øîàc àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨§¨©Ÿ¨¥¨

'úøôc éîénî,zxt xdp ininn dzy` `l ±àìc àeä úøô éî ¦¥¥¦§¨¥§¨§Ÿ
àðéúL,dzyi `l zxt xdp ininn wxy xn` ixd ±àøäpî àä ¨¥¨¨¦©£¨

àðéúL àðéøçàmixcpa ik ,dzyi ok xg` xdp ininn la` ± ©£¦¨¨¥¨
`ly oiekzdy rnyn epeylne ,mc` ipa oeyl xg` mikled

,'zxt' `xwpd xdp inn zezylíénî àðéúL àì' øîàc àlà¤¨§¨©Ÿ¨¥¨¦©¦
'úøtî eúàcxq`p okle ,zxt xdpn e`ay minn dzy` `l - §¨¦§¨

,mleray zexdpd lk zenin zizyaøîà äãeäé áø øîàc,áø §¨©©§¨¨©©
úBøäpä ìkmi`vnp mlerayìMî ähîì,úBøäð Lepiidc ¨©§¨§©¨¦¨Ÿ§¨

zexdpd lky ,oegibe oeyit lwcgd zexdpn xzei mikenp mdy
,mdn mi`a mlerayìLåúBøäð Lmi`vnp ,el`î ähîìxdp §¨Ÿ§¨§©¨¦

,úøtdeab `edy zxt xdpn mikynp zexdpd lk ininy ixd §¨
.jenpl deab mewnn jlil mind jxce ,mlekn

:`xnbd dywnàkéàäå§¨¦¨
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קכט היום יום . . . 
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י, ְוַכֲאׁשֶ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל־ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ּבַ
זֹו  ֲהֵרי   – ְכִלית  ַהּשִׂ ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאלִֹקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך ַעל  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zexeka(oey`x meil)

ïâc øNòî ãçàå äîäa,ezexyrnd izy z` aezkd xikfda §¥¨§¤¨©§©¨¨
e ,cgiïâc øNòîì äîäa øNòî Léwî,äîy myk ±ïâc øNòn ©¦©§©§¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨

àì ïLiä ìò Lãçîdpy lk zexitn xyrl jixv `l` ,xyrzn ¥¨¨©©¨¨Ÿ
ea xn`p ixdy ,dizexit lr(my)z`eaz lk z` xyrz xyr'

,'dpy dpy dcyd `vid jrxfäîäa øNòî óàywedy ©©§©§¥¨
,obc xyrnlàì ïLiä ìò Lãçîxyrl jixv `l` ,xyrzn ¥¨¨©©¨¨Ÿ

.dpy dze`a eclepy zendan
:`xnbd dywnéëä éàdf lr dfn mixyrzn oi` oyie ycgy ¦¨¦

,obc xyrnl ywidd iptnàîéì énð íéfòå íéNákmiyaka mb ± §¨¦§¦¦©¦¥¨
y oeik ,df lr dfn mixyrzn mpi`y xn`p mifreLéwîaezkd ©¦

,ïâc øNòîì äîäa øNòîeBðéî BðéàL ìò ïénî ïâc øNòn äî ©§©§¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¦¦©¤¥¦
àì,xyrznàì Bðéî BðéàL ìò ïénî äîäa øNòî óà Ÿ©©§©§¥¨¦¦©¤¥¦Ÿ

:`xnbd zvxzn .xyrznàðîçø éaødxn`e dxezd dzaix ± ©¦©£¨¨
(al fk `xwie)e xwA xUrn lke','ïàöo`vd ipin lky rnyne §¨©§©¨¨¨Ÿ

mifre miyak okle ,dnda xyrn oiprl cg` oink miaygp
.df lr dfn mixyrzn

:`xnbd dywnéëä éà,xyrnl sxhvn 'o`v' `xwpd lkLãç ¦¨¦¨¨
énð ïLéå.'o`v' mya milelk mdipyy oeik ,df lr dfn xyrp §¨¨©¦

:`xnbd zvxzn,'øOòz øOò' áéúk àäobc xyrn ywede ¨§¦©¥§©¥

zg` dpyn obc xyrn miyixtn oi`y myky ,dnda xyrnl
.dnda xyrna mb jk ,dzxag lr

:`xnbd ddnzúéàø äîemifr zeaxle oyie ycg hrnl ¨¨¦¨
zvxzn .oyie ycg zeaxle miyake mifr hrnl `le ,miyake

:`xnbdàø÷ øîà ,àáø øîàweqtd jyndaäðL äðL',' ¨©¨¨¨©§¨¨¨¨¨
wxy jkn micneleìåézLwä äðLywed dnda xyrn - §¨¨¦©§¦

on mexzi `ly epiidc ,dpya ielzd oic iabl wx obc xyrnl
,oyid lr ycgdøçà øáãì àìåoinn dyxtd zaeg iabl `le ± §Ÿ§¨¨©¥

oebk ,xg` oin lr cg` oinn xyrl xyt` jkle ,epin lr
.mifr lr miyakn

:epin epi`y lr oinn obc znexz oic zx`an `xnbdíúä ïðz§©¨¨
(c"n a"t zenexz)ïéà íøz íàå ,Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà ,¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©¥

.äîeøz Búîeøz,`xnbd zxxanénà éaø øîà ,éléî éðä àðî §¨§¨§¨¨¥¦¥¨©©¦©¦
ïa ïBòîL éaø øîà énà éaø øîà dì éøîàå ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¨§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¦§¤

,Lé÷ìaezk(ai gi xacna)ïâãå LBøéz áìç ìëå øäöé áìç ìk',' ¨¦Ÿ¥¤¦§¨§¨¥¤¦§¨¨
df xeziay eyxc ,xdvia 'alg'e yexiza 'alg' xn`py oeike

äæì áìçå äæì áìç ïz äøBz äøîàipta oin lkn yxtd ± ¨§¨¨¥¥¤¨¤§¥¤¨¤
.epin epi`y lr oinn `le ,xyrnl aeh wlg envr
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המשך קיאור למס' קכורות ליום ראשון עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc zexeka(iyily meil)

.ocn `vei ocxidy
àðcøéc déúeøëæ ,àðäk áø øîà`vei ocxid xdp ly exewn ± ¨©©©£¨©§¥§©§¥¨

,ñééît úøònîokleøîàc àëéämc`íéî àðéúL àì' ¦§¨©©§¨¥¨§¨©Ÿ¨¥¨©¦
'ñééît úøònî,qiint zxrnn min dzy` `l ±déì øñzéà ¦§¨©©§¨¦§©¥
àðcøé déleëa.ocxid inin lka xq`p ±àãák àîãc àúeøëæ §¥©§¥¨©§¨¦§¨©§¨

,cakdn `vei seba mcd ly exewn ±éaø øîàc ,÷çöé éaøãk¦§©¦¦§¨§¨©©¦
úéòéáøa ànhî çBnépL ãák ,÷çöégenipy ,zn ly cak - ¦§¨¨¥¤¦©¦©¥¦§¦¦

,lde`a `nhnd mc oick ziriaxa eze` mixryn ,dwyn dyrpe
.mc `ed caky gkene ,xyak zifka eze` mixryn oi`eàúeøëæ©§¨

úøt àiîc,zxt xdpn ribn mlera zexdpd zenin lk xewn ± §©¨§¨
øãBpä ,áø øîà äãeäé áø øîàcdzyi `lyéîénîxdp,úøô §¨©©§¨¨©©©¥¦¥¥§¨

a øeñàziizyúBîéî ìëzexdpd.íìBòaL:`xnbd zxxan ¨§¨¥¤¨¨
éîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ±àðéúL àì' øîàc àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨§¨©Ÿ¨¥¨

'úøôc éîénî,zxt xdp ininn dzy` `l ±àìc àeä úøô éî ¦¥¥¦§¨¥§¨§Ÿ
àðéúL,dzyi `l zxt xdp ininn wxy xn` ixd ±àøäpî àä ¨¥¨¨¦©£¨

àðéúL àðéøçàmixcpa ik ,dzyi ok xg` xdp ininn la` ± ©£¦¨¨¥¨
`ly oiekzdy rnyn epeylne ,mc` ipa oeyl xg` mikled

,'zxt' `xwpd xdp inn zezylíénî àðéúL àì' øîàc àlà¤¨§¨©Ÿ¨¥¨¦©¦
'úøtî eúàcxq`p okle ,zxt xdpn e`ay minn dzy` `l - §¨¦§¨

,mleray zexdpd lk zenin zizyaøîà äãeäé áø øîàc,áø §¨©©§¨¨©©
úBøäpä ìkmi`vnp mlerayìMî ähîì,úBøäð Lepiidc ¨©§¨§©¨¦¨Ÿ§¨

zexdpd lky ,oegibe oeyit lwcgd zexdpn xzei mikenp mdy
,mdn mi`a mlerayìLåúBøäð Lmi`vnp ,el`î ähîìxdp §¨Ÿ§¨§©¨¦

,úøtdeab `edy zxt xdpn mikynp zexdpd lk ininy ixd §¨
.jenpl deab mewnn jlil mind jxce ,mlekn

:`xnbd dywnàkéàäå§¨¦¨
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המשך קיאור למס' קכורות ליום שלישי עמ' א



v"ndqeקל ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  סיון ו' ראשון יום לעולם' בא שלא ב'דבר שותפות

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéðnàä̈ª¨¦
...ïéôzL íðéà ,íãiî eðwL ét ìò óà ¯ úeðnàa eôzzLpL¤¦§©§§ª¨©©¦¤¨¦¨¨¥¨ª¨¦

.íìBòì àa àlL øác Bøáçì äð÷î íãà ïéàL¤¥¨¨©§¤©£¥¨¨¤Ÿ¨¨¨
לעשות שאפשר  וסוברים  חולקים  שרבותיו  הראב "ד  וכתב 

את להקנות  יכול  אדם  כי לעולם ', בא  שלא  ב 'דבר שותפות 

מלאכות לעשות  גופו את  משעבד  שהעבד  וכמו לחברו, עצמו 

אף השותפים , גם  כך  בעולם , גופו  כי לעולם  באו  שלא 

גופו את  מקנה  מהם אחד כל בעולם , אינה  עדיין  שמלאכתם 

לזה זה ומשתעבדים  משנה)לחברו  כסף האומרת(ראה וכמו .

לעושיהן' ידי ב)'יקדשו  פה, ידיה(נדרים מעשי  את  שאוסרת 

בעולם . ישנן הידיים  כי לעולם, באו  שלא אף  בנדר  לבעלה 

משנה ' הרמב "ם :(בה"א)וה'כסף  שיטת  את  מבאר 

אבל  משועבד, גופו  העבד כי לעבד, דומים  השותפים  אין

והתחייבותם לזה, זה  גופם את משעבדים  אינם  שותפים 

לעולם . בא  שלא  דבר  כמכירת  היא  ברווחים  לשותפות

סופר ' ה'חתם  צו)ומוסיף  סי' שנעשו(חו"מ נאמר אם אף :

פועל  גם  הרי  ידיהם, למעשה  לזה  זה עצמם  כמשכירים

העבודה כלי (משיכת  קנין לעשות  צריך עצמו  את  שמשכיר 

והרי התחייבות, אין  זה  ובלעדי  מהשכר ), חלק קבלת  או

פועל  אמנם , לזה . זה  גופם  להשכרת קנין עשו לא  השותפים 

היא המלאכה  התחלת  - הבית  לבעל במלאכתו שהתחיל 

יסכים במלאכתם , שהתחילו בשותפים זה  ולפי  הקנין ,

הטור  כתב וכן  לזה . זה כשכירים שנעשו רסי'הרמב"ם  (חו"מ

הקנין".קעו): נתקיים אז - לעשות  השותפים  התחילו "אם 

לעושיהן' ידי  'יקדשו  מהאומרת  הראב "ד  קושיית  ואת 

את לאסור  יכולה  כי דומה , זה  שאין  משנה ', ה'כסף  מיישב

הנדר . מתורת  חל האיסור  כי לעולם  באו  שלא  אף  ידיה  מעשי

סופר ' הסבר :(שם)וה 'חתם  מוסיף 

ו 'אמירה להקדש  כנדר  היא לעושיהן' ידי  'יקדשו אמירת 

כקנין נחשבת האמירה שעצם  היינו להקדש ', כמסירה  לגבוה 

השותפים התחייבות  אבל  ידיה , מעשי מיד נאסרו ולכן

קנין בעשיית  או במלאכתם  שהתחילו לאחר  רק  קנין נחשבת 

לזה . זה  גופם שמשכירים  מפורשת  באמירה 

ה'תשע"ט  סיון ז' שני יום המס? החזר מגיע למי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéôzLª¨¦
éðBìt íeMî' :eøîà íàå .òöîàì eìçî ,ïéñëBî ïäì eìçnL¤¨£¨¤§¦¨£¨¤§©§¦¨§¦§¦

.Bì eìçî ,eìçnM äî ¯ 'eðìçî̈©§©¤¨£¨£
המקרים . שני  בין  ההבדל בביאור  ראשונים  ונחלקו 

מרוטנבורג המהר "ם קעז)לדעת  פ"י, ב"ק במרדכי במקרה(הובא

מחילה בקשת  הגיש  השותפים  כשאחד מדובר  הראשון

נחשבת המחילה ולכן  בעבורו , אישית בקשה  ולא  סתמית 

השני במקרה  ואילו  ממנה . נהנים  השותפים  וכל העסק  עבור 

הייתה  שהבקשה ליהנותexearaמדובר  זכאי לבדו  הוא  ולכן ,

ממנה .

שמחה  רבינו כה)אך שם, ברא"ש מקרה(הובא שבכל ביאר 

אם אף השותפים , אחד מבקשת  כתוצאה  הגיעה  שהמחילה

מדובר השני  ובמקרה בה, זוכים  כולם  – בעבורו רק  ביקש 

פירשו ואם  כלל בקשה  ללא  מהמוכסים  הגיעה  שהמחילה

משום וזאת ברווח. זוכה  לבדו הוא  פלוני, עבור  שמוחלים 

כולם , עבור לעשותה  עליו בעסק, שותף  שעושה  פעולה  שכל 

כולם  בשליחות  היא הבקשה  שגם  לעצמו)ונמצא  רק ביקש אם (אף

ביחד  כולם  ביקשו ורקוכאילו ברווח, זוכים  כולם  ולכן ,

אחד  בקשת  ללא  המוכסים  ביוזמת  הגיעה  המחילה  כאשר 

לבדו הוא  – מהם  לאחד היא  שהמחילה ופירשו השותפים 

בה א)זוכה  קעח, המשפט .(נתיבות

ביחד  כסף  סכום  שלוו שניים  אך בעסק , בשותפים זה  וכל 

זוכה לבדו  הוא  – לו  למחול  המלווה את  שכנע  מהם  ואחד

עסקית , שותפות  השניים בין  אין  כאשר כי המחילה , ברווח

חברו בעבור גם  לפעול חייב האחד שם)אין המשפט, .(נתיבות

מכן ולאחר  לחברם, מתנה  יחד שרכשו בשניים  ומעשה

הרכישה על  מס  החזר לקבל שבאפשרותו מהם  לאחד  נודע

הסדר שכאשר  נראה האמור ולפי אישיות , נסיבות עקב

אין ביניהם , השותפות  שהסתיימה לאחר נעשה  המס החזרת 

המחילה דמי אם אמנם , חברו. עם  הרווח את  לחלוק  עליו

שאר עם  ביתרה להתחלק  עליו חלקו , משיעור  גדולים 

על  רק  ולא  המס  כל על הוא  ההחזר  כאשר ולכן השותפים .

חברו  עם הרווח את לחלוק  עליו המבקש , של (משפטיך חלקו 

טז) ג, .ליעקב

ה'תשע"ט  סיון ח' שלישי יום מספק? משביעים מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰çlLîä©§©¥©
Bì úBð÷ì úBòî Bãéa çìML Bà ,Bøëîì õôç Bøáç ãéa§©£¥¥¤§¨§¤¨©§¨¨¦§
Léå ;úéa ïák äæ éøä ,Bøáç ïBîîa ïúðå àNðå ìéàBä ...äøBçñ§¨¦§¨¨§¨©§¨£¥£¥¤§¤©¦§¥

.íeìk Bìæb àlL ,÷ôqî BòéaLäì Bì§©§¦¦¨¥¤Ÿ§¨§
יכול  עסקה, לבצע  שנשלח שליח כל  הרמב "ם לדעת

לדעת אבל  כלום , לו  גזל שלא  מספק  להשביעו  משלחו 

תתקכ)הרשב "א סי' ח"א בן(תשובות רק מספק  להשביע  אפשר 

היתר מורה  הוא הרי  הבית  בענייני מתעסק  והוא  היות  כי בית ,

ה"א)לעצמו לעיל .(ראה

המשנה  א) לדבריו : הוכחות  שתי הביא  (שבועות והרשב "א 

א) לגבי מה, רק  ספק , בתביעת  שבועה  של זו הלכה  oaהביאה
ziaכדברי) בית  בן שאינו  בשליח גם  הדין  הוא ואם ,
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ב ) יותר . גדול חידוש  זהו  כי זאת , לפרש  צריך היה  הרמב "ם)

בגמרא ב)אמרו  מג, שלוחים(קידושין שני בידי כסף  שהשולח

החוב את  שפרעו להעיד נאמנים  השלוחים  חובו, את  לפרוע

עדיו") הן הן שלוחיו הן 'שבועת("הן חכמים  שתיקנו  לאחר ורק  ,

חייבים נפרע  שלא  טוען המלוה  אם הרי  הכול, לכופר היסת '

התקנה קודם  אבל הכסף , את  לו  שנתנו  להישבע  השלוחים 

שהשליח  הרמב "ם  כתב  מדוע כן , ואם  שבועה . בלי נאמנים 

ספק ? תביעת  על להישבע  חייב 

ה 'תומים ': ומבאר 

או למכור  שנשלח שליח  מספק  שמשביעים הרמב "ם  דברי

ללא העסקה  את  לבצע  המורשה בשליח  אמורים  לקנות ,

לקחת לעצמו  היתר מורה  הוא  כזה באופן  כי  מחיר, הגבלת 

או בזול למכור  יכולתי  הרי לעצמו: באמרו הבעלים , מכסף 

ולכן שכר, לי  ומגיע יותר  טובה  העסקה  ובזכותי  ביוקר  לקנות 

שליח  ביד כסף  השולח אך  מספק . להשביעו חכמים  תיקנו 

לא שהרי  לעצמו היתר שיורה  סיבה אין וכדומה , חוב להחזיר 

חייב אינו  הרמב "ם לדעת  גם  ובזה  לבעלים , רווח כל הוסיף 

'שבועת חכמים  תיקנו יותר  שמאוחר  אלא  מספק , שבועה 

ברי. בטענת  השליח כנגד  טוען  המשלח כאשר היסת',

ה'תשע"ט  סיון ט' רביעי יום נחותות  לעבודות יהודי בפועל שימוש

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰øeñà ¯ éøáò ãáò ìk̈¤¤¦§¦¨
úiNòì ïéãçéî íäL íééeæa íéøáãa Bãéáòäì eäðwL ìàøNéì§¦§¨¥¤¨¨§©£¦¦§¨¦§¦¤¥§ª¨¦©£¦©

éìBiL ïBâk ,íéãáòäBì õìçé Bà ,õçønä úéáì åéìk åéøçà C ¨£¨¦§¤¦©£¨¥¨§¥©¤§¨©§Ÿ
."ãáò úãáò Ba ãáòú àì" :øîàpL ,åéìòðî¦§¨¨¤¤¡©Ÿ©£Ÿ£Ÿ©¨¤

להולכת במשרתים  להשתמש  נהגו  קדומות  בתקופות 

אין מדוע  כך: על  תמהו  והפוסקים  המרחץ , לבית  הבגדים 

עבד"? עבודת  בו תעבוד  "לא  לאיסור חוששים

סק"א)והשל"ה  קסט, סי' או"ח אברהם במגן מאחר(הובא כי ביאר 

המשרתים נשכרו  שמלכתחילה  נמצא  המקובל , המנהג וזהו

מותר . הדבר לכך, והסכימו ומאחר  כן, דעת  על

באיסור כמו  מועילה  המשרת  שמחילת שכתבו  ויש 

בו להשתמש  מותר  כבודו על מחל שאם בכהן, להשתמש 

המלך) למחול (אוצר יכול הכהן  אמנם  כי כך, על  שהעירו  יש  אך  .

גם כן  ואם וביזיון , עלבון מתירה  מחילתו אין  אך כבודו , על 

מחילה מועילה  אין ביזיון עבודת שהיא  עבד' 'עבודת  לגבי

שמואל) .(משפטי

אברהם ' שם)וה 'מגן השקל מחצית וראה המנהג(שם, את  יישב 

אמורים דברים "במה  ההלכה : בהמשך  הרמב "ם  דברי  פי  על 

עבד) עבודת בו לעבוד שפלה(שאסור שנפשו  מפני עברי , בעבד  -

כעבד ", בו  להשתמש  מותר  נמכר שלא  ישראל אבל במכירה ,

יכול  פועל כי כעבדים , ולא  חורין  כבני דינם  אלו ומשרתים 

לאדון המשועבד מעבד  בשונה  היום , באמצע  אפילו בו  לחזור 

של  האיסור  לגביהם  נוהג  אין ולכן בו , לחזור יכול ואינו 

עבד  כלל)עבודת  היום נוהג אינו עברי עבד דין .(ואילו

וזאת חזרה, זכות  לו שאין  פועל יתכן בימינו גם  אמנם

ודינו העבודה , קודם  מראש השכר את  לו ששילמו באופן

יתרת את  מיד ישלם  כן אם  אלא  בו לחזור יכול שאינו כעבד

לעבוד, להמשיך  חייב לשלם , בידו  אינו  עוד כל אך התשלום,

בו תעבוד "לא  של תורה  איסור בו  יהא  כזה  שבמקרה ונראה 

עבד" ב)עבודת  ג, סוטה למסכת .(הערות

ה'תשע"ט  סיון י' חמישי יום בתו  את לפדות האב כפיית

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰økîì éàMø áàä ïéà¥¨¨©©¦§Ÿ
øçà dúBcôì áàä úà ïéôBk ...éðòä ïk íà àlà ,Bza úà¤¦¤¨¦¥¤¡¦¦¤¨¨¦§¨©©

.äçtLî íât íeMî ,døënL¤§¨¨¦§©¦§¨¨
וכגון לפדותה, אותו כופים  לאמה  בתו  את  שמכר  האב 

המכירה  לאחר  בירושה  נכסים  לו  למלך)שנפלו  משנה אבל (ראה ,

ובטעם לפדותו . משפחתו קרובי  את  כופים  אין עברי  עבד 

בגמרא  אמרו לאמה , העבד בין א)ההבדל  יח, שעבד (קדושין

מה כן  ואם  שיפדוהו, לאחר שוב עצמו למכור יכול עברי 

אינה שמעון, רבי  לדעת  העבריה , אמה  אבל הפדייה . הועילה 

כופים ברת ֿתוקף  שהפדייה  וכיון  שנפדתה , לאחר  נמכרת

לפדותה . אותו 

משנה ': ה 'כסף והקשה 

שהרמב"ם  הי"ג)כיון  את(להלן למכור יכול  כן שהאב  פסק 

כרבנן שפחות, אחר לשפחות  שם)בתו  דינה(קדושין אין  מדוע 

לפדותה ? האב את  כופים  אלא  עברי כעבד

ותירץ :

שישוב לחשוש  מקום  יש  בעבד לאמה . עבד  בין  לחלק יש 

בהסתמך  לעצמו , המכירה דמי את  וייקח עצמו  את  וימכור 

פעמים כמה  כן  ויעשה  ויחזור ויפדוהו, יחזרו  משפחתו  שבני 

בתו את  שמוכר  האב  אבל משפחתו , לבני  הפסד גורם ונמצא

כמה כך יעשה  אם  אף  הפסד כל  ואין לפדותה  שצריך זה  הוא 

פעמים .

יעבץ ' א)וה 'שאילת  סי' ביאר :(ח"א

לפדותה באים  המשפחה  שבני במקרה  דנה הגמרא 

לפדותה)מרצונם  כסף אין לאב הבת(כאשר כי  לכך מתנגד והאב 

שהקרובים אמרו  כך ועל  עליו , תהיה ופרנסתה  אליו  תחזור

רבי לדעת  רק  היא  זו והלכה  האב . רצון נגד  אותה  פודים 

חכמים לדעת  כי ונמכרת, חוזרת  אינה  עבריה  שאמה  שמעון

המשפחה בני את  לכוף  טעם אין  שנית  למכרה יכול שהאב

לפדותה .

"כ  האומר  הרמב "ם  מדבראבל לפדותה" האב  את  ופין 

האב  בתוedy`בכפיית את  כסף)יפדה  לו יש היא(אם זו והלכה  ,

בשנית  בתו את  למכור  יכול שהאב  חכמים, לשיטת  (וכך גם

הרמב"ם) יכפוהופוסק שוב  שהרי  וימכרנה  שיחזור  לחשוש  ואין ,

לפדותה . בית ֿדין 
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ה'תשע"ט  סיון י"א שישי יום העבד  עם בכבוד להתנהג

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰ãáòa ãáòì øzîª¨©£Ÿ§¤¤
éëøãå úeãéñç úcî ,Ck ïécäL ét ìò óàå .Cøôa éðòðk§©£¦§¤¤§©©¦¤©¦¨¦©£¦§©§¥
ìkî eä÷Léå eäìéëàéå ...÷ãö óãBøå ïîçø íãà äéäiL äîëçä©¨§¨¤¦§¤¨¨©§¨§¥¤¤§©£¦¥§©§¥¦¨
ìkî ãáòì ïéðúBð eéä íéðBLàøä íéîëç .eä÷Lî ìkîe Bìëàî©£¨¦¨©§¥£¨¦¨¦¦¨§¦¨¤¤¦¨
úBðBæî ìò íéãáòäå úBîäaä ïBæî ïéîéc÷îe ...ìéLáúå ìéLáz©§¦§©§¦©§¦¦§©§¥§¨£¨¦©§

.ïîöò©§¨
להבין: וצריך

– בעליהן  לסעודת  הבהמות  מזון  להקדים - זו  הנהגה  א.

בגמרא א)מובאת  מ, שיאכל (ברכות לאדם  "אסור  דין: כהוראת 

הרמב "ם  הביאה ומדוע  לבהמתו " מאכל שיתן  zbdpdkקודם 
ולהאכיל  להקדים שיש  נאמר  בגמרא  ב . הראשונים ? חכמים 

עבדים ! גם  הוסיף הרמב "ם  ואילו הבהמות , את

והביאור :

כדי הבהמות  עם  להנהגה  העבדים  את צירף  הרמב "ם 

מידת היא  כנעני עבד עם  וברחמים  בחסד שההנהגה  להדגיש 

להקדים סיבה  אין שכל  פי  על  כי  הדין , משורת  לפנים  חסידות 

את לשמש  נבראו הבהמות  שהרי לסעודתו, בהמתו  מזונות

ב)האדם פב, ואחר(קידושין קודם  לאכול עליו  הדין ומשורת  ,

מחסד  נובעת  זו  שהנהגה  אלא  בהמתו, את להאכיל כך 

האדם . של ורחמים 

תורה שהתירה  מה  גם  כי  מובן  בהמתו, כלפי זו  ומהנהגה 

פרך בעבודת  כנעני עבד ה"ו)להעביד פ"א משום(לעיל זה  הרי ,

מיוחדים שהם  בזויים  "דברים  גם  כוללת  העבד שעבודת

העבדים " ה"ז)לעשיית  הוא(שם ה 'עבדות' ממהות  וחלק 

מקום יש  ולכן  בזויים , דברים  מלעשות ימנע  לא  שהעבד

עבד. היותו  את  שירגיש  כדי בפרך  להעבידו

אך  בפרך, להעבידו  מותר  לחוד  החכמה ' 'דרכי מצד  ואכן 

עבדו, כלפי  גם ברחמים  מתנהג צדק ' ורודף  'רחמן שהוא  מי

מזונותיו מקדים ואף  ובמשקה  במאכל אליו אותו  משווה 

לסעודתו.

הרמב"ם  שכתב ההלכה)וזהו להידמות(בהמשך שציוונו

להתנהג היינו מעשיו ', כל על  ש 'רחמיו הקב"ה  של למידותיו 

כפי אלא  אדם בני טבע פי על המחויב לפי רק לא  ברחמים

מזון ולהקדים  אנושי , מגדר למעלה שהיא הקב "ה  של מידתו

ביותר . מכובד באופן עבדו  עם  ולהתנהג  לסעודתו בהמתו

(73 'nr ,fl zegiy ihewl)

ה'תשע"ט  סיון י"ב קודש שבת להשאיל? רשאי השואל מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éàMø ìàBMä ïéà¥©¥©©
äåöî äNBò Ba àøBwä ìkL ,äøBz øôñ ìàL elôà ;ìéàLäì§©§¦£¦¨©¥¤¨¤¨©¥¤¦§¨
elôà ;øékNäì éàMø øëBOä ïéà ïëå .øçàì epìéàLé àì ¯Ÿ©§¦¤§©¥§¥¥©¥©©§©§¦£¦
ïéà' :Bì øîBà äæ éøäL ;øçàì epøékNé àì ,äøBz øôñ BøékNä¦§¦¥¤¨Ÿ©§¦¤§©¥¤£¥¤¥¥

.'øçà ãéa éðBã÷t äéäiL éðBöø§¦¤¦§¤¦§¦§©©¥
הרשב "א א'קמה)וכתב  סי' ח"א מחברו(שו"ת בית  שהשוכר 

רשאי אינו  שהשוכר שאמרו  ומה  לאחרים , להשכיר  יכול 

במטלטלין רק הוא  להשאיל, רשאי  אינו והשואל להשכיר

(מפני ובהשאלתם  בהשכרתם לעסוק הבעלים  דרך  שאין 

וה בקלות להבריח ניתן  שיהיושמטלטלין  רוצה אינו  בעלים 

ודרך  להבריח שקשה  מטלטלין אבל  אחרים , אצל מטלטליו 

לאחרים ). להשאיל  מותר  אותם, להשאיל  הבעלים 

מהגמרא ראיה  א)והביא  יא, גמליאל (ב"מ ברבן "מעשה  :

שאני עישור  גמליאל: רבן אמר בספינה . באים  שהיו וזקנים

אחר ועשור  לו; מושכר  ומקומו  ליהושע נתון  למוד, עתיד

לעניים בו שיזכה  יוסף  בן לעקיבא נתון  - למוד עתיד שאני 

למוד, עתיד  שאני עישור  יהושע רבי  אמר  לו . מושכר  ומקומו 

זה ונתקבלו לו מושכר  ומקומו עזריה  בן אלעזר  לרבי נתון

את עזריה  בן אלעזר  לרבי השכיר יהושע שרבי  ומוכח מזה ".

גמליאל. מרבן  ששכר  המקום

אלא אמרו , בלבד בשכירות  "ולא הרשב "א: וממשיך

בדעתו היה לא  שמשאיל  מי תאמר  שלא בשאלה , אפילו

לזה". אלא חסד ולעשות  להשאיל

אפרים ' יט)וה'מחנה  סי' הרשב "א(שכירות מדברי  הסיק 

יכול  המשכיר אין ממנו  ולהרוויח להשכיר שעשוי שבדבר 

העשוי בחפץ  וכן אחר ', ביד פיקדוני  שיהא רצוני 'אין לומר 

שדעתו אומרים  ואין לאחר  להשאיל  השואל רשאי להשאלה 

זה . לשואל רק  חסד לעשות  היתה  המשאיל של

הרמ"א שמב)אולם סי' הרשב "א(חו"מ דברי  את  מביא

או בית כגון  בו, ולכפור להבריח אפשר  שאי "דבר להלכה 

בדבר שרק  ומפרש  [לאחר ]" להשאיל [לשואל ] מותר ספינה ,

להשכיר לשוכר  שמותר אמרו  בו ולכפור להבריח אפשר  שאי

להשאיל. ולשואל

הזקן אדמו "ר פסק  ד)וכן שאלה, הלכות ספר(חו"מ "השואל :

חושש ואינו  ברשותו, בו לקרות לאחר להניח רשאי מחברו 

כיון אחר ביד פיקדונם  שיהיה  בעלים  של רצונם אין שמא 

המשאיל  שמא כלל לחוש  ואין  וברשותו, בביתו הוא שעדיין 

לזה...". ולא  לזה  אלא  חסד ולעשות להשאיל רוצה  אינו

שרצה אומרים  שאין הרשב "א, סברת הזקן  אדמו"ר  שלדעת 

דווקא  היא  אחר , עם  ולא  זה  עם  רק  חסד xtqdykלעשות 
oey`xd l`eyd ziaa x`ypלקחת רשאי השני  השואל ואין

לביתו. הספר  את 



קלג oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeiq a"iÎ'e -h"ryz

ה'תשע"ט  סיון ו' ראשון יום

oitYWe oigElW zFkld
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

¦§§¦§ª¨¦
ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦

שהוא 1) סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו נתבארו
השליח. שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו

.‡ÔÈ‡2ÁÈÏL ‰OÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰3ÔÓ ¯·„Ï ≈»≈»ƒ«¬∆»ƒ«¿»»ƒ
ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰4ÔÎÂ .5ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆»»¿≈≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ6¯Ó‡pL .ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï7Ôk : ¿≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡«≈

Ì‚ eÓÈ¯z8ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Ó - Ìz‡ »ƒ««∆»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆
˙È¯a Èa9dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .10‰Óe .11 ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿»«»À»«
ÌÎÁlLn12ÁlLÓ‰ dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Û‡ ,˙È¯a Ôa ¿«≈¬∆∆¿ƒ«¿»«»À»«¿«≈«

˙È¯a Ôa13. ∆¿ƒ

עא:2) מציעא ובבא מא: ערך 3)קידושין שאין היינו,
למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי
- לישראל שליח נעשה שאינו כאן רבינו כתב שלא ומכיוון
למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה

שלוחם.4) או הבעלים למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שם.5) מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין לפי
שם.7) מציעא ובבבא שם בקידושין הוא שהמלה 8)כן

השליחות  דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם"
בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום
סעיף  קפה סימן (סמ"ע ברית בן אלא שליח שאין והוא,

א). גם 9)קטן וכולל ישראל", מ"בן יותר רחב מושג
שאינם  פי על שאף ב), הלכה להלן (ראה כנענים עבדים
ברית  בני הם נקראים - המצוות, מן בחלק אלא מחוייבים
ומקיימיה, התורה נותן שבין בברית חלק להם שיש לפי
בני  שלוחכם אף המתחיל דיבור שם ורש"י כג: גיטין ראה
העבד  שליח ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית
ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק עיין בגירושין,

בבבא 10) אשי רב לדברי בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי. שליחות אין בתרומה שרק שם, זה 11)מציעא אף

בתרומה.12)שם. הנאמר ה"אתם" בניגוד 13)היינו,
שישראל  שני) לשון לפי שם מציעא (בבא אשי רב לדברי

לגוי. שליח נעשה

.·‰M‡ B‡ LÈ‡ ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ14˙L‡ elÙ‡Â , ∆»»»ƒ«ƒƒ»«¬ƒ≈∆
LÈ‡15„·Ú elÙ‡Â .16‰ÁÙLÂ17˙Ú„ Èa Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈¿≈««

ÔzÓe ‡OÓÏ ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈÂ18. ¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«»«»
- ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ô‰Â ,˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈»¿≈««¿≈≈≈∆¿»»

ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ÔÈ‡19ÁÈÏL ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,20„Á‡ . ≈»«¬ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ«∆»
‰pËw‰ „Á‡Â ÔËw‰21CÎÈÙÏ .22ÁÏBM‰ ,23ÔË˜ Ba24 «»»¿∆»«¿«»¿ƒ»«≈«¿»»

ÈÂÁ‰ Ïˆ‡25˙‡ BÏ Ô˙Â ,ÔÓL ¯q‡a BÏ „„Óe , ≈∆«∆¿»ƒ»«¿ƒ»∆∆¿»«∆
¯q‡‰26¯q‡‰ ˙‡Â ÔÓM‰ ˙‡ „a‡Â ,27·iÁ ÈÂÁ‰ - »ƒ»¿ƒ≈∆«∆∆¿∆»ƒ»«∆¿»ƒ«»
ÌlLÏ28BÚÈ„B‰Ï ‡l‡ BÁÏL ‡lL ;29BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«≈∆…¿»∆»¿ƒ¿…»»

Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Úc Ôa ÌÚ ‡l‡ ÁlLÏ¿«≈«∆»ƒ∆««¿≈…«≈»∆¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÔËw‰ ÌÚ ÈÏ ÁÏL :¯Ó‡Â L¯t30. ≈≈¿»«¿«ƒƒ«»»¬≈∆»

בתו 14) ידי על העירוב שמזכה עט: בעירובין משנה
נעשית  שאשה הרי שליחות, מטעם הוא זה וזיכוי ואשתו,
נעשית  שהאשה סב: בגיטין הוא וכן משנה), (כסף שליח
נעשית  שהאשה אמרו נב. ובקידושין הגט, לקבלת שליח

קידושיה. לקבל לחברתה לגמרי 15)שליח שאינה
וכן  אשתו. ידי על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה.
צרתה  אף - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין

ש"העבד 16)ויבימתה. כג: בגיטין מפורש כן כנעני. עבד
חבירו". של רבו מיד לחבירו גט כן 17)מקבל כנענית.

עבור  השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש
שלה. למשא 18)העובר שרק ושפחה. עבד על מוסב זה

שאינם  לפי לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן
גירושין  מהלכות ו ופרק כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת

ו). שם.19)הלכה בגמרא וההנמקה במשנה, כג. גיטין
שליח".20) עושה קטן "שאין במשנה סה. גיטין
להבאת 21) שליח עושה שאינה בקטנה במשנה, שם גיטין

וכתב  שליח". עושה קטן "שאין הסיכום: בא זה ועל הגט,
שעדיפה  שקטנה לטעות, מקום לתת שלא בכדי רבינו כן
ד  (פרק לה יש והיא חצר, קניין לו אין שהוא מקטן,
שליחות, גם להם יש - ט) הלכה ומתנה זכייה מהלכות
שליחות  בכלל אינה הקטנה שאף השמיענו ולפיכך

נעשה 22)(הרדב"ז). שאינו הוא שהדין כשם כלומר,
שאינם  , אדם בני דעת היא כן כמו - דעת בר אלא שליח

דעת. בר אלא שליח לעשות פז:23)רוצים בתרא בבא
יהודה. כרבי ולא וכחכמים פירוש 24)במשנה, תוספת

בסוף  הוא וכן שם. המשניות בפירוש כתב וכן רבינו של
התינוק". ביד שהצלוחית "בזמן בחנווני 25)המשנה:

איסרים  שני לו מסר שכבר אמורים, הדברים אצלו, הרגיל
אית  (כפירוש כלום הקטן לבנו מסר לא ועכשיו לכן קודם
ורבי  המתחיל דיבור פח. שם הרשב"ם שהביא דמפרשי
את  "השולח שם: במשנה אחרות ובנוסחאות סבר). יהודה
רשב"ם  ועיין בידו", איסרים) (שני ופונדיון חנווני אצל בנו

מן 26)שם. העודף האיסר את לו נתן החנווני כלומר,
מאביו. שקיבל את 27)הפונדיון רבינו הזכיר לא

בצלוחיתו. לו נתן כשהחנווני מדובר שכאן לפי הצלוחית
החנווני, פטור - ושברה משלו צלוחית הקטן הביא ואם
לקחה  ואם לקטן. במסרו מדעת איבדה השולח שהרי
שלא  שואל זה הרי לצרכו, בה והשתמש ממנו החנווני
שם. בגמרא מפורש כן בהשבה, שחייב כגזלן ודינו מדעת
(רדב"ז). טו הלכה גזילה מהלכות ג בפרק רבינו וכתבו

החכמים 28) כדעת (=העודף). האיסר ועבור השמן עבור
יהודה, כרבי ולא שם שלחו.במשנה כן מנת שעל שאמר

הקטן 29) את לעשות התכוון לא אבל לשמן, זקוק שהוא
השולח 30)שליח. מסר שאם שם, בגמרא שאמרו כשם

הקטן, שברה אם החנווני עליה פטור הצלוחית את  לקטן
לי  שלח לו אמר אם הדין הוא - מדעת, אבידה שהיא מפני
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בין  המחלוקת שכל ועוד משנה). (כסף שפטור הקטן, עם
הקטן  את לעשות התכוון אם היא, יהודה לרבי חכמים
- שליח שעושה מפורש כשאמר כן, ואם לא, או שליח
קד. קמא בבא תוספות וראה הדיעות. לכל פטור בוודאי

ג. הלכה ולהלן רבה המתחיל דיבור

.‚¯ÓB‡‰31‰ÂÏÓ ÔÈa ,E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»
ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈBÏt „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,ÔB„wt ÔÈa32, ≈ƒ»¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»»»»

.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - B„Èa BÁÏLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿»¿¿»ƒ¿»¿≈«»¿«¬»
ÔÎÂ33ÁÏLÏ ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈL ¿≈¿«ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…«

‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰ ‰ˆ¯iL ÈÓ „Èa ÁlLÓ B¯·ÁÏ«¬≈¿«≈«¿«ƒ∆ƒ¿∆«¿«≈«¬≈∆
L ÈÓ „Èa ÁlLÓÈe‡¯ ‡e‰L BÏ ‰‡¯i34¯·c CÈÏB‰Ï ¿«≈«¿«ƒ∆≈»∆∆»¿ƒ»»

ÁÈÏM‰ Ba ¯ÙkL B‡ ,C¯ca „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â .‰Ê∆¿ƒƒ¿«»««∆∆∆»««»ƒ«
¯eËt ÁlLÓ‰ È¯‰ -35Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .36. ¬≈«¿«≈«»∆»¿«∆¿»«»

אומר 31) המשאיל שאם המשנה, בסוף צח: מציעא בבא
שלוחו  ביד ממנו, ששאל הפרה את בחזרה לו לשלח לשואל
בכסף  וראה התחייבות, מכל השואל פטור בנו, ביד או

ו"בני"32)משנה. שלוחי", ביד או בני "ביד במשנה: שם
וכתב  משנה). (כסף "שלוחי" היינו כן לא שאם קטן, היינו
ידע  לא אם שאפילו ט) קטן סעיף קפח (סימן הסמ"ע
המשלח, פטור - הדבר נתברר כן ואחרי קטן, שהוא המשלח
שמענו  שלא מה רבינו, כאן שהשמיענו החידוש וזהו

ב. (דפוס 33)בהלכה עצים הגוזל פרק קמא בבבא הרי"ף
ב). עמוד לז ראוי,34)ווילנא שאינו מי ביד שלח ואם

למלך  במשנה וראה (רדב"ז). בידיים אבדו כאילו זה הרי
ז. הלכה שליח 35)להלן כי אליו, שנשלח זה טוען אם

כפר  או נאבד או נגנב ואם זו לשליחות  ראוי אינו זה
המשלח. ופטור טענה טענתו אין - ישלם המשלח השליח,
כפר  אם אבל התנו שכך כיוון משבועה, גם  פטור זה ובאופן
שלחת  לא לו: באומר שהכחישו או התנאי התניית בעצם
וכמו  היסת שבועת להישבע הוא חייב - זה שליח ידי על לי

(רדב"ז). הראב"ד כרבי 36)שכתב נא. מציעא בבא
יהודה.

.„ÁÈÏM‰37ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰Â ,¯ÎnL B‡ ‰wL «»ƒ«∆»»∆»«¿ƒ«∆»ƒ«
CLnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ¯·„a38CÈLÓ‰L B‡39, ¿»»∆ƒ¿ƒ««ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ

Á˜n‰ ÏËa - ÁlLÓ‰ ˙Úc ÏÚ ¯·ÚL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»«««««¿«≈«»≈«∆»
Ì‡Â .¯ÈÊÁÓe40‰˜ - ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰ ‡Ï «¬ƒ¿ƒ…ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»

.BÁÏML ‰Ê ÔÈ·e BÈa ÔÈc‰ ‰È‰ÈÂ ,Á˜n‰«∆»¿ƒ¿∆«ƒ≈≈∆∆¿»

בֿג.37) הלכות א פרק למעלה כקונה.38)ראה
משיכה.39) לעשות לקונה ונתן בתרא 40)שמכר, בבבא

פי  על אף באחריות שלא וקנה ששינה ששליח אמרו קסט:
ג) הלכה א פרק למעלה (ראה קיים המקח - שעיוות
שם  (ולמעלה בטל מקחו שטעה ששליח אמרו ק. ובכתובות
אם  זה: חילוק לידי רבינו בא זו סתירה ומתוך ב). הלכה
מקחו  - הודיע ואם קיים. מקחו - משלח שהוא הודיע לא

א). פרק למעלה וראה משנה, (כסף בטל

.‰Ô·e‡¯41ÈÂÏÏ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓMÓ ‰„O ‰wL ¿≈∆»»»∆ƒƒ¿¿»«¿≈ƒ
d˙B‡ È˙È˜42¯ÊÁÂ ,ÈÂÏ ÌLa ¯ÎÓ ¯ËL ·˙ÎÂ , »ƒƒ»¿»«¿«∆∆¿≈≈ƒ¿»«

·˙Îe ¯ÊÁ ,‰È˙È˜ ÈÓˆÚÏ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¿̄≈¿»«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ»¬…¿…

BÏ ·zÎÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÈÓLa ¯ÎÓ ¯ËL¿«∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ¿…
Ô·e‡¯ ÌLa ¯Á‡ ¯ËL43‰lÁza BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â .44 ¿»«≈¿≈¿≈¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»

ÌLa ¯ËL ·zÎ‡L ‰ÊÂ ,‰˜‡ ÈÓˆÚÏ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿«¿ƒ∆¿∆¿∆∆∆¿…¿»¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Bw‰ ‡e‰ È‡L Èa eÚ„È ‡lL È„k ,ÈÂÏ≈ƒ¿≈∆…≈¿ƒ∆¬ƒ«∆¬≈∆

.BÓLa ¯Á‡ ¯ËL ·zÎÏÂ ¯ÊÁÏ e‰ÙBk≈«¬…¿ƒ¿…¿»«≈ƒ¿

קג.41) שם ובגמרא בברייתא קב: קמא וכוונתו 42)בבא
כדלהלן. הקונה, שהוא ידעו שלא צריך 43)הייתה אלא

שטר  לו שיכתוב השטר, נכתב שמו שעל מלוי, לבקש
היה  צריך שהמוכר לטעון הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן
מי  כי לעצמו, קנה וודאי שהקונה דעתו על להעלות מייד

לאחרים. שדה יקנה אם 44)זה שאפילו אמרו שם בגמרא
שטר  "עוד המוכר: בפני לעדים אלא המוכר, עם התנה לא
לו  לכתוב המוכר את כופין זו" שדה על לי תכתוב אחד
לו  יכתוב שלוי סבור היה כי לטעון יכול ואינו אחר שטר
השמיט  למה עיון וצריך בפניו. לעדים אמר שהרי זה, שטר

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף ועיין רבינו, זאת

.Â¯eÒ¯q‰45ÁÈÏL -46¯ÎO ÏËB ‡e‰L ‡l‡ ,‡e‰ ««¿»ƒ«∆»∆≈¿«
B˙eÁÈÏL47CÎÈÙÏ .48- ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„ ‰pL Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»«««¿»ƒ

ıÙÁ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒ¿ƒ≈«¿≈∆»«≈∆
¯kÓz Ï‡Â ,‰Ê ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯eÒ¯q‰ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿««¿¿»«¿…ƒ∆¿«ƒ¿…

ÌÈMÓÁa B¯ÎÓe CÏ‰Â ,‰‡nÓ ˙BÁÙa49ÌlLÓ -50 ¿»ƒ≈»¿»«¿»«¬ƒƒ¿«≈
Ô·e‡¯Ï Ïk‰ - ÌÈ˙‡Óa ¯ÎÓ .B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ‰51. «¬ƒƒƒ≈»«¿»«ƒ«…ƒ¿≈

Èz¯Ó‡ ‰‡Óa :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿≈≈¿≈»»«¿ƒ
EÏ52ÔÎÂ ,ÈÏ z¯Ó‡ ÌÈMÓÁa :¯ÓB‡ ¯eÒ¯q‰Â , ¿¿««¿≈«¬ƒƒ»«¿»ƒ¿≈

,‰¯Bz‰ ˙Úe·L ¯eÒ¯q‰ ÚaL - Èz¯ÎÓ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ»«¿ƒƒ¿»««¿¿««»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L53ÌÈMÓÁ‰ BÏ Ô˙ ¯·k Ì‡Â .54 ∆¬≈»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»««¬ƒƒ

‰ÎBÊÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -ƒ¿»¿«∆≈∆»»¿ƒ¿∆
Á˜Bl‰55Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê ıÙÁL Á˜Bl‰ Ú„È Ì‡Â . «≈«¿ƒ»««≈«∆≈∆∆∆¿≈
‡e‰56ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰ ¯eÒ¯Ò BÏ ¯ÎBn‰ ‰ÊÂ ,¿∆«≈«¿«¬ƒ«≈∆

ÌÈÏÚaÏ57ÌÈ¯ÁÈÂ ,58¯kÓÏ ˙eL¯ BÏ Ô˙pL ÈÓ ÏÚ «¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿…
‰ˆ¯L B‡ ÌÈMÓÁa59¯Á‡ Ba ¯ÊÁÂ ÌÈMÓÁa «¬ƒƒ∆»»«¬ƒƒ¿»«««

È˙ÈwL60. ∆»ƒƒ

במשנה:45) צח. בכתובות שאמרו ממה נלמד זה דין
מנה  שווה ומכרה מאתיים כתובתה שהייתה "אלמנה
כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים,
עצמה  את הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה כלומר:
מנה  שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי
ה), הלכה א פרק למעלה (ראה המעות לבעל הכל במאתיים
סרסור  וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי ליורשים כלומר,
לאלמנה  הוא דומה עבודתו, שכר ומקבל שליח שהוא
ק.) כתובות (עיין היורשים של כשליחם שהיא המוכרת

משנה). (כסף כתובתה מהם שגובה אתה ולא 46)ושכרה
א. קטן סעיף שם סמ"ע וראה להלן 47)שותף, ראה

ז. כל 48)הלכה עליו חלים שליח, שהוא מכיוון כלומר,
לו: לומר יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות, דיני
לשלם  צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת
לקבל  צריך היה ביוקר מכר אם הדין הוא וכן ההפסד, לו

שם). (סמ"ע בריווח שהוא 49)חלקו ללוקח הודיע ולא
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ד. הלכה למעלה כמבואר קיים. המקח כן ואם שליח,
ד.50) הלכה למעלה שכתב למעלה 51)כמו שכתב כמו

מחיר  לו שיש דבר בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק
קבוע. מחיר לו שאין דבר לבין מכחיש 52)קבוע ואינו

במאה  שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי
ו). קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה שכיוון 53)(כסף

שמגיע  כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה
"שכיוון  שהטעימו ויש בחמישים. מודה וזה מאה, לו
אינו  - מעות סכום החפץ, לו שמסר בשעה לו, שהזכיר
"אין  כתב: והראב"ד (רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע
בגדו, אלא תובע אינו שראובן לפי התורה, שבועת כאן
במנה  לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו
הסרסור  יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא
מפורש  מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת
ואבד  המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו, כדברי
והלה  שווה, היה ושתיים עליו הלוויתני סלע - המשכון
היה  דינרים וחמישה עליו הלוויתיך סלע אלא כי לא אומר
ובאבן  שם המשפט בנתיבות וראה [שבועה]" חייב - שווה

יתר 54)האזל. של התביעה על הכל כופר נחשב שאז
לו  שאמר אלא לו, נתן לא אם אפילו הדין והוא החמישים.
ונטען  טוען מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף "הילך"

ג. ד,55)הלכה בהלכה למעלה רבינו לדברי בהתאם
קיים, המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם
השינוי  ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי והשליח

לא 56)שלו. השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות
דינו  החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא כלום, אמר
של  הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח, הודיעו כאילו
מי  לדעת מבלי סרסור שהוא שיידע די ולא המשלח אותו

ז. קטן סעיף קפה סימן בש"ך וראה משלחו, כמו 57)הוא
שהשליח  שאף רבינו, מחדש שכאן אלא ד. בהלכה למעלה
אינו  והשליח המקח, בטל המשלח, דברי על שעבר מכחיש
ועד  שבועה מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול
ז. הלכה א פרק למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע
שהמוכר  לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד
זה  חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו והסרסור
י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על

אחרי 58) יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם, ורק
בטענת  אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא, טוען שהוא
להבין  יש אך ז). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק וודאי
השמא  לטענת השליח של הברי טענת מצרפים אין מדוע
שמצרפים  כמו בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של
א  פרק למעלה המשלח של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת

ז. בחמישים,59)הלכה למכור לשליח אמר לא כלומר:
- למשלח התמורה את ומסר בחמישים מכר כשזה אלא

היה 60)נתרצה. כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון זה
"שקנה". לומר צריך

.ÊÚÈ„B‰L ¯eÒ¯Ò Ïk61Ú˜¯˜ B‡ ‰Ê ıÙÁL Á˜BlÏ »«¿∆ƒ««≈«∆≈∆∆«¿«
:Ô·e‡¯ ¯Ó‡ Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê∆∆¿≈¿««∆»»«≈«»«¿≈
;Á˜Bl‰ ¯ÈÊÁÓ - el‡ ÌÈÓ„a ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ∆ƒ¿…¿»ƒ≈«¬ƒ«≈«

È¯‰LCÎa EÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÓ„ BÏ ˜Òt ‡Ï ∆¬≈…»«»ƒ¿»«¿…¿¿»

CÎÂ62Ïk] .63¯eÒ¯Ò [64B„iÓ ıÙÁ‰ „·‡L65·‚ B‡ ¿»»«¿∆»««≈∆ƒ»ƒ¿«
¯aL B‡66·iÁ -67.¯ÎO ‡OB ‡e‰L ÈtÓ ,ÌlLÏ ƒ¿««»¿«≈ƒ¿≈∆≈»»

פלוני 61) של שהחפץ המכירה בעת השליח שהודיע ודווקא
ללוקח  שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח,

למלך). המחיר,62)(משנה על כלום לו אמר שלא וכיוון
המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי
אפשרות  דעתו על להעלות היה חייב מזה, שיידע והלוקח

לפי 63)זו. הכסףֿמשנה ותיקן "וכן". רומי: בדפוס
הוא  וכן "וכל", תימן: ובכתבֿיד "כל", מדוייקים ספרים

עוז. פירוש 64)במגדל ולפי במשנה, פז. בתרא בבא
נשברה. המתחיל דיבור שם בתוספות בעודו 65)הריב"ם

סימן  משפט חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם בידו
יח. קטן סעיף שם וסמ"ע ז, סעיף אי 66)קפה ידי על

מיימוני  (הגהות ואבידה כגניבה שדינו הסרסור, של זהירותו
המלים  נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב"ם). בשם ג אות

נשבר". ואבידה.67)"או בגניבה שחייב שכר, נושא כדין

.ÁÁ˜Bl‰68Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk69˙È·Ï Ô¯bLÏ «≈«≈ƒƒ≈»À»¿«¿»¿≈
ÂÈÓÁ70Ôz‡ È‡ - ÈpnÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , »ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¬ƒ∆≈

ËÚeÓ ¯ÎO Ôz‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰ÈÓc ˙‡ EÏ71, ¿∆¿≈∆¿ƒ»∆≈»»»
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎÈÏ‰a eÒ‡Â72eÒ‡ Ì‡Â ; ¿∆∆¿«¬ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ∆∆¿

‰¯ÊÁa73¯eËt -74ÔÏË .75,ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓÏ ˙Ó ÏÚ «¬»»»¿»»«¿»¿»¿»«¬≈ƒ
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú B‡ ÈBÏt ÌB˜Óa e¯ÎnÈ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«ƒƒ»¿¿»¿ƒ«¿«¿ƒ
Ì¯ÈÊÁ‡ - e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡Â ,CÎÂ Ck ÌÈÓ„ EÏ Ôz‡ -∆≈¿»ƒ»¿»¿ƒ…ƒ»¿«¬ƒ≈

‰¯ÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa ,eÒ‡Â ,EÏ76·iÁ - ¿¿∆∆¿≈«¬ƒ»≈«¬»»«»
ÌlLÏ77. ¿«≈

פא.68) מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים בעל
לארוסתו.70) שהיה 71)כמתנה ההנאה תמורת והיינו,

(בבא  מתנות להעניק נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר
הנאה). טובת לפי המתחיל דיבור שם ורש"י שם מציעא

מהלכות 72) ד (פרק לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח
דמי  היו אם אלא חייב שאינו רבינו הביא יד) הלכה מכירה
מהגמרא  (מקורו הלוקח על חביב הכלי והיה קצובים הכלי
מטעם  הוא שהחיוב לפי פח.) בתרא ובבא לא: בנדרים
נעשה  שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב כמו "לוקח",
אבל  קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו"
חייב  שאינו בגמרא נזכר לא חמיו לבית לשגרן כלים בלוקח
אלא  לוקח מטעם אינו שחיובו לפי הנ"ל, באופנים אלא
דינו  - בכלי ומתפאר נהנה שהוא ומכיוון סרסור, מטעם
ולפיכך  ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק ולא כשואל
בהלכות  ולא סרסור בדיני כאן זו הלכה רבינו העתיק

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה אחרי 73)מכירה,
ימי  אחרי כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא
ב). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ג (פרק השאלה

בגניבה 74) להתחייב שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.
וזהו  חמיו בבית זה בכלי והתפאר נהנה שהרי ואבידה,
מפני  פטור "בחזירה ושם: שם, בברייתא מפורש וכן שכרו.
מיימוני). והגהות משנה (כסף שכר" כנושא שהוא

שם.75) מציעא ובבא שם החזרה 76)נדרים גם שאצלו
להם  ימכור - בדרך קונים לו יזדמנו אם שהרי כהליכה. היא
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שם). שיהיו 77)(גמרא שצריך בגמרא נזכר לא כאן [גם
אין  כאן שגם לפי הלוקח, על חביב ושיהא קצובים דמיו
שכרו  שאין ומכיוון סרסור מטעם אלא לוקח, מטעם חיובו
הנראה  כפי עצמו מהכלי מרוויח אלא מהמשלח קצוב
(הלכה  שלמעלה לסרסור דומה ואינו כשואל, דינו - בעיניו
שכר  שומר אלא ואינו מהמשלח קצוב שכר שמקבל וֿז)

בלבד].

.ËÁÈÏL Ïk78ÔÚhLCk „ÈÒÙ‰Â ÈBÏt Ò‡ BÚ¯‡L »»ƒ«∆»«∆≈¿…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - CÎÂ79,B˙ÚË ÏÚ ¿»¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ««¬»

¯LÙ‡L ÌB˜Óa Ò‡‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯ËtÈÂ80‡È·‰Ï ¿ƒ»≈¿ƒ»»»…∆¿»∆∆¿»¿»ƒ
ÈeÏ‚ ‡e‰L ¯·„ B‡ ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ81‡ˆÓÈ È¯‰L ,Úe„ÈÂ »»≈ƒ»»∆»¿»«∆¬≈ƒ¿»

Ì‡Â ;B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú≈ƒ¬≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»¿ƒ
ÌlLÓe ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‡Ï82‰OÚÓ .83 …≈ƒ≈ƒ≈∆¡»¿«≈«¬∆

ÈÏ ‰˜ :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L „Á‡a84Èa¯b ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿∆»∆»«ƒ¿¿≈ƒ«¿«≈«¿≈
B„Èa ÈÏ eÈ‰L ˙BÚnÓ ÔÈÈ85ıÓÁ e‡ˆÓÂ ,BÏ ‰˜Â , «ƒƒ»∆»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿…∆

LÈ ÏB˜ ,ıÈÓÁ‰L ‰Êk ÏB„b ÔÈÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -»¿¬»ƒƒ¿»»»∆∆∆¿ƒ≈
BÏ86‡lL ‰È‡¯ ‡È·È - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿»»»ƒ¿»»∆…

‡È·È ‡Ï Ì‡Â ,¯ËtÈÂ Á˜lL ‰ÚLa ıÓÁ ÔÈi‰ ‰È‰»»««ƒ…∆¿»»∆»«¿ƒ»≈¿ƒ…»ƒ
ÌlLÈ - ‰È‡¯87ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»¿«≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ

B˙È‡¯ ÔÈ‡L ,ÌÏÚp‰ ¯·c Ï·‡ .Ô‰a ‰ÈeˆÓ ‰È‡¯‰L∆»¿»»¿»»∆¬»»»«∆¿»∆≈¿»»
ÔÚËiL ‰ÚË ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ Ú·MÈ - ‰ÈeˆÓ¿»ƒ»«»»¿≈«ƒ¿»«¬»∆ƒ¿«

ÛzM‰88Ba ‡ˆBiÎÂ89:ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ . «À»¿«≈¿≈«ƒ¿«¬««¿ƒ
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ - ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‡¯‰ Ì‡ƒ»¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÈ B‡90. ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ושם 78) יהודה, בן איסי בשם פג. מציעא בבבא ברייתא
אונס. שארעו שליח עם שהיה במעשה כאיסי, רבא פסק

פשע 79) ושלא יד בהן שלח שלא שבועות אף שכולל היינו,
א). קטן סעיף קפז סימן עוברים 80)(סמ"ע שם ששכיחים

להלן.81)ושבים. שהובא המעשה כדעת 82)כמו
שם. והרי"ף ובדפוס 84)שם.83)הר"ח תימן בכתבֿיד

ב. סעיף קפז סימן ערוך בשולחן הוא וכן לו. רומי:
יישבע 85) - הנעלם דבר "אבל דלהלן: הבבא מפני כן כתב

כלל  שהרי נשבע, אינו מעות בידו נתן לא ואם עליו"
משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין "כל בידינו:
ליטול. ולא לפטור נשבעין כלומר מד:) (שבועות

ברבים 86) הדבר וידוע פרסום, מקבלים שהדברים כלומר,
בכמות  יין חימוץ של זה, מאורע קרה מי ואצל ואיך מתי

כזאת. קנה 87)גדולה שהשליח לטעון, יכול שהמשלח
את  להוכיח בידו קל הרי אחרת מוזל, במחיר חמוץ יין

חכמים 88)ההיפך. שתקנת א, הלכה ט פרק להלן [ראה
שבכל  רבינו וסובר ספק. בטענת השותף את שמשביעין היא
בשבועה  ואף יהודה בן איסי של זה דין נוהג השבועות

ט 89)דרבנן]. פרק להלן וכו' והאפוטרופין [האריסין
של  ההלכה עיקר כל שהרי מובנים, הדברים אין א]. הלכה
ממה  ונלמדה השומרים בשבועת נאמרה יהודה בן איסי
תהיה  ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב, (שמות תורה שאמרה
(בבא  וייפטר רואה יביא רואה יש שאם - שניהם" בין
שהחידוש  כתב קפז) (סימן הנתיבות בעל אבל שם). מציעא
טוען  שמפקיד כגון, התורה, מן שבועה דין שאין באופן הוא

מדאורייתא. נשבעין אין שאז מיגו לנפקד ויש ברי
א.90) הלכה שכירות מהלכות ג פרק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרשאה.1) דיני כל רבינו בו כלל

.‡ÈÓ2Ú˜¯˜ BÏ ‰˙È‰L3eÈ‰L B‡ ,„Á‡ „È ˙Áz ƒ∆»¿»«¿««««∆»∆»
ÔÈÏËÏhÓ BÏ4ÔB„wt5Ôe„Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ,6ÌÚ ƒ«¿¿ƒƒ»¿»»«¬»ƒ«»ƒ
‡ÈˆB‰Ïe ‰Ê7È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ÔB„wt‰ B‡ Ú˜¯w‰ ∆¿ƒ««¿««ƒ»ƒ««»¬≈
·˙Bk ‰Ê8‰‡L¯‰ BÏ9Ï CÈ¯ˆÂ .B„iÓ ˙B˜10 ∆≈«¿»»¿»ƒƒ¿ƒ»

¯ÓB‡Â .e‰L¯‰L11.CÓˆÚÏ ‡ˆB‰Â ‰ÎÊe Ôec :BÏ ∆ƒ¿»¿≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ˆBiÎÂ12BÏ ·˙k ‡Ï Ì‡Â .el‡ ÌÈÈÚa13BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ…»«≈

‰z‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,BnÚ Ôe„Ï ÏBÎÈ»»ƒƒ¿≈∆≈≈«»
ÈÈc ÏÚa14Ôk BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡Â .15‡l‡ BÈ‡ - ««ƒƒ¿««ƒ∆»«≈≈∆»
ÁÈÏL16ÏL ‡e‰ È¯‰ - Ba ‰kÊiM ‰Ó ÏÎÂ , »ƒ«¿»«∆ƒ¿∆¬≈∆
BÁlLÓ17˙B‡ˆB‰‰ ÏÎÂ .18ÔÈc ÏÚ ÁÈÏM‰ ‡ÈˆBiL ¿«¿¿»«»∆ƒ«»ƒ««ƒ

ÔÈ·˙Bk CkL ;Ô‰a ·iÁ ÁlLÓ‰ È¯‰ - ‰L¯‰L ‰Ê∆∆À¿»¬≈«¿«≈««»»∆∆»¿ƒ
.BÓlLÏ ÈÏÚ - ‰Ê ÔÈ„a ‡ÈˆBzL Ïk :‰‡L¯‰a««¿»»…∆ƒ¿ƒ∆»«¿«¿

וקד:2) ע. קכג 3)בבאֿקמא סימן בשולחןֿערוך ראה
בה  כפר אם אפילו הרשאה לכתוב יכול שבקרקע א, סעיף
שכתב  ו, הלכה להלן רבינו מדברי נראה וכן השני,
כפר  אם הרשאה לכתוב יכול אינו במעות או שבמטלטלין
בסוף  עוד ועיין עיי"ש כן, הדין אין שבקרקע הרי - בו
שנראה  משום הוא זו הלכה של טעמה [שכל ז. הלכה
ידוע  שהדבר לפי כשקר, נראה זה אין ובקרקע כמשקר,
ו]. הלכה להלן רדב"ז ועיין שלו, זו שקרקע ומפורסם

(להלן 4) אגב' ב'קנין אלא להקנות יכול  אינו מעות אבל
ז). גזילה 5)הלכה זה ובכלל הנפקד, בו כפר לא אם

(בבאֿקמא  נהרדעי של השני וכלשון הנגזל. בה כפר כשלא
בשום  להקנותה יכול שאינו מלוה, אלא למעט בא ולא שם),

ורדב"ז). (לחםֿמשנה ז הלכה כדלהלן לנהל 6)פנים,
כופר  אינו אבל מסויימות, טענות לנתבע כשיש ומתן, משא
להלן  עוד וראה הקודמת. בהערה למעלה ראה הדבר, בעיקר

הרשאה. צריך החוב בגביית שאף ה, דוקא 7)הלכה
קרקע  לי ומכור צא לשלוחו האומר אבל חבירו, מיד להוציא
באמירה  אלא - קנין צריך אין - לי קנה או מטלטלין, או
קכב  סימן חו"מ בש"ך וראה א, הלכה א פרק (למעלה בלבד

יב). אורכתא 8)ס"ק כתבינן "לא שם): (ב"ק בגמרא כן
כתבינן". - כפריה לא אבל - דכפריה אמטלטלי (=הרשאה)
הכתיבה  ואילו להלן), (ראה הקנין הוא שהעיקר נראה אבל
צורך  אין בראיה, צורך שאין ובמקום לראיה, אלא אינה
הוזכר  שם קד:) (ב"ק פפא דרב במעשה נראה וכן בכתיבה,

הכתיבה. הוזכרה ולא המלה 9)הקנין של עברי תרגום
בשתי  ופירושה שם. שבגמרא "אורכתא" הארמית:
הפקדון  על השליח את משליט שהמשלח שלטון, הלשונות:

לו. אגב'10)ומקנהו 'קנין צריך במעות ורק סודר, בקנין
(ב"ק  פפא דרב במעשה זה קנין ומקור ז). הלכה (להלן
ס"ק  שם (ש"ך גמור בקנין הממון את לשליח שהקנה שם),

להלן.11)יג). ראה ההרשאה. בכתב היינו,12)היינו,
גמורה. הקנאה משום בה שיש שלא 13)לשון כלומר,

ע. שם (כסףֿמשנה). לעצמך והוצא וזכה דון לו כתב
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נהרדעי. של שניה סימן 14)מימרא (חושןֿמשפט ה'טור'
ביטל  שמא לחוש לו שיש "משום הטעם, כתב קכב)
ביטל  או מת שאילו [המלוה], מת או השליחות את המשלח
- ונאבד לשליח אח"כ ונתן לשליח, שיתן קודם השליחות
ביטל  או המשלח שמת ידע שלא אע"פ באחריותו, חייב
כלשונם  הגמרא דברי העתיק שרבינו ומכיון השליחות".

רשאי  אחר, חשש בלי שגם נראה ביארם, לסרב ולא הנפקד
נוח  הראשון כי: בטענה, הרשאה, לו שאין זה עם מלדון

ממנו. קשה והשני לעצמך"15)לי, והוצא וזכה "דון
הוא  והרי שלם, בלב לו הקנה כי לטעות מקום ויש כנ"ל,
ע.). (ב"ק בגמרא אחת כדעה למחצה, כשותף

שווייה".16) שליח "והלכתא, שם: הגמרא כמסקנת
שותף.17) ולא שליח שהוא אומרין שאנו מזה תוצאה זוהי
אשי.18) רב מדברי שם,

.·‰˜‰19ÚÈ·¯ B‡ LÈÏL ‰L¯‰L ‰ÊÏ20LiM ‰Ó ƒ¿»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««∆≈
Ïk‰ ÏÚ ÔÈc ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á „Èa BÏ21ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬≈¬≈∆∆ƒ««…ƒ

ÏÚ Ôc - B˜ÏÁa BÈc ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â ,B˜ÏÁ ÏÚ Ô„Â¿»«∆¿«¬≈««ƒ¿∆¿»«
.Ïk‰«…

אביי.19) של מימרא שם, בגמרא 20)בבאֿקמא הוא כן
אמר  אם אבל רביע, או שליש "דוקא הראב"ד  וכתב שם,
ידון  לא שלך, יהיו פלוני ביד לי שיש ממה דינרים מאה לו

המאה". על שיש 21)אלא בשותף ג, הלכה להלן הוא וכן
הכל. על לדון שיכול - הרשאה לו

.‚„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ∆»ƒ»«ƒ∆…»¿ƒ«À»ƒ
˜ÏÁ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰ ÏÚ Ú·Bz - Úa˙Ï ‡aL∆»ƒ¿…«≈«««…ƒ¿≈≈∆
ÔÈ‡Â .ÔÈÙzL ¯‡MÓ ‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔBÓn‰ ‰Êa¿∆«»≈»ƒ«¿»»ƒ¿»À»ƒ¿≈
È˙ÈÈ‰ el‡ :ÔcL BÙzLÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯Á‡‰ ÛzM‰«À»»«≈»«¿À»∆»ƒ»ƒƒ
ÏÚa ·iÁÓe ˙B¯Á‡ ˙BÚË Ú·Bz È˙ÈÈ‰ ,ÌL È‡¬ƒ»»ƒƒ≈«¿»¬≈¿«≈««
Ìb Úa˙Ï ˙‡a ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÈÈcƒƒ∆¬≈≈»»…»»ƒ¿…««

‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ?‰z‡23BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa «»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»«∆∆≈
ÈÈ‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ,BnÚ Ôe„ÏÂ ÔÈc‰ ÏÚa ÏÚ ¯ÊÁÏ«¬…««««ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ

LÈ CÎÈÙÏ .ÈlL ÛzL ÔÚhM ‰Ó ÏÎa ‰„BÓ24Úa˙pÏ ∆¿»«∆»«À»∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»
‡·‰ B‡ ,E˜ÏÁa ÈnÚ Ôe„ B‡ :‰ÊÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ¿«≈¿«»∆ƒƒ¿∆¿¿»≈
ÈÏÚa ÌÎÈLe ,È„Èa ÌÎÈL ÔBÓÓ È¯‰L ;‰‡L¯‰«¿»»∆¬≈»¿≈∆¿»ƒ¿≈∆«¬≈
.‡e‰ Ìb Úa˙ÈÂ EÙzL B‡ EÈÁ‡ ‡B·È ¯ÁÓÏe ,ÈÈ„ƒƒ¿»»»»ƒÀ»¿¿ƒ¿««

שותפי 22) ותרי אחי תרי הני הונא, רב "אמר צד. בכתובות
לדינא, בהדיה מינייהו חד ואזל חד, בהדי דינא להו דאית

דברי  בעל לאו את ליה: למימר אידך מצי את,לא דידי ם
אמורים  הדברים שאין מסיק, ולבסוף עבד". שליחותיה אלא
אינו  אם אבל בעיר, נמצא השני השותף או כשהאח אלא
יותר  טענות טוען הייתי שם הייתי אילו לטעון: יכול בעיר
והרי"ד  והמאירי רש"י לדבר: פירושים ושלשה טובות,
לטעון  בא והוא השני, השותף הוא הזה שה"אידך" מפרשים
אמרו  זה ועל שלו. חלק על הפעם שוב עמו שידון דין לבעל
ואם  כן. לטעון יכול אינו לבוא, יכול שהיה בעיר, הוא שאם
הוא  הזה שה"אידך" מפרש הר"ן כן. לטעון יכול בעיר, אינו
שאם  אמרו זה ועל שלפנינו, הזה לשותף שטוען הדין בעל
יכול  הבע"ד אין לבוא, שיכול בעיר, השני השותף היה

ואם  את, דידי דברים בעל לאו שלפנינו לשותף לטעון
ורבינו  כן. לטעון הבע"ד יכול בעיר, אינו השני השותף
כרש"י  אחד בצד מפרשים יב) סימן פ"י (בכתובות והרא"ש
שהוא  כהר"ן שני ובצד השני, השותף הוא הזה שה"אידך"
השותף  היה שאם אמרו זה ועל שלפנינו. הזה לשותף טוען
שלפנינו: לשותף לטעון יכול אינו לבוא, שיכול בעיר, השני
לטעון  יכול בעיר, היה לא ואם את. דידי דברים בעל לאו
ועיין  וצ"ע. רבינו, דברי את הר"ן הביא ובכסףֿמשנה כן.

אבל 23)לחםֿמשנה. בגמרא. כן מפורש רש"י, לדברי
(כשלא  השני שהשותף שאמרו ממה נלמד זה רבינו, לדברי
דברים  בעל לאו שלפנינו: לשותף לטעון יכול בעיר) היה
יותר  טובות טענות טוען הייתי בעיר הייתי ואילו את, דידי
חלקו. על הפעם, שוב עמו לדון לבעלֿדין לחזור שיכול -

זה 24) רבינו לדברי אבל בגמרא. כן מפורש הר"ן, לדברי
לבעלֿדין  לחזור יכול השני שהשותף שאמרנו ממה נלמד
לכתחילה  לסרב הבע"ד יכול כן ואם הפעם, שוב עמו לדון
זו, הלכה על חולק (שם) והרא"ש הזה. השותף עם לדון
עמו  שידון לו איכפת דמה לעכב, יכול הבע"ד שאין וכתב

מחלקו. עכ"פ יפטר נגדו בדין יזכה שאם הכל, על

.„ÏÚa‰25BzL‡ ÈÒÎa26‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ -27‡Â .Ì «««¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»»¿ƒ
˙B¯t LÈ28Ôe„Ï LiL CBzÓ - Ú˜¯wa29,˙B¯t‰ ÏÚ ≈≈««¿«ƒ∆≈»««≈

‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯wÚ‰ ÏÚ Ôc ,BlL Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈∆»«»ƒ»¿≈»ƒ«¿»»
˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡L ;BzL‡Ó30. ≈ƒ¿∆ƒ≈«¿«≈≈

אביי.25) של מימרא מח: מלוג,26)גיטין נכסי היינו
ח. סעיף קכב סימן שו"ע לו 27)וראה שיש פירות, שקנין

שם). (רש"י הגוף כקנין אינו שם 28)לבעל, בגמרא
אפירי  נחית אבל אפירי, נחית דלא אלא אמרינן "ולא אמרו:
ופירש  אגופא" דינא משתעי אפירי, דינא דמשתעי מיגו -
האיש  אותו עם טענה לו שאין - לפירא נחית דלא רש"י,
פירא, דליכא אלא אמרן "ולא גרס: רבינו אבל כלל, בפירות
מינכן  בכ"י וכ"ה המאירי, הביא וכן וכו'". פירא איכא אבל
ויכול  הואיל פירות, שם שיש "שכל בהערות). (שם שם
(מאירי  העיקר" על דן - לגמרי שלו שהם הפירות, על לדון

פוסקים'). 'יש בשם אע"פ 29)שם, הנ"ל, המאירי לדעת
לדון  שיכול כיון - הפירות על ודברים דין לו אין שלמעשה

העיקר. על הוא דן משותף,30)עליהם, עדיף הוא ולפיכך
ג. בהלכה שלמעלה

.‰ÈÓ31ÔÈa ,‰ÂÏÓ B‡ ÔB„wt B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ƒ∆»»¿«¬≈ƒ»ƒ¿»≈
˙BÚÓ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa32ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰OÚÂ ,33 ¿ƒ«¿¿ƒ≈»¿»»»ƒ«¿≈ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ :BÏˆ‡ Ì‰L ‰Ê „Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ô‡È·‰Ï«¬ƒ»»¿¿«∆∆≈∆¿ƒ»»
Ô˙ È¯‰L ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - ÔzÏƒ≈ƒ¿»¿≈«»¿«¬»»∆¬≈»«
‰Ê ÔÈ‡L ,Ô˙B BÈ‡ - ÔzÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;BÁeÏLÏƒ¿¿ƒ…»»ƒ≈≈≈∆≈∆

BÈc ÏÚa34ÔB„wt‰ ÏÚ ‰‡L¯‰a ‡B·iL „Ú35ÏÎÂ . ««ƒ«∆»¿«¿»»««ƒ»¿»
‡a‰36:Ô‰a ¯Ó‡p‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»¬≈ƒ¿««∆¡»»∆

ÂÈnÚ CB˙a ‰OÚ ·BË ‡Ï ¯L‡Â37. «¬∆…»»¿«»

ולא 31) אלעזר, ורבי יוחנן ורב חסדא כרב קד. בבאֿקמא
הרי"ף. פסק וכן שהיא 32)כרבה. הרשאה, לענין שרק

של  פקדון לבין מטלטלין של פקדון בין הבדל יש - בקנין
לבין  פקדון בין וכן ז). הלכה ולהלן א, הלכה (למעלה מעות
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ביניהם. הבדל אין - לחוד בשליחות אבל ושם). (שם מלוה
לד. הערה להלן אמר 33)וראה כשלא כאן המדובר

עלֿידי  חובו לו ששלח ללוה או לנפקד המלוה או המפקיד
שמכיון  בעדים, השליח שיעשה צריך ולפיכך זה, שליח
עליו  הכסף אחריות קיבל ודאי - עדים להביא שהטריח
אמר  אם אבל שם), בבאֿקמא (גמרא שלוחו ליד משבא
ליד  משבא - זה שליח עלֿידי לי שלח ללוה או לנפקד
פ"ג  ראה מאחריות. הלוה או הנפקד פטור זה, שליח
ובלחםֿמשנה. א, הלכה ופקדון שאלה מהלכות

הרשאה 34) לו כתב אם שאפילו ע. דבבאֿקמא מהא מקורו
לומר  יכול - לעצמך" והוצא וזכה "דון לו כתב לא אם -

א. הלכה למעלה ראה דיני. בעל אתה אין אבל 35)לו:
ז  הלכה כדלהלן הרשאה, לכתוב יכול אינו המלוה על

רב.36)(כסףֿמשנה). של מימרא לא. שבועות
ושמא 37) לו, לא ריב על מתעבר "שהוא פירש: שם [רש"י

לעשות  יכול שאינו מזה יותר לפשרה, ונוח לו נוח הראשון
אחרים". בממון נראה פשרה וכן אסור. לעולם ולפי"ז

בעל  עם כשהוא "דוקא כתב: הראב"ד אבל רבינו. מדברי
מציל  אחרת, בעיר דינו בעל היה אם אבל - אחת בעיר דינו
עצמו  הפסוק אותו מתוך כן שלמד ונראה הוי". חבירו ממון
עמיו, בתוך דוקא - עמיו" בתוך עשה טוב לא "ואשר

העיר]. באותה הוא אם כלומר

.ÂÚ·Bz‰38˙BÚÓa B‡ ÔÈÏËÏhÓa ÔÈca B¯·Á «≈«¬≈«ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
¯ÙÎÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L39·zÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ba ∆ƒ¿ƒ∆¿¿»«≈»ƒ¿…

¯wLÓk ‰Ê ‡ˆÓpL ,ÂÈÏÚ ‰‡L¯‰40¯ÓB‡ ‡e‰L ; «¿»»»»∆ƒ¿»∆ƒ¿«≈∆≈
¯·Îe ,ÈBÏt „Èa ÈÏ LiM ‰Ó ÏhÏ EÈ˙ÈL¯‰ :BÏƒ¿ƒƒƒ…«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»
·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈBÏt ¯Ó‡»«¿ƒ∆≈∆¿¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ¯Á‡ ˙BL¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Úe·L B¯·Á BÏ¬≈¿»≈»¿«¿«≈»»
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰˜iL ¯·c ÌL ÔÈ‡L ;BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆≈»»»∆«¿∆¿≈»»
‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·c ˙ÚÈ·z ÏÚ ‰L¯Ó«¿∆«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿ƒ∆»

ÔBÓn‰ ˙ÚÈ·z ÏÚ41. «¿ƒ««»

נהרדעי.38) של השני כלשון ע. היינו,39)בבאֿקמא
ראה  ההרשאה, אחרי כפר אם אבל ההרשאה, שכתב לפני

יא. הלכה הלשון 40)לקמן לפי בגמרא, שם הוא כן
באופן  אף הרשאה לכתוב אפשר היה זה, טעם ולולא השני.
ערכין  מהלכות (פ"ו להקדישו יכול שאינו ואע"פ בו. שכפר
הרשאה  - לאחרים להקנותו יכול אינו כן ואם כב) הלכה
למעלה  ראה שליחות, משום גם בה ויש גמור, קנין אינה
דף  ווילנא (דפוס שם לבבאֿקמא יוסף' ו'נמוקי טו, הערה

ע"א). יד.41)כז הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה ראה

.Ê‰ˆ¯Â ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ»¿««≈¿»»
ÔÈw‰ ÔÈ‡ - Ô‡È·‰Ï ÁÈÏL ˙BL¯‰Ï42ÏÈÚBÓ B„iÓ ¿«¿»ƒ««¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,‰Êa43„ˆÈk ‡l‡ . »∆∆≈««¿≈«ƒ¿∆«¬ƒƒ∆»≈«

?‰OBÚ44‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ BÏ Ô˙B45BÏ ‰˜Óe , ∆≈«¿«»∆«¿∆
CÏB‰Â ,BÊ ‰‡L¯‰a Ô‡ÈˆB‰Ï È„k dab ÏÚ ˙BÚn‰«»««»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿≈
BÈ‡ - ¯Á‡ „Èa ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ .Ô‡ÈˆBÓe BnÚ Ô„Â¿»ƒƒ»»¿»ƒ¿»¿««≈≈

‰ÈÏÚ ‰‡L¯‰ ·zÎÏ ÏBÎÈ46·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â , »ƒ¿…«¿»»»∆»«¬ƒ»»«
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;¯ËLaƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»¿≈»»

C¯„ BÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚa BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó«¿∆«¬≈»»∆≈»»¿≈∆∆
ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ da ·BÁ Ì„‡ ‰˜iL47‡e‰Â , ∆«¿∆»»»∆»¿«¬«¿»¿»¿

e¯‡aL BÓk ,ÌÚË BÏ ÔÈ‡L ¯·„48˜‰a B‡ ,¯ËL ˙È »»∆≈««¿∆≈«¿¿«¿»«¿«
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÓˆÚ ·BÁ‰49‰˜Ó ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿∆

Ï·‡ .‡¯Ób‰ ÔÓ ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ e‰Ê .Ba „eaÚM‰«ƒ¿∆«ƒ∆≈»∆ƒƒ«¿»»¬»
È„k ,‰ÂÏn‰ ÏÚ Û‡ ‰‡L¯‰ ÔÈ·˙BkL ewz ÌÈB‡b‰«¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¿»»«««ƒ¿»¿≈
‰È„ÓÏ BÏ CÏÈÂ B¯·Á ÔBÓÓ „Á‡ Ïk ÏhÈ ‡lL∆…ƒ…»∆»»¬≈¿≈≈ƒ¿ƒ»
LiL ˙BÚÓ ÏhÏ e‰L¯‰ Ì‡L ,ewz „BÚÂ .˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ¿»ƒ…»∆≈

B¯·Á „Èa BÏ50‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ epnÓ Úa˙Ï B‡ ¿«¬≈ƒ¿…«ƒ∆«¿»»¿…»¿»
ı¯‡aL B˜ÏÁÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ e‰˜Ó - Ú˜¯˜ ‰˜nÏ««¿∆«¿««¿≈«¿««≈∆¿∆¿∆∆

Ôab ÏÚ ˙BÚn‰ BÏ ‰˜Óe ,Ï‡¯OÈ51el‡ ÌÈ¯·„e .52 ƒ¿»≈«¿∆«»««»¿»ƒ≈
¯Ó‡È ÈÓ ,‰fL .ÌÈÚeÚ¯e „‡Ó „Ú Ô‰ ÌÈl˜ ÌÈ¯·c53 ¿»ƒ«ƒ≈«¿…¿ƒ∆∆ƒ…«

?Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˜ÏÁ BÏ LiL54,Èe‡¯ ‡e‰ elÙ‡Â ∆≈≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ»
B˙eL¯a BÈ‡55BÊ ‰wz ewzL ÔÓˆÚ ÌÈB‡b‰Â . ≈ƒ¿¿«¿ƒ«¿»∆ƒ¿«»»

dÈ‡Â ,¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡»¿∆≈¿ƒƒ…«ƒ∆»»¿≈»
ÔzÏÂ Ôe„Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .Úa˙p‰ ÏÚ Ìi‡Ï È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈««ƒ¿»ƒ»»»¿ƒ≈
‡a‰ ‰Ê ÔÈ‡L ?¯ËtÈ ‰nÏÂ .¯ËÙ - BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»ƒ¿»¿»»ƒ»≈∆≈∆«»
e‰OÚL ÁÈÏMÓ ˙eÁt ‰ÚeÚ¯‰ BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»»¿»»ƒ»ƒ«∆»»

ÌÈ„Úa56ÔÈ‡ - BnÚ Ôe„Ï Úa˙p‰ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿≈ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆«ƒ¿»»ƒ≈
.BÈc ÏÚa ‡B·iL „Ú Ú·M‰Ï ‡ÏÂ BÏ ÔzÏ ÔÈÙBkƒƒ≈¿…¿ƒ»««∆»««ƒ

ÔÎÂ57ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,e¯B‰ ¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»≈∆¬≈≈
˙È·a da ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜ È„Úa ÔÈa ¯ËLaƒ¿»≈¿≈≈ƒ¿»««ƒ∆»«»¿≈

‰‡L¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÔÈc58˙¯ÈÙk ‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿ƒ»»«¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«
Ú˜¯˜ „eaÚL59¯ÙkL ‡È‰ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¿«¬»ƒƒ¿»«∆ƒ∆»«

‰‡L¯‰ ‰ÈÏÚ e·zÎiL ewz ‡Ï - da60. »…ƒ¿∆ƒ¿¿»∆»«¿»»

סודר.42) קנין מו.43)כלומר, בבבאֿמציעא הוא כן
היו  לו, להקנות יכול אינו הדין שמן בו, שכפר בפקדון
כשיקרא  מחזי של הטעם לולא הרשאה עליו כותבים
בה  ויש גמור קנין אינה שהרשאה משום ו), הלכה (למעלה
צריך  ואםֿכן לט), הערה למעלה (ראה שליחות משום גם

חליפין. קנין מועיל לא למה רב 44)עיון, של עובדא
שם. (פאה 45)פפא, אגב' ל'קנין מספיק שהו, כל שקרקע
מ"ו). הבריא 46)פ"ג שאין קמח. בבבאֿבתרא הוא כן

לא  שם) (ב"מ פפא רב של ובמעשה הלוואה. להקנות יכול
אלפי  תריסר הלואה) (=תובע מסיק הוה פפא "דרב גרסו
אגב', 'קנין מועיל בהלוואה שגם מפורש כן שאם דינרי",
ובפקדון  דינרי", אלפי תריסר ליה הוו פפא "דרב אלא
רב  ד"ה עז: בבאֿבתרא ב'תוספות' וראה אמורים, הדברים
בהלוואה  קנין מועיל לא למה עיון, צריך כאן ואף פפא.
למעלה  (ראה בו שכפר בפקדון שמועיל כשם הרשאה, לגבי

מב). שם.47)הערה מהלכות 48)בבאֿבתרא פ"ו
ח. הלכה שם 49)מכירה מכירה, בהלכות למעלה כמבואר

יא. בפקדון.50)הלכה לא 51)כלומר: סודר וקנין
נקנה  מטבע אין שהרי הגאונים, דברי לפי אף מועיל

כסףֿמשנה). ועיין זו, בהלכה (למעלה זה 52)בחליפין
הראשונה  התקנה על ולא השנייה, התקנה על רק מוסב
 ֿ לחם ועיין (כסףֿמשנה, המלוה על אף הרשאה לכתוב

התלמוד 53)משנה). [ובפירוש זה. על יאמר מי כלומר:
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כתב: פי"ד) ופרח בכפתור (הובא גיטין במסכת לרבינו
זק"ש]. ניסן הרב - יאמר" מי הוא 54)"ובאמת שמא

(כסףֿמשנה). בא"י חלק להם שאין גרים, וכן )55מזרע
דברי  הוה, דלא ד"ה מד: בבאֿבתרא ה'תוספות' דחו
מימוניות. הגהות ועיין הגאונים. כדעת האומרים

ה.56) הלכה בצירוף 57)למעלה אחד פרט עוד היינו,
הראשונה. לתקנה אשר מסויימת, היינו,58)הסתייגות

בכתיבה  להקנותו אפשר הרי אחרת ידו, תחת השטר כשאין
למעלה. כמבואר זה 59)ומסירה, ואין בעין, היא והקרקע

ב. הערה למעלה ראה כמשקר, כלֿכך מפני 60)נראה
ו. בהלכה כנ"ל כמשקר, נראה שאז

.ÁÈÓ61˙eÁÈÏM‰ Ïh·Ï ‰ˆ¯Â ,„Á‡Ï ‰L¯‰L ƒ∆ƒ¿»¿∆»¿»»¿«≈«¿ƒ
Ïh·Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï ˙BL¯‰Ïe62ÔÈ‡Â .63‰L¯nÏ ¿«¿¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈«À¿∆
‰fL ;¯Á‡Ï ‰‡L¯‰ ·zÎÏ64ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ƒ¿…«¿»»¿«≈∆∆≈≈¿ƒ

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL65ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»
ÁÈÏM‰ È¯‰ - ¯Á‡Ï ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ‡e‰ ‰L¯iL∆«¿∆¿«≈¿«≈¿«≈¬≈«»ƒ«
.B‡z ÈÙÏ Ïk‰ ,ÈLÈÏLÏ ÈLÂ ,ÈLÏ ‰‡L¯‰ ·˙Bk≈«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…¿ƒ¿»

'מרובה'.61) פרק בבבאֿקמא הרי"ף כתב שאע"פ 62)כן
הערה  למעלה ראה שליחות, משום בו יש - בקנין שהרשהו

ט. ס"ק קכב סימן וש"ך לט, והערה שם 63)טו רי"ף,
עצים'. 'הגוזל לו.65)המרשה.64)פרק בבאֿמציעא

.Ë‡a‰66¯ÎnL B‡ ,Úa˙p‰ ‰ÊÏ ÏÁnL ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»∆»«¿∆«ƒ¿»∆»«
BÏ67BnÚ ‰OÚL B‡ ,‰Úe·M‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,∆»«««¿»∆»»ƒ

‰¯Lt68Ôw˙Ï :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¿»»…»»¿∆¬≈≈¿«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL69CÎÈÙÏ .70ÔÈa :BnÚ ‰˙‰ Ì‡ , ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ≈

‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ elÙ‡ ,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï¿«≈≈¿«≈¬ƒ»«««…¬≈∆
.ÏeÁÓ»

יוסף'66) 'נמוקי בשם (כסףֿמשנה הגאונים כתבו כן
'מרובה'). פרק לקחת 67)בבאֿקמא אותו שהרשה כגון

(רדב"ז). לו ומכרו והלך ממנו למעלה 68)חפץ ראה
לא. שבועות רש"י בדברי לו, בו 69)הערה יש שהרי

אמרו  שליח ובכל סא. הערה למעלה ראה שליחות, משום
ו). הלכה פ"א (למעלה ג.70)כן הלכה פ"א למעלה כמו

.ÈÔ·e‡¯71ÔÈ‡ - ÔBÚÓL Ú·˙Â ‰‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»»¿»«ƒ¿≈
E˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿¿«∆»«¿«≈«¿
¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ?E˙eÁÈÏL Ïh·e ¯Á‡ ‰L¯‰ƒ¿»«≈ƒ≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈≈
È‰z È˙‡L¯‰ BÊÂ ,E„Èa ÈÏ LiL ÔB„wt‰ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ
ÏÚ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ - ¯Á‡ ‰L¯‰ „È˜Ùn‰ Ì‡Â .EÏˆ‡∆¿¿¿ƒ««¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«
.Ô˙ B˙‡L¯‰a È¯‰L ,¯eËt ÔBÚÓLÂ ;BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»∆¬≈¿«¿»»»«

הם.71) שבהגיון דברים אבל מקור, כאן ציינו לא המפרשים

.‡ÈÔ·e‡¯72¯Ó‡Â ,ÈÂÏ Ú·˙Â ÔBÚÓL ˙‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»«ƒ¿¿»«≈ƒ¿»«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :ÈÂÏ73ÔBÚÓL Ú·MÈ Ï·‡ , ≈ƒ…»¿»ƒ≈»¬»ƒ»«ƒ¿

ÏhÈÂ74˙È·a ÁpÓ ‰È‰ÈÂ ,ÈÂÏ „iÓ ÔBÓn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¿ƒ…ƒƒ«»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆À»¿≈
ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc75Ïk ÔÎÂ .ÏhÈÂ Ú·MÈÂ ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ…¿≈»

‰È‰ÈÂ ,Ô·e‡¯ Ôe„È - ÔBÚÓLa ÈÂÏ ‰ÏBzL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆
.Ï‡MÈÂ ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ÔBÓn‰«»À»¿≈ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»≈

ÌÈ¯Á‰Ï Ô·e‡¯Ï LÈÂ76¯˜L ˙ÚË ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«¬«∆∆
BÈ‡ - ‰Úe·L ÈÂÏ ·iÁ˙ .B¯Á‡Ïe ÔBÓn‰ ·kÚÏ È„k¿≈¿«≈«»¿«¬ƒ¿«≈≈ƒ¿»≈
ÈÙa ÌÈ¯Á‡L „Ú ÚaL ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBÚÓL77Ì¯Á‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;¯˜L ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ƒ¿«ƒ∆≈»«∆∆∆≈∆«≈∆
ÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡b‰ ewzL ‰l˜ ‰wz ‡l‡È„k ,Ì ∆»«»»«»∆ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿≈

B˙Úe·L ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰È˙BÚË ÔÈÈ„ ÈÏÚa eeÎiL∆¿«¿«¬≈ƒƒ«¬≈∆¿≈¿«¿ƒ¿»
‰lw‰ BÊ ‰wz ÈtÓ ‰Ê ÏL78. ∆∆ƒ¿≈«»»««»

המפרשים.72) עלֿידי המקור צויין לא כאן לאחר 73)אף
ההרשאה  שנכתבה בעת אבל כן, אמר ההרשאה שנכתבה
ז). הלכה (למעלה הרשאה לכתוב אין אחרת כן, אמר לא
לב: בשבועות נראה וכן וכסףֿמשנה. הראב"ד השגת ועיין

היכא. ד"ה ב'תוספות' שם בשני 74)ועיין המדובר
שהנתבע  הוא שדין התובע. ביד שטר כשאין א ' אופנים:
הוא  שיכול אלא ופטור, היסת שבועת נשבע בכל הכופר
מהלכות  (פ"א ויטול שישבע התובע על השבועה להפך
ואעפ"כ  התובע, ביד שטר כשיש ב' ו). הלכה ונטען טוען
(פי"ד  פרעתיך שלא לי השבע לתובע: לומר הנתבע יכול
יט. ס"ק קכג סימן ש"ך ועיין ב), הלכה ולוה מלוה מהלכות

כי 75) זה, של לבואו מסויים זמן שקובעים אומרים, ויש
שם  (שו"ע משבועה להתחמק ורוצה רמאי המשלח שמא

יג). ס"ק שם וסמ"ע ח, היא,76)סעיף הגאונים תקנת
דרבנן, בין דאורייתא בין שבועה, עליו שמטילים מי שכל
טוען  מהלכות (פ"א המשביע על חרם להטיל זכות לו יש

יא). הלכה אשבע.77)ונטען לא - שיבוא ועד
הממון 78) לעכב שיכול למעלה, שאמרנו למה בניגוד

ששם  - ויטול שמעון שישבע אומר אם הב"ד, ביד וליתנם
הגאונים. של קלה תקנה ולא הגמרא, דין הוא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) משתתפים, הם והיאך שותפות דיני רבינו בו ביאר

חולקים. הם

.‡Ïk ‰˜È ‰na - ÛzzL‰Ï ÔÈÙzM‰ eˆ¯iLk„Á‡ ¿∆ƒ¿«À»ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆»
ÔBÓÓ Ô‰Ó2?Ba ÛzzL‰Ï B¯·Á3˙BÚÓa Ì‡ ≈∆»¬≈¿ƒ¿«≈ƒ¿»

eÏÈËÈÂ ,ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·ÈÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·È - eÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ∆¿»¿»ƒ
e‰Èa‚ÈÂ ,„Á‡ ÒÈÎÏ Ô˙B‡4Ì‰ÈL ÒÈk‰ ˙‡5Ï·‡ . »¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈∆¬»

¯ËL e·˙k Ì‡6„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú e„ÈÚ‰Â ƒ»¿¿»¿≈ƒ≈ƒ««ƒ∆»ƒ«
- Ô‰a eÙzzLÈÂ ‰‡Ó ‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ‡È·iL Ì‰ÈL¿≈∆∆»ƒ∆≈»¿∆≈»¿ƒ¿«¿»∆
‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,ÔÈÙzL eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,e˜ ‡Ï…»«¬«ƒ…«¬À»ƒ∆≈««¿≈«ƒ¿∆

ÔÈÙÈÏÁa7- ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡La eÙzzL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ewL ÔÂÈk8‡È·iL Ì„iÓ9Bck ‰ÊÂ ÔÈÈ ÏL B˙È·Á ‰Ê ≈»∆»ƒ»»∆»ƒ∆»ƒ∆«ƒ¿∆«

Ô‰a eÙzzL È¯‰Â L·c ÏL10.Ô‰a ÔÈÙzL eOÚ , ∆¿««¬≈ƒ¿«¿»∆«¬À»ƒ»∆
Ô‰È˙B¯t e·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ11˙eÙzLa ÌB˜Ó e¯ÎOL B‡ , ¿≈ƒ≈¿≈≈∆∆»¿»¿À»

el‡ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLpL B˙È·Á ‰ÊÂ Bck ‰Ê ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆«¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»∆¬≈≈
ÔÈÙzL12‰BwL ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa :¯·c ÏL BÏÏk . À»ƒ¿»∆»»¿»«¿»ƒ∆∆

‰fÓ ‰Ê ÔÈÙzM‰ ÔÈB˜ ÔÓˆÚ ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡a ,Á˜Bl‰«≈«¿»«¿»ƒ«¿»ƒ«À»ƒ∆ƒ∆
.Ba ÛzzL‰Ï Ì‰ÈÈa Ïhn‰ ÔBÓn‰«»«À»≈≈∆¿ƒ¿«≈

ומטלטלין.2) כסף כולל נקנית 3)רכוש, השותפות שאין
וצריך  א). סעיף קעו סימן (חושןֿמשפט גרידא בדיבור
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זה  אין - שישתתפו קנין עשה עם אבל הממון, גוף לקנות
הלכה  מכירה, מהלכות פ"ה (למעלה בעלמא כדברים אלא

למעלה 4)יד). וראה בהגבהה, נקנה שכיס פו. בבאֿבתרא
י. הערה ולהלן א, הלכה מכירה מהלכות יש 5)פ"ג

אחד  כל אם והואֿהדין דוקא, לאו אחד שכיס אומרים,
בחושןֿמשפט  וראה (כסףֿמשנה). השני של כיסו מגביה

ד. ס"ק שם הגר"א ובביאור נקנים 6)שם, אינם ומטלטלין
עט:). (בבאֿקמא פ"ו 7)בשטר ולמעלה מו. בבאֿמציעא

א. הלכה מכירה, שמטלטלין 8)מהלכות במשנה, מד. שם
במשנה. כח. בקידושין וכ"ה בחליפין. אף 9)נקנים

מקום. בכל קונים שחליפין הביא, לא כלומר,10)שעדיין
של  שהחליפו ולא לשותפות, חבירו חלק קנה מהם אחד כל

בזה. זה ושל בזה קנייה 11)זה מה מקשה: הכסףֿמשנה
פירותיהם  "שעירבו פירש: ולפיכך הפירות? בעירוב יש
סימן  הסמ"ע אבל דמעות". דומיא מהם, אחד כל והגביהם
אדם  שכל קנין, הוא עצמו שהעירוב כתב, ח ס"ק קע"ו
נחשב  זה לערבב, הסכים ואם נפרדים, יהיו שפירותיו רוצה
אין  - תערובתו על מקפיד אדם שאין במעות ולפיכך, לקנין.
 ֿ בשותפות למעלה רבינו הזכיר לא ואמנם קנין. התערובת
זה, דבר שמקור [ונראה תערובת. ולא הגבהה, אלא מעות
במסקנת  לח: בביצה שאמרו ממה הוא קנין, הוא שעירוב
שאיסור  שכשם אשי, ורב ורבא אביי לדעת שם, הגמרא
נתערב  ואם אחר, של בממון ממון בטל כן היתר, ברוב בטל
הזה  הקב בטל חבירו, של קבין בעשרה חיטין של קב לו
הזה, הקב תמורת לו לשלם שצריך אלא חבירו, של בחיטים
שעלֿידיהם  הקנינים, ככל זה קנין ואין קנין. הוא ביטול הרי
בלאו  העולם כל על החפץ נאסר מזה וכתוצאה החפץ, קנה
הדבר  בביטול, כאן אלא - יג) יט, (ויקרא תגזול" "ולא של
"ולא  של איסור נתבטל הביטול עלֿידי בהיפך: נעשה
וממילא  ברוב, בטלים מאכלות איסורי שכל כשם תגזול",
של  בתערובת שגם ללמוד יש זה ומתוך וקנה. שלו נעשה
שכל  כיון חבירו, של קבים עשרה בשל שלו קבים עשרה
בהן  שמעורבות מחמת חיטים להוציא לו אסור מהם אחד
בחד" "חד ואיסור היתר בתערובת שכן חבירו, של חיטיו
חבירו, של חיטיו קונה אחד כל - אסור הכל באחד), (=אחד
המטבעות  עצם על הקפדה שאין ובמעות שותפים. ונעשים
קנין, התערובת אין ביטול, בהם שייך ולא שווים על אלא

הנ"ל]. הסמ"ע שכתב לכל 12)וכמו להם, קונה שחצרם
השותפין  שחצר פד:) (בבאֿבתרא שאמרו ומה ואחד. אחד
להשתמש  זכות בו לשניהם שיש בחצר אלא אינו קונה, אינו
בחצר  החפץ את המקנה כשמניח ירצה, אשר בכל בו
שהניח  שכיון מרשותו, יציאה זו אין - לחבירו להקנותו
שלו, הוא הזה שהמקום הדבר הוברר זה, במקום חפץ
ששכרוהו  בחצר אבל ברשותו, עודנו שהחפץ ונמצא
ואם  לשניהם, המשותפים דברים רק בו להשתמש במיוחד
ברשותו  גם מונח הוא הרי בחצר החפץ מניח כשהמקנה כן
והניחו  שלו היחיד מרשות החפץ שהוצא ונמצא הקונה, של
קעו, סימן המשפט' (נתיבות לקונה גם השייכת ברשות

אורֿשמח). ועיין ב, ס"ק האורים' 'משפט

.·ewL Èt ÏÚ Û‡ ,˙en‡a eÙzzLpL ÔÈn‡‰»À»ƒ∆ƒ¿«¿¿À»««ƒ∆»
ÈL B‡ ÌÈËiÁ ÈL ?„ˆÈk .ÔÈÙzL ÔÈ‡ - Ì„iÓƒ»»≈»À»ƒ≈«¿≈«»ƒ¿≈

‰ÊÂ ‰Ê ÁwiL ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈ‚¯B‡¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆…∆ƒ«∆»∆
˙eÙzL Ô‡k ÔÈ‡ - ‰ÂLa Ô‰ÈÈa ‰È‰È BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿ƒ¿∆≈≈∆¿»∆≈»À»
‡a ‡lL ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÏÏk¿»∆≈»»«¿∆«¬≈»»∆…»

ÌÏBÚÏ13ÔBÓÓa ÌÈ„‚a‰ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÔÓˆÚ14ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â15È˙M‰ «¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ

Ô‰È˙BÚnÓ ·¯Ú‰Â16eÙzzLÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ‚¯B‡Â17 ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈÙzL el‡ È¯‰ - Ba ÔÈÁ˜BlL ˙BÚna«»∆¿ƒ¬≈≈À»ƒ¿»«
el‡ È¯‰ - ÔzÓ·e Ô‡OÓ·e ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÎOa eÁÈÂ¯iM∆«¿ƒƒ¿«¿«¿»¿«»»¿«»»¬≈≈

.ÚˆÓ‡Ï»∆¿«

שדעת 13) לפי א. הלכה מכירה, מהלכות כב פרק למעלה
אבל  בעולם, אינם והרי הרווחים, על חלה שהשותפות רבינו
מהם  אחד שכל היא, השותפות של שמהותה סובר הראב"ד
בעולם  הריהו וגופו ידיו, למעשה לחבירו, גופו משעבד
סב  ובהערה יד, הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה [וראה

כן,14)שם]. עשו לא כאן אבל דרכן, היה כן פירוש:
בחייטים. והמדובר ד). ס"ק קעו סימן 'פרישה' להלן ראה

סעיף 15) שם בשולחןֿערוך הוא וכן שלוקחין, או כלומר:
באורגים. מדובר וכאן יג.16)ג. הערה למעלה ראה

עצמם,17) בממון לוקח אחד (שכל מהמנהג שינו כלומר,
והערב  והשתי הבגדים שקנו לפני במעות, ונשתתפו כנ"ל)
דבר  בכלל אינם בשוק, מצויים שהם ומכיוון שם). ('פרישה'
יא). ס"ק שם, (סמ"ע קנו לא שעדיין אע"פ לעולם בא שלא

.‚ÔÈÙzM‰18‰ÊÂ ÌÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê ÒÈkÏ eÏÈh‰L «À»ƒ∆ƒƒ«ƒ∆»∆¿∆»«ƒ¿∆
Le˜qÚ˙Â ,˙B‡Ó LÏ19B‡ e˙ÁÙe ,ÔBÓna Ôlk ¿≈¿ƒ¿«¿À»«»»¬

ÈÙÏ ‰ÂLa Ì‰ÈÈa ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰ - e¯È˙B‰ƒ«»»«¿»≈≈∆¿»∆¿ƒ
ÌÈÓ20elÙ‡Â .˙BÚn‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,21¯BL eÁ˜Ï ƒ¿»»¿…¿ƒ«»«¬ƒ»¿

B¯OaÓ „Á‡ Ïk ÏËB ‰È‰ e‰eÁ·Ë el‡L ,‰ÁÈ·ËÏƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¿»
ÂÈ˙BÚÓ ÈÙk22- e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ÈÁ e‰e¯ÎÓ Ì‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿»«»¬ƒ

ÚˆÓ‡Ï ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰23?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»»«¿»»∆¿««∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;Ô‰a eÙzzLpL ˙BÚna e˙Â e‡OpLk24Ì‡ ¿∆»¿¿»¿«»∆ƒ¿«¿»∆¬»ƒ

B‡ e˙ÁÙe ,Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰«»«»ƒ«¬«ƒ…ƒ»»¬
‰pML ÚaËn‰ ˙ÓÁÓ e¯È˙B‰25ÈL‡ B‡ CÏn‰ ƒ≈¬«««¿≈«∆ƒ»«∆∆«¿≈

‰È„n‰26.˙BÚn‰ ÈÙÏ „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ - «¿ƒ»¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ«»
e˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏhiL «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒƒ¿∆ƒ…

‰‡n‰ ÏÚa28ÏÚa ÏhÈÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL «««≈»¿»¿»ƒƒ«»»¿ƒ…««
ÏhiL ‰Ê ˙ÁÙÈ ‡Ï - e˙ÁÙ Ì‡Â ,ÚÈ·¯ ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿¬…ƒ¿…∆∆ƒ…
‰Ê „ÈÒÙÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ ‡l‡ ¯ÎO‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL¿»¿ƒ≈«»»∆»¿ƒ««∆¿≈¿«¿ƒ∆
È¯‰ - ˙Át‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL ¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ÏËBpL∆≈¿ƒ««»»¿»¿»ƒƒ«¿»¬≈
- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ÔÈ˜ÏBÁ el‡≈¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿«∆¿»

.Ìi«̃»

שמואל.18) של מימרא צג: צג. דוקא 19)כתובות
לפי  חולקים קיימים, והמעות נתעסקו לא אם אבל נתעסקו,

(להלן). של 20)המעות ומזלו שיתכן הוא שהטעם נראה
שהשקיע. הממון לכמות לב לשים בלי גורם, השותף

שור 21) ש"אפילו שמואל, למימרת המנונא רב של כפירושו
נוטה  שלזה לאמצע", השכר - לטביחה ועומד לחרישה

כמותו. הרי"ף הכריע ושלפיכך ֿ 22)הסוגיא, הכסף לדעת
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- טבחוהו ואחרֿכך לחרישה, לכתחילה עמד אם אף משנה
רבה  שפלוגתת שפירש כרש"י (ודלא כחלק חלק מחלקים
בזה  ואף טבחוהו. ושוב לחרישה כשעמד היא המנונא ורב

לאמצע). השכר הונא רב המנונא,23)אמר כרב והיינו
עמד  ושוב לחרישה העומד שור הזכיר המנונא שרב אלא
עמד  מתחילה אם אף כן שהדין מוסיף ורבינו לטביחה,

הגמרא.24)לטביחה. במסקנת צג: שהוסיפו 25)שם
אותו. החסירו או המטבע ערך בגמרא 26)את מצאנו [כן

פסלתו  או מדינה שפסלתו "מטבע מו:) (בבאֿמציעא
-27)מלכות"]. בממון תנאי שכל הידוע, לכלל בהתאם

התנו 28)קיים. שאפילו להודיענו זו, דוגמא רבינו נקט
הולך  שהכל קיים, תנאם - למרבה ולמעט לממעט להוסיף

התנאי. אחרי

.„ÔÈÙzM‰29ÔÓÊ ˙eÙzLa e„ÓÚiL Ì‰ÈÈa e˙‰L «À»ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆««¿¿À»¿«
BÈ‡Â ,B¯·Á ÏÚ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ·eˆ»̃»∆»¿∆»≈∆¿«≈«¬≈¿≈
ÔBÓÓ ‰ÏÎiL „Ú B‡ ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«∆«ƒ««¿««∆ƒ¿∆»
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏhÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙eÙzM‰30 «À»¿≈∆»≈∆»ƒ…∆¿ƒ«∆∆

¯ÎOa ‡ÏÂ31eÙzzL .ÔÓf‰ ÛBÒ „Ú32‡ÏÂ ,Ì˙Ò ¿…«»»««¿»ƒ¿«¿¿»¿…
‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ el‡ È¯‰ - ÔÓÊ Ì‰Ï eÚ·»̃¿»∆¿«¬≈≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿∆

Ô‰Ó „Á‡33ÏËB ‰ÊÂ ,‰¯BÁq‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏËB ‰ÊÂ ; ∆»≈∆¿∆≈∆¿ƒ«¿»¿∆≈
‰wÏÁ ÔÈc ‰¯BÁÒ d˙B‡a ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â .B˜ÏÁ34, ∆¿¿ƒ…»¿»¿»¿»ƒ¬À»

„ÒÙ‰ d˙wÏÁa ‰˙È‰L B‡35ÔÈ¯ÎBÓ el‡ È¯‰ - ∆»¿»«¬À»»∆¿≈¬≈≈¿ƒ
d˙B‡36‰È‰ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ37Úe„È ÔÓÊ »¿¿ƒ∆«»ƒ»»¿«»«

·kÚÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯BÁÒ d˙B‡ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ«»¿»≈¿»∆»≈∆¿«≈
Úe„i‰ ÔÓfa ‰¯BÁq‰ ¯ÎnzL „Ú e˜ÏÁÈ ‡lL∆…«¿¿«∆ƒ»≈«¿»«¿««»«
ÁÂ¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ ÏËB „Á‡ ÔÈ‡Â .d˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»»¿≈∆»≈ƒ«∆∆¿…ƒ»∆«
Ì‰Ï ‰È‰ .Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡ ‡l‡ ,‰wÏÁ‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¬À»∆»ƒƒ¿≈≈∆»»»∆

ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ38‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ≈∆¬≈ƒ≈»««¬≈…
·BÁ Ïk ‰a‚pL „Ú ˜ÏÁ39‡l‡ ;eÏ LiL «¬…«∆ƒ¿∆»∆≈»∆»

ÔÈ˜ÏBÁ40˙B·BÁ‰ eÚ¯ÙiLÎe ,41„Á‡ Ïk ÏhÈ - ¿ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ…»∆»
ÔÈ‡¯Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Á‡Ï ·BÁ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ .B˜ÏÁ‰Ê ∆¿»»¬≈∆¿«≈ƒ≈»«¬»ƒ∆

‰ÊÏ42ÔÈ˜ÏBÁ -43ÔzÈ - BÚ¯ÙÏ ·BÁ‰ ÔÓÊ ÚÈbiLÎÏÂ , »∆¿ƒ¿ƒ¿∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ≈
ÌÈ‡¯Á‡ Ô‰ Ì‡Â ;B˜ÏÁ „Á‡ Ïk44Ô‰Ó „Á‡ Ïk - »∆»∆¿¿ƒ≈«¬»ƒ»∆»≈∆

.·BÁ‰ eÚ¯ÙÈÂ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ·kÚÓ¿«≈«¬…«∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ¿¿«
ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ :BÏ ¯ÓB‡ B¯·Á È¯‰L ?·kÚÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈∆¬≈¬≈≈ƒ¿»
ÌÈÓ„a ÔzÂ ‡O ,¯ËM‰ Ïk ÌlLÏ ·iÁ epnÓ „Á‡∆»ƒ∆«»¿«≈»«¿»ƒ»¿ƒ≈¿»ƒ
ÏËÂ ,˜ÏÁ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ .ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú el‡≈«∆«ƒ««¿«»«¬≈«¬…¿…
‰¯BÁÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ,¯ËM‰ Ïk „‚k ÌÈÓ„ ‰z‡«»»ƒ¿∆∆»«¿»«¬≈≈∆¿»
·kÚÏ BÏ LÈ - BpÓÊa ¯ËM‰ Ïk ÌlL˙e ,EÓˆÚÏ¿«¿¿¿«≈»«¿»ƒ¿«≈¿«≈
ÔÈÁÈÂ¯Ó ¯˙BÈ ÌÈM‰Â ,„ÈÒÙ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«∆»«¿ƒ¿«¿«ƒ≈«¿ƒƒ

„Á‡‰ ÔÓ45. ƒ»∆»

הספרים 29) נוסחת וכפי רבא, של מימרא קה. בבאֿמציעא
(=שנים  הדדי בהדי עיסקא דעבדי תרי בי "הני שלפנינו:
ואמר  (=הרוויחו), ורווח נשתתפו) כלומר ביחד, עסק שעשו
ליה  אמר אי ונחלוק), (=בוא ליפלוג תא לחבריה, חד ליה
מתנגד  השני אם =) דמעכב הוא דינא - טפי נרווח אידך
החלוקה)". שמעכב הוא דין - יותר להרוויח שרוצה וטוען
מסויים, זמן וקבעו שותפות שעשו בשנים רבינו, ומפרשה

בי  "הני שם: אחרות ובנוסחאות שם. והרי"ף רש"י ועיין
שם). המאור' ב'בעל (ראה הדדי" בהדי עיסקא דקבילו תרי
ועיין  משלישי, עיסקא שקבלו בשנים כאן המדובר זה, ולפי

שם. ו'תוספות' השותפות.30)רש"י ביטול שזהו
רוצה 31) הוא כי לטעון, יכול שותף שכל במסקנא, שם

הזמן  עד יחד, והרווח הקרן הכסף, בכל בשותפות להמשיך
ברכה. להביא יותר עדיף שנים של מזלם כי בטענה הקצוב,

הונא,32) רב בר רבה של דינו פסק מתוך לא: שם נראה כן
רב  מדברי סט. ושם ספרא, ורב איסור של העובדא רקע על

הכותים. שני של העובדא רקע על להלן 33)פפא וראה
חבירו. לדעת שלא כשחולק ט, הלכה בפ"א 34)פ"ה ראה

ד. הלכה שכנים שטלית 35)מהלכות ח. ז: בבבאֿמציעא
יחלקוה  שאם טמאה ובהמה חלוקה, בכדי שאינה מוזהבת

בדמיה. ומתחלקים אותה מוכרים - המדובר 36)תיפסד
אקנה  או קנה כלומר: אגוד", או "גוד טענת כאן כשאין
אגוד" או "גוד טוען אם אבל ה"ב), שם שכנים בהל' (ראה
כט). ס"ק קעו, סימן (ש"ך לאחר אותה מוכרים אין -

רבא 37) של פירושו וכפי יהודה, רבי של ברייתא לא: גיטין
לשותפים. ד"ה שם ו'תוספות' בר"ח וראה קרי:38)שם.

אחרים. אצל החובות.39)חובות כל כלומר,
וממשיך 40) החובות. כל שגבו לפני אף חולקים כלומר,

וכו'. החובות וכשיפרעו - חולקין? איך לפרש רבינו
שאין 41) ומכאן חולקים, - חוב כל פרעון לאחרי כלומר,

שיכול  לפי - חלקו יגבה אחד שכל באופן בשטרות, חולקים
ועיין  (רדב"ז, החוב לגבות עדיף שנים, של כוחם לו: לומר

הרא"ש). בשם קעו סימן שניהם 42)ב'טור' שלוו כגון
על  תשלום חובת חלה אחד כל שעל באופן כסף סכום
שאינם  בשטר כשפירשו והמדובר בלבד. הסכום מחצית
הלכה  ולוה מלוה מהלכות בפכ"ה (ראה לזה זה אחראים
לזה. זה ערבים ואינם כאן) וכסףֿמשנה וברדב"ז ט,

והוא 43) השותפות, את לפרק השני את להכריח אחד יכול
יכול  השני ואין בו. חייב שהוא החיוב חלק את ישלם
שאין  מכיון האחד, מן טובים שהשנים בסמוך, כמו לטעון,
שם  סמ"ע וראה ביניהם, קשר ואין השני על האחד שעבוד

נד. תשלום 44)ס"ק את מהם אחד מכל לתבוע שאפשר
אחראים  הם הסתם שמן אחד, בשטר שלוו כגון החוב. כל
מלוה  (הלכות אחראים שאינם פירשו שלא כיון לזה, זה

כאן). רדב"ז ועיין שם, בסיום 45)ולוה שם בבאֿמציעא
שאם  זו), הלכה בתחילת הובא (שתוכנה רבא של המימרא
ואף  להתחלק, השני את להכריח יכול האחד אין זמן, קבעו

החוב. פרעון זמן עד לזה זה משועבדים הם כאן

.‰Ô˙Bp‰46˙ÈBÏt ‰È„ÓÏ CÏÈÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈≈≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰¯BÁÒÏ47‰¯BÁÒÏ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B‡ ,48·LÈÏ B‡ , ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈≈
˙eÁa Ba49ÔBÓn‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -50 «¬≈»«¬…¿«¬ƒ«»

¯ÊÁÈÂ e˙‰L ÌB˜nÏ CÏiL „Ú ,ÛzM‰ „iÓ51B‡ , ƒ««À»«∆≈≈«»∆ƒ¿¿«¬…
e˜iL „Ú52·LiL „Ú B‡ ,¯kÓÈÂ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ «∆ƒ¿»«≈¿ƒ¿…«∆≈≈

˙eÁa53.‡e‰ ÔÓÊ Ú·wL ÈÓk ‰fL . «¬∆∆¿ƒ∆»«¿«

ד.46) בהלכה למעלה שנאמר ממה כלומר,47)נלמד
נו. ס"ק שם סמ"ע וראה סחורה. שם ולמכור לקנות

למכרם.48) עלֿמנת לכאן ולהביא פירות לקנות היינו,
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זו.49) בחנות זה בכסף ולתת לשאת אבל 50)כלומר,
פ"ט  ראה כפועל, הוא שהרי בו, לחזור יכול המקבל

יד. הלכה שכירות ונתן 51)מהלכות שנשא לאחר כלומר,
שיקנה.52)שם. תימן: שישא 53)בכ "י עד  כלומר,

- למכירתם ידוע זמן שיש דברים שם יש ואם בחנות. ויתן
(רדב"ז). הזמן שיגיע עד

ה'תשע"ט  סיון ז' שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסחורה 1) להתנהג השותף צריך היאך רבינו בו ביאר

חבירו. מדעת שלא לחלוק בא מהם אחד ואם המשותפת,

.‡‚‰nÓ ‰pLÈ ‡Ï - Ì˙Òa B¯·Á ÌÚ ÛzzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¬≈ƒ¿»…¿«∆ƒƒ¿«
‰È„n‰2¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏÈ ‡ÏÂ .‰¯BÁq‰ d˙B‡a3, «¿ƒ»¿»«¿»¿…≈≈¿»«≈

da ÛzzLÈ ‡ÏÂ4ÌÈ¯Á‡ ÌÚ5‰¯BÁÒa ˜qÚ˙È ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿«≈»ƒ¬≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿»
¯Á‡˙6‰Ùw‰a ¯kÓÈ ‡ÏÂ ,7Bk¯cL ¯·„ ‡l‡ , «∆∆¿…ƒ¿…¿«»»∆»»»∆«¿

„ÈÓz ¯În‰Ï8ÌÈ¯Á‡ „Èa „È˜ÙÈ ‡ÏÂ ,‰Ùw‰a9, ¿ƒ»≈»ƒ¿«»»¿…«¿ƒ¿«¬≈ƒ
B¯·Á ˙ÚcÓ ‰OÚL B‡ ,‰lÁza e˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡10. ∆»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ««¬≈

BÚÈ„B‰ Ck ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚÂ ¯·Ú»«¿»»∆…ƒ««¬≈¿««»ƒ
È¯‰ - ÂÈOÚÓÏ ÌÈkÒ‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈOÚ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«»ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»¬≈

¯eËt ‰Ê11ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡Â .12, ∆»¿≈»«¿»ƒ»≈¿ƒƒƒ¿»
.„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡∆»ƒ¿»ƒƒ¿»

בתורת 2) לחבירו מעות שהנותן ב, הלכה להלן ראה
והמקור  שעורים. בהם ליקח אין חיטים, בהם ליקח שותפות
הרי  מנהג יש אם - בסתם כשהשתתף ואף קב: קמא מבבא
עוז  במגדל וראה לא) קטן סעיף קעו (סמ"ע התנה כאילו זה

הגאונים. בתשובות זו להלכה אונס 3)מקור יארע פן
חמרא  בידיה הווה "רבינא ק: בכתובות הוא כן  בדרך.
(=רצה  לסיכרא ליה מסיק הווה וכו' זוטא דרבינא  (=יין)
אשי, דרב לקמיה אתא "סיכרא") ששמו למקום להוליכו
אתי  לקחת לי מותר (=האם בהדיה למשקליה מהו ליה אמר
יקרה  שמא (=אקחהו מיתניס דילמא נשקליה, זה?) יין
וזה  הרי"ף, נוסחת הוא (כן מתקיף דילמא נשבקיה, אונס),
לא  זיל ליה אמר יחמיץ), שמא כאן, אותו נשאיר פירושה:
שלך)". את מוליך שאתה כשם אותו (=הוליך מדידך עדיף
לו, התירו אז - כאן יחמיץ שמא חשש יש אם שדווקא הרי
ר"ן  ועיין שלו, את גם מוליך אם אף אסור אחר באופן אבל

בים". "פירש גם רבינו הזכיר ולהלן היינו,4)שם.
ב. הלכה כדלהלן השותפות, בממון או מקור 5)בסחורה

בחלקו  אחרים עימו "הממנה פט: פסחים במשנה זו הלכה
את  לו ליתן חבורה בני רשאים החבורה) בני בידיעת (שלא
רוצים  אנו שאין וצא, חלקך טול לו אומרים כלומר, שלו".

שם). (רע"ב בינינו זר מציעא 6)שיתערב בבא תוספתא
להלן  הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל (הוצאת ד פרק
למחצית  בחנות חבירו את ש"המושיב ז), הלכה ז (פרק
עיניו  שאין לפי באומנותו, יעסוק לא אומן היה אם שכר,
בתוספתא  ושם באומנותו". שעוסק בשעה החנות על
(בתוספתא: בחצר עימו שותף היה שאם רבינו ובדברי
מה  על בהסתמכו רבינו זאת השמיט וכאן מותר. בחנות)

להלן. שקיך"7)שכתב פתח כיסיך, "שרי קיג. פסחים

השק  פתח כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל
כמה  דמילתא "סתמא עו: בכתובות אמרו ועוד ללוקח). ותן
הסתם  (=מן חיותא" אינש יהיב לא זוזי, איניש יהיב דלא
את  הלוקח נתן שלא זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא

וקצתם 8)הכסף). בהקפה מוכרים אדם בני קצת ואם
ואפשר  משנה) (כסף בהקפה למכור אסור בהקפה שלא
שלא  וקצת בהקפה מוכרים אדם בני רוב אם שאפילו
אחר  בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה
מכירה  מהלכות ט"ז פרק ולמעלה צב: בתרא (בבא הרוב
תמיד  להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין ה) הלכה
המשפט  ובנתיבות ב הלכה להלן שמח באור (ראה בהקפה

כג). אות חידושים להשאיל 9)שם רשאי השואל שאין
של  רצונו שאין - להשכיר רשאי השוכר ואין (לאחרים)
א  ופרק לו. מציעא (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם
כמו  כשומר הוא הרי ושותף א). הלכה שכירות מהלכות

מב:. בתרא בבבא קיים"10)שאמרו שבממון תנאי ש"כל
צד.). מציעא מחל.11)(בבא שכתב 12)שהרי כמו

שתחילה  יא הלכה מכירה מהלכות ה פרק למעלה רבינו
קניין. צריכה אינה

.·¯·ÚL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡13B‡ ,‰Ùw‰a ¯ÎÓe ∆»ƒ«À»ƒ∆»«»«¿«»»
M¯t14Ìia15Ô˙Â ‡OpL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏ‰ B‡ , ≈««»»«¿»«≈∆»»¿»«

Ïk - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙¯Á‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»«∆∆¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ»
¯·ÚL ˙ÓÁÓ ‡B·iL ˙Át16Bc·Ï ÌlLÏ ·iÁ17Ì‡Â ; ¿»∆»≈¬«∆»««»¿«≈¿«¿ƒ

‰È‰18e˙‰L BÓk ,ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎO ÌL »»»»»«»»»∆¿«¿∆ƒ¿
Ô˙Bp‰ ,CÎÈÙÏ .¯ÎOa Ì‰ÈÈa19˙¯B˙a B¯·ÁÏ ˙BÚÓ ≈≈∆«»»¿ƒ»«≈»«¬≈¿«

‰¯BÁÒÏ ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙eÙzL20‰˜Â CÏ‰Â , À»ƒ«»∆ƒƒƒ¿»¿»«¿»»
‰˜Â ,ÌÈ¯BÚO ˙B˜Ï ˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ∆»«»ƒ¿¿ƒ¿»»

Ì‡ :ÌÈhÁ21Ì‡Â ,¯·ÚL ‰ÊÏ e˙Át - e˙Át22 ƒƒƒ»¬»¬»∆∆»«¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï e¯È˙B‰ - e¯È˙B‰23ÔÎÂ .24ÛzzLÂ CÏ‰ Ì‡ ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

„ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰ Ì‡ :˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚƒ«≈¿»«À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯kzO Ì‡Â ,BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒƒ¿«≈«»»»∆¿«¬»ƒ

BÓˆÚ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚ ÛzzL25˙Át - ˙Át Ì‡ : ƒ¿«≈ƒ«≈¿»«¿ƒ»«»«
BÓˆÚÏ26e˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ÁÈÂ¯‰ - ÁÈÂ¯‰ Ì‡Â , ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿

.È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - Ô‰ÈÈa≈≈∆«…¿ƒ«¿»

הנותן 13) לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך יוצא
וכו'. לחבירו בספינה.14)מעות נסע שמא 15)הפליג,

המתחיל  דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה בים. תקלה תארע
לאמטויי. באו 16)מהו שלא אחרים בהפסדים אבל

וראה  ט. קטן סעיף קפג סימן (ש"ך חייב אינו שעבר, מחמת
ב). הלכה א פרק למעלה למלך פי 17)במשנה על אף

"פשיעה  זו והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין
ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים"
אף  פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם הוא חייב כאן -
ט  הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה "בבעלים".

כאן. למלך א 18)ובמשנה (פרק למעלה רבינו כתב כן
לא  שהשותפות כאן, הדין והוא שליחות, לגבי ה ) הלכה

זה. ידי על כברייתא 19)נתבטלה קב: קמא בבא
יהודה. וכרבי ה 20)האחרונה, הלכה א בפרק למעלה

הדין  הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב
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היא  שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן,
פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לשון 21)לסחורה,

שם. יהודה.22)הברייתא וכרבי שם ברייתא
וכנ"ל.23) זה בשינוי מתבטלת אינה שהשותפות
השותפות 24) ממגמת שינה כאן אף שהרי מהקודם, נלמד

משנה). למעלה 25)(כסף רבינו שכתב מה על שעבר
אפשר  אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה
כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק שלא

אלא 26) בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף ואין
ביניהם. כן התנו כן אם

.‚˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
BÓˆÚÏ ÁwÏ È‡M¯ - ¯ÎO27ÔÈn‰ B˙B‡Ó28‡e‰LÎe ; »»««ƒ«¿«¿≈«ƒ¿∆

„Á‡k Ì‰ÈL ¯kÓÈ ‡Ï - ¯ÎBÓ29el‡ ¯ÎBÓ ‡l‡ , ≈…ƒ¿…¿≈∆¿∆»∆»≈≈
BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ .[ÔÓˆÚ ÈÙa el‡Â] ÔÓˆÚ ÈÙa30 ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ¿≈«¿»¿…ƒ«¿«¿
ÔlÎa B‡ ÌÈhÁ ÔlÎa ‡l‡ ,ÌÈ¯BÚO B¯·ÁÏÂ ÌÈhÁƒƒ¿«¬≈¿ƒ∆»¿À»ƒƒ¿À»
‰ÏaÁa ÔÈÂL Ì‰ÈL ˙BÚÓ eÈ‰iL È„k ,ÌÈ¯BÚO31. ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈∆»ƒ»«»»

(27- חבירו עם "המשתתף א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
ביניהם  כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא
שותפות  ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
לא  ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית,
הש"ך  כתב גוונא וכהאי אחרת. בסחורה לעסוק לו נאסר
והמדובר  הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז סימן ביורהֿדעה
להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן

בין 28) הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לקנות  מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו
שמשלשל  הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו
כל  ברדב"ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו
סימן  שם יוסף בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן
מין  אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז).

אסור. כל 29)אחר משובח אינו לעצמו שקנה מה שמא
(כסף  בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך

של 30)משנה). בכסף מדובר שכאן מפרשים יש
ולעצמו  אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות,
עצמו, של בכסף שהוא שלמעלה ב"לעצמו" ואילו אחר. מין
שהבבא  אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר
של  בכסף עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו
שביאר  כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו

האזל). (אבן להלן "בחבילה"31)רבינו תימן: בכתבֿיד
הוא  וכן משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן
שיהיה  כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא
חבירו  מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח
יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף (בית

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו

.„ÌB˜ÓÏ ‰¯BÁq‰ CÈÏB :¯Ó‡L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»«ƒ«¿»ƒ¿
¯˜Èa ‡È‰L ,ÈBÏt32ÌL ¯kÓÂ ,33ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆ƒ¿…∆¿ƒ¿…»««ƒ∆ƒ≈

·kÚÓ B¯·Á È¯‰ - ‡B·iL ˙Át Ïk B‡ Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ»»»…∆»¿»∆»¬≈¬≈¿«≈
˙BÚÓ Ôz‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈≈¿ƒ∆∆≈»
EnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ„Ï EÈ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰‡Â ,È„ÈaL34. ∆¿»ƒ¿∆¿∆≈«¬∆¿ƒ¿ƒƒ¿

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ביוקר.32) שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום כלומר,
השני 33) מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה

אחר. למקום להוליך בירושלמי 34)אסור זו הלכה מקור
שור  על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא
שורו  את לשמוט הניזק השור לבעל שמותר להרגו, אחר
לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת
אחריך  לחזר רוצה איני לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם
נזקים  להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי
בבא  עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו,

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: בתרא

.‰ÔÓÊ „Ú ˙B¯t‰ ˙‡ ÔMÈÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»¿«≈∆«≈«¿«
Úe„i‰35ÔÓÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á ÔÈ‡ - «»«≈¬≈¿«≈»»¿ƒ≈¿«

.ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ˙B¯t Ô˙B‡Ï¿»≈¬≈¿«≈»»

מוסר 35) עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא יהודה רבי
אלא  לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם
לצורך  שביעית ערב של פירות ליישן (כלומר, כן" מנת על

שביעית).

.ÂÔ‰Ï LÈ - Ô‰a eÙzzLÂ Ô‰È˙B¯t eÓML ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»≈≈∆¿ƒ¿«¿»∆≈»∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ‰ÈB‡36‡ÓeL ‡Ïa ˙B¯t e·¯Ú .37 »»∆«∆≈¿≈¿…»

ÔÈ·MÁÓ el‡ È¯‰ - Ô‰ÈÓ„a e˙Â e‡OÂ ,Ìe¯ÎÓe¿»¿»¿¿»¿ƒ¿≈∆¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓe ,eÙzzLpL ˙Úa ÔÈÂL eÈ‰ ‰nk ˙B¯t‰ ˙‡∆«≈«»»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ

.„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙‡∆«»»«∆¿≈

אחד 36) של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
לזה  זה מוחלים שהם ואפשר שותפים שהם פי על אף מהם,
ברדב"ז. וראה וממכר. מקח כבכל אונאה דין בהם יש -

מקום 37) וודאי יש בזה, לכתחילה דקדקו שלא ומכיוון
כן  אומרים אנו אין כן פי על ואף לזה, זה שמחלו לחשוב

יבֿיג). קטן סעיף שם בסמ"ע (ראה

.ÊÔÈÒÎBÓ Ì‰Ï eÏÁnL ÔÈÙzL38ÚˆÓ‡Ï eÏÁÓ -39. À»ƒ∆»¬»∆¿ƒ»¬»∆¿«
e¯Ó‡ Ì‡Â40eÏÁnM ‰Ó - eÏÁÓ ÈBÏt ÌeMÓ : ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¿«∆»¬
BÏ eÏÁÓ41eÈ‰ .42ÌÈËÒÏ Ô‰ÈÏÚ e„ÓÚÂ ,C¯ca ÔÈ‡a »¬»»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆ƒ¿ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÈv‰Â ,‡¯iM‰ ˙‡ eÏÊ‚Â¿»¿∆««»»¿ƒƒ∆»ƒ«À»ƒƒƒ
ÚˆÓ‡Ï43‡Ïc ,ÏÈv‰Ï ÂÈ¯·Á ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ elÙ‡) . »∆¿«¬ƒ≈¿ƒ¬≈»¿«ƒ¿»

¯Ó‡ Ì‡Â (.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ïc ÔÂÈk ,‚Ït44È‡ ÈÓˆÚÏ : ¿«≈»¿»¬«¿¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ
B˜ÏÁ È„k „Ú ÏÈv‰ - ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡) ÏÈvÓ45 «ƒƒ¿ƒ¿«ƒƒƒ«¿≈∆¿

Ì‰lL ¯˙Bi‰Â ,BÓˆÚÏ46ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡Â ;47( ¿«¿¿«≈∆»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
.BÓˆÚÏ ÏÈv‰ -ƒƒ¿«¿

מכס.38) שימחלו.39)גובי ביקש אחד שרק פי על אף
למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי על שאף אומרים ויש
פי  על זאת שעשו שכיוון לאמצע. השכר - לו והסכימו
ועיין  הרא"ש, בשם משנה (כסף כשלוחם הוא הרי בקשתו

א). קטן סעיף קעח סימן יש 40)בסמ"ע המכס. גובי
מבלי  מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים
השותפין  של שלוחם הוא הרי כן, לא שאם אליהם. שפנה

הרא"ש). בשם משנה (כסף למעלה ואין 41)כמבואר
בזה. חלק בבבא 42)לכולם הובאה מציעא, בבא תוספתא
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חמא. בר רמי ידי על שם ונתפרשה קט"ז: שכל 43)קמא
להציל  מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן

שותף. של כדרכו השותפים, כל בתוספתא 44)בשביל
הציל  שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם:
תנט  סימן קמא בבא זרוע באור כתב כבר אבל לעצמו".
דין  בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית
ט  הלכה להלן רבינו שכתב פי על ואף שם. עיין דווקא,
לא  הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת

כן. פי 45)הצריכו על ואף השותפות. מן נתחלק שהרי
פרק  למעלה (ראה השותפות לחלוקת הזמן עוד הגיע שלא
(שיטה  לחלוק לו התירו הפסד כאן שיש כיוון - ד) הלכה ד

יהונתן). רבינו בשם שם שיכולים 46)מקובצת שכיוון
הפקר. זה אין הפקר.47)להציל, דין לזה יש שאז

.Á¯·c48Úe„i‰49‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÙzL ÈLÏ »»«»«ƒ¿≈À»ƒ««ƒ∆
Ïk ÈL ÏL B˙˜ÊÁÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯aƒ¿∆»≈∆≈≈≈∆¿»∆≈ƒ»

˙eÙzM‰ ÈÓÈ50B‡ epnÓ BÁ˜lL ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ¿≈«À»¿≈»ƒ¿…∆¿»ƒ∆
‰zÓa BÏ B˙pL51B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ¯Á‡Ï ¯Ó‡Â , ∆¿»¿«»»¿…«»«≈∆«ƒ≈¬≈

„Ú Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»∆»¬≈¿∆¿«¿≈∆«
‰È‡¯ ¯Á‡‰ ‡È·iL52. ∆»ƒ»«≈¿»»

מהגמרא 48) כן ודייק א, פרק בתרא בבבא הרי"ף כתב כן
ד. לשותפים.49)שם שייך שהוא ברבים שמפורסם

המשפט 50) (חושן רב זמן שם מונח היה אפילו משמע
שיהא  ובלבד שם). וש"ך סמ"ע ועיין א, סעיף קעט סימן
להם  יש השותפות, ימי אחרי אבל השותפות, ימי בתוך

שם). (רי"ף זה על זה אינם 51)חזקה שותפים כי
ברשותו, שהחפץ מזה הוכחה, ואין השני. על אחד מקפידים
שם). (הרי"ף במתנה לו נתנו או לו מכרו שחבירו

הרא"ש).52) בשם משנה (כסף בעדים

.Ë„Á‡53˜ÏÁÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ54˙ÚcÓ ‡lL ∆»ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆…ƒ««
elÙ‡Â ,‰LÏL ÈÙa ˜ÏBÁ - B¯·Á55˙BËBÈ„‰ Ô‰56; ¬≈≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ≈∆¿

ÔÈÓ‡ e‰iL „·Ï·e57‡ÓeLa ÔÈÚ„BÈÂ ,58˜ÏÁ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»«
dÏ59ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁÙa60‰na . »¿»ƒ¿»…»»¿«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c61˙B¯t e˜ÏÁLa ?62eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¬»ƒ»
˙BÚÓ63‡lL ˜lÁÏ BÏ LÈÂ ,Ì‰ ÌÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰ - »«»«¬ƒ≈¿≈¿«≈∆…

c ˙Èa ÈÙaÁÈpÓe ,ÔÈ64‰na .ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˜ÏÁ ƒ¿≈≈ƒ«ƒ«≈∆¬≈¿≈ƒ«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65„Á‡ ÚaËÓ Ôlk ˙BÚn‰ eÈ‰Lk ? ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»À»«¿≈«∆»

,ÌÈLÈ Ô˙ˆ˜Óe ÌÈL„Á Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂLÂ¿»ƒ¬»ƒ»ƒ¿»»¬»ƒƒ¿»»¿»ƒ
˙BÚ¯ Ô˙ˆ˜Óe ˙BÙÈ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿»»»ƒ¿»»»
.ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈¿≈¿ƒ»∆»¿≈ƒ

בעובדה 53) הונא רב בר רבה של פסקו לא: מציעא בבא
אביי. של וכתיקונו ספרא, ורב איסור תום 54)של אחרי

אות  מיימוני (הגהת בכלל זמן היה שלא או השותפות זמן
ד). הלכה ד פרק למעלה וראה בשם 55)ג'. אביי כדברי

פסק  להוצאת ולא לברור, אלא צריך שאינו לפי נחמן. רב
שם). (גמרא (סמ"ע 56)דין הדיוטות הם כולם כלומר,

מו). קטן סעיף קעו נאמין 57)סימן היאך כן, לא שאם
(ביתֿדין  דין" "בית נקראו שהרי ועוד משנה) (כסף להם
דין  בית נקראים אינם נאמנים, אינם ואם הדיוטות), של

(כסף 58)(רדב"ז). יחלקו היאך כן לא שאם פשוט.
השותפות.59)משנה). את אותה, חילק כלומר,

בחלוקה 60) הפסיד אם שאפילו משמע זו מוחלטת מצורה
יח). סעיף קעו סימן ברמ"א (וראה בו לחזור הוא יכול זו,

רקע 61) על פפא ורב נחמן רב כדברי וסט: סט. מציעא בבא
הכותים. שני של בהם 62)העובדא שיש שומא, שצריכים
שם). (גמרא מינים להלן.63)כמה ראה שוות, שכולן

(64- דין בבית צורך אין החלוקה, עצם שעל פי על שאף
קטן  סעיף שם סמ"ע וראה החלוקה. על להם להודיע צריך

שם.65)מט. גמרא

.È¯eÒ‡66ÛzzL‰Ï67‡nL ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÚ »¿ƒ¿«≈ƒ≈»ƒ∆»
B˙‡¯Èa BÚÈaLÈÂ ,‰Úe·L B¯·Á BÏ ·iÁ˙È68¯·Îe . ƒ¿«≈¬≈¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,BÓB˜Óa e¯‡a69˙B¯Ùa ≈«¿ƒ¿∆»«¬¿»¿≈

‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ ,[˙B¯BÎ·a ‡ÏÂ] ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿…ƒ¿¿…ƒ¿≈¿…
Ì‡Â .ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ,˙BÓe¯˙a ‡ÏÂ ,˙BÏ·aƒ¿≈¿…ƒ¿¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

¯·Ú70ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ‰OÚÂ71Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯Â . »«¿»»«»»»∆¿«¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ
¯·ÚL ÈtÓ ,BÓˆÚÏ „ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰72. ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»«

שבזמן 66) שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי סג: סנהדרין
(הגהות  זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין

בתשובה). רבינו בשם הרדב"ז כתב וכן אבל 67)מיימוני
ד). אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר

לאחרים 68) גורם שהישראל ונמצא כלומר: זרה. בעבודה
האליל. שם מותר 69)שיישמע בדיעבד אבל לכתחילה,

כדלהלן. מהריווח  מן 71)השותף.70)ליהנות נלמד
הגניבה  את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו הירושלמי

חולקים. - השותפים מן אחד כשותף 72)שגנב זה והרי
ב. הלכה למעלה רבינו שכתב ששינה,

.‡ÈÔÈ˜qÚ˙n‰ ÔÓ B‡ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡73- ˙nL ∆»ƒ«À»ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏËa74ÔÓÊÏ e˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒÚ‰ B‡ ˙eÙzM‰ »¿»«À»»≈∆««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

‰ÊÎÂ .ÌÈL¯Bi‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ‡ˆÈ ¯·kL ;Úe·»̃«∆¿»»»«»ƒ¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰ e¯B‰75. «¿ƒ

לשותפים 73) רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן ראה
יכולים 74)ומתעסקין. היורשים וגם השותף שגם משמע

אחד  מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל
נ. קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים,

מקור 75) לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
שדה  "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי
וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת מחבירו
דשכיב  שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה
בלא  מסתלקין דיליה יורשים ומת), לשתול שדה (המקבל
מילתא  דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא,
לעולם  אבל בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין

כנ"ל. מסתלקין,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומחצית 1) מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו

נשלמו. ולא פיקדון.

.‡˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB Ô‰L ÌÈL2Û‡ , ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«À»«
˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÔBÓn‰L Èt ÏÚ«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



קמה oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - oeiq 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ,˙eÙzL3. À»¿ƒ»¬ƒ¬≈»∆¿«
,eˆ¯iM ‰Ó Ïk „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ˙B˙‰Ï Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«¿«»»«∆¿≈»«∆ƒ¿

Ï·‡ .e¯‡aL BÓk4‡e‰ „·Ïa „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ ¿∆≈«¿¬»ƒ»»»∆»ƒ¿«
ÔBÓn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ÔBÓÓa Ô˙BÂ ‡OBpL∆≈¿≈¿»«ƒ««ƒ∆«»

Ì‰ÈL ÏMÓ5˜ÒÚ ˙‡¯˜ ˙eÙzM‰ BÊ È¯‰ -6‰ÊÂ , ƒ∆¿≈∆¬≈«À»ƒ¿≈≈∆¿∆
Bc·Ï ‡e‰ È¯‰L ,˜qÚ˙Ó ‡¯˜ Ô˙BÂ ‡OBp‰«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«≈∆¬≈¿«
Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L BÙzLÂ ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿«»«»¿À»∆≈≈¿≈

.˙BÚn‰ ÏÚa ‡¯˜ƒ¿»«««»

רווחים 2) לשם מהן, אחד עלֿידי ניתן הממון כלומר:
מחצה, מקבל - כלום מממונו הטיל שלא זה ואף משותפים,
כתמורת  ביניהם התנו כך כי ממונו, כל שהטיל הראשון כמו
הראשון. עם יחד בזה המשקיע השני של המשאֿוהמתן

דלהלן 3) בעסק כמו כפועל, שכרו לשני לשלם צורך ואין
פקדון  וחצי מלוה חצי יש כאן שגם נאמר אם שאף ב, הלכה
זה  מתעסקים: שניהם שהרי ריבית, כאן אין - כדלהלן

ריבית. כאן ואין בפקדון, וזה קד:4)במלוה בבאֿמציעא
סט.),5) (שם מהגרוניא אליעזר רבי של בעובדא נראה כן

אריסו  היה לולא הרועה, עם בממון שהשתתף שאף
כדלהלן  עסק, כדין שכרו, לו לשלם חייב היה לו, המשועבד

ב. ובאופן 6)הלכה הבאה. בהלכה להלן מפורש ודינו
הוא  המעות, בעל של חלקו - בממון משתתפים ששניהם

(לחםֿמשנה). פקדון וחצי מלוה לחצי נחלק והוא "עסק"

.·ÌÈÓÎÁ ewz7B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL : ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÔBÓn‰ ÈˆÁ ‰È‰È - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆¬ƒ«»¿««¿»»
„·‡L Èt ÏÚ Û‡ B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ˜qÚ˙n‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿«≈«»¿«¬»««ƒ∆»«

Ò‡a8‡e‰ È¯‰Â ,ÔB„wt ˙¯B˙a ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â , ¿…∆¿«¬ƒ»«≈¿«ƒ»«¬≈
˙BÚn‰ ÏÚa ˙eÈ¯Á‡a9ÏL ÈˆÁ‰ „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â . ¿«¬»«««»¿ƒƒ¿«»««¬ƒ∆

ÌlLÏ ·iÁ ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡ - ÔB„wt10‰È‰È CÎÈÙÏe . ƒ»≈«ƒ¿«≈«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆
ÈÙÏe .˙BÚn‰ ÏÚa ÏL ,ÁÈÂ¯‰ Ì‡ ,ÈˆÁ‰ BÊ ¯ÎO11 ¿««¬ƒƒƒ¿ƒ«∆«««»¿ƒ
ÏL „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ,BÊ ‰wz«»»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«»»«∆¿≈∆
,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï ÔBÓn‰ Ïk»«»»∆¿«¿»∆∆ƒ«»≈≈
Ô‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB ÔBÓn‰ ÏÚa ‡ˆÓƒ¿»«««»≈¿«¬ƒ¿»∆≈
Á¯BË ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿∆»∆«ƒ¿«≈≈«
‡ˆÓÂ ,e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈtÓ ÔB„wt ÏL ÈˆÁa BÏ«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙Èa¯ ˜·‡ È„ÈÏ ÔÈ‡a12eOÚÈ C‡È‰Â .13‰ˆB¯ Ì‡ , »ƒƒ≈¬«ƒƒ¿≈««¬ƒ∆
?‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙BÈ‰Ï14ÔzÈ ƒ¿«»»«∆¿≈»∆¿«¿»∆ƒ≈

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL B¯ÎO ˜qÚ˙nÏ15˙eÙzM‰ ÈÓÈÓ «ƒ¿«≈¿»∆¿»»ƒ≈«À»
ÏËa ÏÚBÙk16‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL17‰pnÓ ÏËaL18. ¿≈»≈∆»¿»»∆»≈ƒ∆»

Ì‡Â19¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ‰È‰20‡e‰L Ïk21Ba ˜qÚ˙‰Ï ¿ƒ»»≈∆«≈»∆¿ƒ¿«≈
‰Ê ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÌÚ22¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»∆∆≈»ƒ¿«¬»»
ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL23‰ÏÚ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,24ÏÎa ¯È„ BÏ ∆»»∆»¬ƒ∆¡»ƒ»¿»

Bic - ˙eÙzM‰ ÈÓÈ25‰È‰È - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ; ¿≈«À»«¿ƒ»¬ƒƒ¿∆
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï26‰È‰È ÁÂ¯‰ Ïk : »∆¿«¿»∆¿≈ƒ»«»»∆«ƒ¿∆

BLÈÏL EÏ27ÏÈ‡B‰ ,E¯ÎOa B˙È¯ÈOÚ B‡28BÏ LÈÂ ¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿»¿ƒ¿≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ˜ÒÚ29„ÈÒÙÈ - B„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ; ≈∆«≈¬≈∆À»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ

BÒÈ¯‡ ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ˆÁÓ30˜ÒÚ BÏ ‰È‰Â ∆¡»¿ƒ»»∆«ƒ¿«≈¬ƒ¿»»≈∆

;ÏÏk ¯Á‡ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯Á‡«≈≈»ƒ¿«¬»»«≈¿»
.‰„O‰ ÏÚ·Ï ‡e‰ „aÚLÓ ÒÈ¯‡‰L∆»»ƒ¿À¿»¿«««»∆

קד:)?7) (שם נהרדעא שניתנה 8)חכמי מלוה כדין
מז.). (קידושין כדלהלן,9)להוצאה חנם, כשומר ודינו

נוטל  שאינו כיון - ההתעסקות על שכר נוטל שהוא ואע"פ
סובר, והראב"ד חנם. כשומר הוא הרי השמירה, על שכר

שכר. כשומר גניבה 10)שדינו על פטור חנם ששומר
אֿב). הלכות ופקדון שאלה מהלכות (פ"ד ואבידה

במשנה.11) סח. (פ"ו 12)בבאֿמציעא מדרבנן ואיסורו
היא  דאורייתא ריבית ואילו א). הלכה ולוה מלוה מהלכות
(שם). בהוספה לו לשלם עלֿמנת שהלוה קצוצה", "ריבית

בעת 13) שהוא, תנאי כל ביניהם התנו כשלא בסתם, והיינו
שכר, של מינימום על להתנות בידם שהרשות העסק, יצירת
ריבית, אבק משום בו יהיה שלא ובלבד ממון, של תנאי ככל

ד. הלכה להלן המעות 14)וראה בעל רוצה שאם
חכמים, ותקנת להלכה בהתאם והפסד כשכר בהפרשים,
ג. הלכה להלן ראה כפועל, שכר לשלם צריך אינו

שם).15) (הרי"ף פעמי חד שכר לא שם,16)אבל ברייתא
המשנה. לדברי ביאור המבאר 17)המוסיפה כאביי שם,

הברייתא. אך 18)את כבדה, במלאכה עסק שאם
הקלה  זו עבודה עבור לקבל רוצה כמה יותר, משתלמת
עבד  שלא בטל כפועל מפרשים, ויש שם). (רש"י ממנה
כאן  שאין ומפני כזו. קלה עבודה בעד יקבל כמה כלום,

לט). סימן שם (רא"ש הקילו - ריבית אבק שם 19)אלא
שם. ברי"ף וראה כסףֿמשנה 20)סט. המין. מאותו

שם. יט ובהערה א, הלכה פ"ח להלן וראה אחד. בפירוש
שם.21) בבאֿמציעא במשנה לרבינו המשניות בפירוש ראה
זה.22) של במעותיו עוסק שהוא העסק עם ביחד כלומר,
בו 23) עוסק והוא הפרטי, מעסקו כלל מתבטל שאינו שכיון

יתירה טירחא כאן ואין ה"עיסקא", עם כאן בדֿבבד אין -
פקדון, וחצי מלוה חצי היא עיסקא שכל ואע"פ ריבית. אבק
בשביל  וכה כה בין עוסק הוא שהרי טירחא, ריבוי כאן ואין
ד"ה  (שם ה'תוספות' בזה תירצו הפקדון? חצי חלקו,
לזה. ויום לזה יום להתחלק: להם שהיה דאמרי)

התנה 24) אם אבל החלוקה, בעת כן עושה שהוא היינו,
עסק  לו שיהיה רבינו, לשיטת צריך, לא העסק, מתחילת
בפירוש  (כסףֿמשנה ד הלכה להלן רבינו כדברי אחר,

בה 25)אחד). מודה רב שגם שמואל, של מימרא סט. שם
דינר,26)(כסףֿמשנה). שכר בענין למעלה כמו כאן, אף

לו  שיהיה צריך ולכן החלוקה, בעת כן בשאמר המדובר
לו  שיהיה צורך אין בתחילה, כן התנה אם אבל אחר, עסק
אחד). בפירוש (כסףֿמשנה ד הלכה כדלהלן אחר עסק

בעל 27) עם בשוה שוה חלק נוטל שהוא ממה חוץ היינו,
מותר 28)הממון. מספיק לא אחר, עסק לו אין שאם

ג. הלכה כדלהלן ההפסד, מן להפחית גם צריך אלא בשכר,
זה 29) הרי - בשכרך שליש "מותר שאומר: שם, כרב,

שם. כפירש"י ולא רבינו מפרשה וכן כמסקנת 30)מותר",
מהגרוניא. ר"א של בעובדא שם, הגמרא

.‚„BÚÂ31B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL :ÌÈÓÎÁ ewz ¿ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
¯ ‡ÏÂ ,e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ,Ô‰a ˜qÚ˙‰ÏBÏ ÔzÏ ‰ˆ ¿ƒ¿«≈»∆»¬ƒ¿…»»ƒ≈
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- È‡z ÌeL Ô‰ÈÈa e˙‰ ‡ÏÂ ,ÌBÈ ÏÎa BÏÓÚ ¯ÎO¿«¬»¿»¿…ƒ¿≈≈∆¿«
LÈÏL ÔB„wt ÏL ÈˆÁ B˙B‡a ˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««ƒ¿«≈¿¬ƒ∆ƒ»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .ÔBÓn‰ Ïk ÁÂ¯ ˙e˙L ‡e‰L ,ÔB„wt‰ ÁÂ∆̄««ƒ»∆¿∆«»«»¿ƒ»
ÈˆÁ :ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ…«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈»∆«¬ƒ
ÁÂ¯‰ ˙e˙Le ,‰ÂÏÓ Ô‰L ˙BÚn‰ ÈˆÁ ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆¬ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆«
ÈLÈÏL ÈL Ïk‰ ‡ˆÓ ,ÔB„wta ˜qÚ˙pL ¯ÎOa¿»»∆ƒ¿«≈«ƒ»ƒ¿»«…¿≈¿ƒ≈
B˙Át Ì‡Â .ÁÂ¯‰ LÈÏL ˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÈÂ ;ÁÂ¯‰»∆«¿ƒ…«««»¿ƒ»∆«¿ƒ¿»

˙Át‰ LÈÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -32·iÁ ‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ«¿»∆¬≈«»
BÏ LÈÂ ,‰ÂÏÓ ˙BÚn‰ ÈˆÁL ÈtÓ ˙Át‰ ÈˆÁa«¬ƒ«¿»ƒ¿≈∆¬ƒ«»ƒ¿»¿≈

ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ B˙B‡a B¯ÎOa ˙e˙L33‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿»¿«¬ƒ∆ƒ»¿ƒ¿»
„ÈÒÙÈ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ;BLÈÏL ˙Át‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ«¿»¿ƒ«««»«¿ƒ

˙Át‰ ÈLÈÏL ÈL34. ¿≈¿ƒ≈«¿»

מסביב 31) סט. סח: שם בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא
בסמוך. וראה עיליש, רב של רבינו,32)לעובדא לדעת

בזמן  וגם הרווח בזמן גם עדיפויות, שתי למקבל יש
או  אחת, עדיפות רק שיש בגמרא שמשמע ומה ההפסד,
תרי  - באגר פלגא "אי שם: אמרו שהרי בהפסד, או בשכר
זה  באגר", תילתי תרי - בהפסד פלגא אי בהפסד, תילתי
ד. בהלכה רבינו שמסביר כמו כך, התנו אם אלא אינו
כמו  - בשכר או אחת, עדיפות רק שיש סובר, והראב"ד
שטועה" מי ה"יש וכסברת - בהפסד או כאן, מזכיר שהוא
באגר  פלגא "אי שם שאמרו מה זה, ולפי ד). הלכה (להלן
כשכך  ולא חכמים, תקנת לפי זהו וכו'" בהפסד תילתי תרי -

ריבית.33)התנו. אבק  יהיה שלא ויש 34)כדי והואיל
עסק  לו שיהיה צריך למתעסק, מועט והפסד רב רווח כאן

ד). הלכה להלן (לחםֿמשנה אחר

.„Ì‡ ,Ì˙Ò ˜ÒÚ Ô˙Bp‰L :¯ÓB‡Â ‰ÚBhL ÈÓ LÈ≈ƒ∆∆¿≈∆«≈≈∆¿»ƒ
ÌL ‰È‰ Ì‡Â ,BÈˆÁ ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈∆¿¿ƒ»»»

LÈÏL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰35Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â . ∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»»≈∆»ƒ≈
Le¯Ùa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙‰36„ÈÒÙiL ,e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .37 ƒ¿«»»∆¿≈¿≈ƒƒ¿∆«¿ƒ

ÈL ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,‰ˆÁÓ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¡»¿ƒƒ¿∆»»»ƒ…¿≈
ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL38Ì‡L ,e˙‰ Ì‡ ¿ƒ≈»∆«¬≈∆À»¿≈ƒƒ¿∆ƒ

‰È‰È Ì‡Â ,B˙ÈÚÈLz ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
‰È‰iL e˙‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙È¯ÈOÚ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿∆
˙ÙÒB˙Â ,Ìi˜ B‡z - B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ∆̄««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿»«»¿∆∆

È‡z‰ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .BÏÓÚ „‚k BÊ39‰Ê ¿∆∆¬»¿««∆≈«¿«∆
Ï·‡ ;¯Á‡ ˜ÒÚ ˜qÚ˙nÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÈÚBÓƒ∆»ƒ≈»»«ƒ¿«≈≈∆«≈¬»

¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡40˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‡‰iL CÈ¯ˆ - ƒ≈≈∆«≈»ƒ∆¿≈¿««ƒ¿«≈
˙e˙La B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙È41e¯‡aL BÓk ,42¯·c ‰fL . »≈«∆¿≈ƒ¿¿∆≈«¿∆∆¿«

¯eq‡43Ba ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰44ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿«ƒ¿…≈»∆ƒ
‰Ê45. ∆

אחת,35) עדיפות על רק היתה חכמים תקנת דבריהם, ולפי
לא. הערה וראה בהפסד, רבינו שהזכיר זו כמו 36)כגון

ג. בהלכה למעלה בשכר,37)שכתבנו עדיפות יש שכאן
בהתנו. רק אפשרי זה - רבינו הוא,38)ולדעת שהעיקר

משום  יהא שלא כדי שהיא, עדיפות איזו למקבל שיהיה
נכון.39)ריבית. וכן "תנאי", תימן: מקורם 40)בכ"י

אלא  דינר במותר התירו שלא סט. בבאֿמציעא מגמרא
בין  מחלקים ואינם ג), הלכה (למעלה אחר עסק לו בשיש

בלחםֿמשנה. וראה התנה, ללא שם 41)התנה מקורם
באגר". תילתי תרי - בהפסד פלגא "אי בהלכה 42)מח:

שבו.43)ג. הריבית אלא 44)מצד  מועיל  תנאי שאין
איסור. גם עמו שיש במקום לא אבל בלבד, בממון

ומה 45) התנה. ללא התנה בין חילוק יש רבינו, שלדעת
אחר, עסק לו שיהיה שצריך שליש, במותר סט. שם שאמרו
בהפסד  פלגא "אי סח: שם שאמרו מה ואף התנו. כשלא זהו
כן, התנו לא אם ואמנם כן. כשהתנה - באגר" תילתי תרי -
כיון  ואז, ג). הלכה (למעלה עדיפויות שתי לו שיהיו צריך
הערה  למעלה וראה אחר, עסק צריך אין רב, רווח לו שיש

לא.

.‰ÏhiL ,e˙‰ Ì‡L :È˙Ba¯ e¯B‰46˜qÚ˙n‰ ««∆ƒƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,¯ÎO‰Ó ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈«»»«««»¿ƒ««»»
‰LÏLe ,ÔB„wt ˙¯B˙a „·Ïa ˙BÚn‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓ -ƒ¿»¿ƒ««»ƒ¿«¿«ƒ»¿»
„ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÌÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿««¿»»¿ƒ»ƒ»»»∆¿≈

„ÒÙ‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -47t˙BÁ «¿ƒ«ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈∆¿≈»
ÚÈ·¯‰ LÈÏL48LÈÏLe ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚa „ÈÒÙÈÂ , ¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ«««»¿ƒ«¿ƒ

‰‡Ó BÏ Ô˙ ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ Ïk LÈÏL ‡e‰L ,ÚÈ·¿̄ƒ«∆¿ƒ»«∆¿≈≈«»«≈»
ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ e¯ÒÁÂ ,‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈ¯È„49ÏÚa - ƒ»ƒ«¿«∆¿»¿«¿»»¿∆¿ƒ««

‰ML ÌlLÓ ˜qÚ˙n‰Â ,‰BÓL „ÈÒÙÓ ˙BÚn‰«»«¿ƒ¿»¿«ƒ¿«≈¿«≈ƒ»
¯OÚ50ÏÚ·Ï LiL ˜ÏÁ Ïk :ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚÂ . »»¿«∆∆¿»»≈∆∆≈¿««

BÓk ÏËB - ÁÂ¯ ÌL ‰È‰È Ì‡ ,¯ÎOa ˙BÚn‰«»«»»ƒƒ¿∆»∆«≈¿
˜ÏÁ‰ B˙B‡ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,e˙‰L∆ƒ¿¿ƒƒ¿∆»∆¿≈«¿ƒ«≈∆

˙‡ˆÓ .BLÈÏL ˙ÙÒB˙Â51Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ „ÓÏ ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»»≈¿ƒƒ»∆ƒ
‡Ï - B˙Át Ì‡ ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL e˙‰ƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒ««»»ƒ¿»…
‡e‰L „ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ È¯‰L ;ÌeÏk ˜qÚ˙n‰ ÌlLÈ¿«≈«ƒ¿«≈¿∆¬≈¿ƒ««∆¿≈∆
‰Ó LÈÏL Bc‚k BÏ LÈ ,‰ÂÏn‰ ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ«

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhiM52„‚k ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÚÈ·¯ ‡e‰L , ∆ƒ…«««»∆¿ƒ«¿ƒ¿»∆¿∆∆
ÔÎÂ .‰Ê53:ÁÂ¯‰ e¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,˙Át‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ∆¿≈ƒƒ¿««¿»¿…ƒ¿ƒ»∆«

Ì‡Â ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ˜qÚ˙n‰ ˙ÁBt - B˙Át Ì‡ƒ¿»≈«ƒ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿¿ƒ
‰È‰L ˜ÏÁ‰ B˙B‡ BÓk ˜qÚ˙n‰ ÏËB - BÙÈÒB‰ƒ≈«ƒ¿«≈¿«≈∆∆»»
.˙BÚn‰ ÏÚa ÏËpM ‰Ó LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ«¿ƒ¿∆∆¿ƒ«∆»««««»
˜qÚ˙n‰ ˙ÁÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡L ,e˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆ƒ»»»∆¿≈ƒ¿…«ƒ¿«≈
B¯È˙B‰ Ì‡Â ,˙Át‰ ÚÈ·¯ ÌlLÓ - B˙ÈÁÙ‰Â ,ÚÈ·¿̄ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿»¿ƒƒ

‰ˆÁÓ ÏËB -54e¯B‰L el‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈∆¡»¿««ƒ∆¿»ƒ≈∆
‡nL ,BÊ C¯c ÏÚ CÏz Ì‡ ,Ì‰ ÌÚË È¯·c55 ƒ¿≈««≈ƒ≈≈«∆∆∆»
ÔB‚k ?„ˆÈk .¯ÎO ÏhÈÂ ˙ÁÙiL ¯LÙ‡ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…»»≈«¿
,¯ÎOa ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL ,BnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ∆ƒ…«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»«»»

B˙ÁÙe56¯˙È ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏËB ‡ˆÓ -57 ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»»≈
ÌÈ¯È„ ‰Ú·L B˙ÁtL ÔB‚k ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ ‰Ê ÏÚ«∆«∆¿≈≈«¿∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ
„Á‡ ¯È„ EÏ ·iÁ È‡ :BÏ ¯ÓB‡ ˜qÚ˙n‰ È¯‰ -¬≈«ƒ¿«≈≈¬ƒ«»¿ƒ»∆»

È‡z‰ ÈÙk58Ô‰L ,ÌÈL ÈÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡Â , ¿ƒ«¿«¿«»«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆≈
ÔB„wt‰ ˜ÏÁ LÈÏL59ÔzÏ ·iÁ ˙BÚn‰ ÏÚa ‡ˆÓ . ¿ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿»«««»«»ƒ≈

‰Úa¯‡ „ÈÒÙ‰ el‡Â .‰Ú·L „ÈÒÙ‰L ¯ÎOa ¯È„ BÏƒ»¿»»∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿»»
.ÔÈ¯È„ ÈL BÏ ÔzÏ ˙BÚn‰ ÏÚa ·iÁ ‰È‰ - ¯OÚ»»»»«»«««»ƒ≈¿≈ƒ»ƒ
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‡L ¯·„Â ,ÏB„b dÓz ‰ÊÂÔÈ‡Â ,B˙B‡ ˙Ï·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ ¿∆≈«»¿»»∆≈«««∆∆¿≈
ÔÈc‰Â C¯c‰ Ï·‡ .ÌBÏÁ‰ È¯·„ BÓk ‡l‡ ÈÏˆ‡ ‰Ê∆∆¿ƒ∆»¿ƒ¿≈«¬¬»«∆∆¿«ƒ
‰È‰È Ì‡ ,˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯iL ÏkL :ÈÏ ‰‡¯iL ˙Ó‡‰»¡∆∆≈»∆ƒ∆…∆«¿ƒ««ƒ¿«≈ƒƒ¿∆
.ÁÈÂ¯Ó ‰È‰L ˜ÏÁ‰ ÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¿≈¿ƒ≈«≈∆∆»»«¿ƒ«
B˙B‡ BÓk ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰Â ,„ÒÙ‰‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««∆¿≈¿ƒ¿ƒƒ…¿
B¯·Á ˜ÏÁ LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ ‰È‰L ˜ÏÁ‰60. «≈∆∆»»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈∆¬≈

ÏhiL e˙‰ Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»«»≈¿ƒƒ»∆ƒƒ¿∆ƒ…
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒÙ‰Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿«≈

˙e˙L61ÏËB - ÁÈÂ¯‰Â ,ÚÈ·¯ „ÈÒÙiL e˙‰ Ì‡Â ; ¿¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«≈
‰ˆÁÓ62ÔÈc‰ ‡ˆÈÂ ,dÓz ‡ˆÓ˙ ‡Ï ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ∆¡»¿«∆∆∆…ƒ¿»≈«¿≈≈«ƒ

.˜„v‰ Â˜a¿««∆∆

וזהו 46) ההפסד. על התנו ולא השכר על שהתנו המדובר
תילתי  תרי - באגר פלגא "אי (שם) שאמרו מה כעין

בו.47)בהפסד". שיש לחלק מקביל שלא 48)שזה כדי
שליש  לו מחזיר הממון שבעל נמצא ריבית. משום בזה יהיה
משלשה  שליש כלומר: שכרו, לחלק לו שהוקצב ממה

דברי  ומקור באגר רבעים. פלגא "אי שם: שאמרו ממה הם
מחצה  על מחצה התנו אם כלומר בהפסד", תילתי תרי -
שליש  הממון בעל לו מוסיף הפסד, היה אם - ברווח
ראוי  שהיה מה מכל שתות דהיינו לו, ראוי שהיה מהמחצה
שני  מפסיד הממון בעל ונמצא למתעסק, ונותנים לשניהם

בכסףֿמשנה. ראה שליש, - והמתעסק שהיו 49)שליש,
– רבעים שלשה שהם שמונהֿעשר לחלקם: צריכים
הממון. לבעל - רביע שהם וששה למתעסק,

לבעל 50) ראוי שהיה מהחלק שליש מקבל שהמתעסק
ששה  רק מפסיד הוא ונמצא מששה, שתים היינו הממון,

שמונה. מפסיד הממון ובעל רוצה 51)עשר, רבינו
והוא  זו, משיטה לכת מרחיקת המסקנה את להראות
שאם  והיינו, כלום. יפסיד לא שהמתעסק יצא, שלפעמים
הפסד, ברביע לשאת הדין מצד צריך והוא רביע, הוא חלקו
המלוה, מחלק שליש למתעסק לנכות יש זו, שיטה לפי אך
רביע, שהוא רבעים, משלשה שליש זה במקרה שהוא

ההפסד. חלק לגובה משלשה 52)המקביל שליש כלומר
רביע. דהיינו על 53)רבעים, רק התנו שהפעם היינו,

"אי  שם: שאמרו מה כעין השכר, על התנו ולא ההפסד,
באגר". תילתי תרי - בהפסד המגיע 54)פלגא רביע היינו:

שליש  כאן: שזה המעות, בעל מחלק שליש ועוד מחלקו,
שהם  רבעים, שני ביחד הרי רביע, שהוא רבעים, משלשה

הראב"ד 55)מחצה. שמעיר כמו להוכיח, כאן רוצה רבינו
לידי  להביא יכולה זו שיטה כמה עד השניה, בהשגתו
שכר  יקבל שהמתעסק הצדק לקוי ואף תמוהים, דברים

הפסד. של משבעה.56)במקרה אחד של זה בשיעור
מקבל 57) - לחלקו משבע אחד מפסיד שהוא שאףֿעלֿפי

שתי  דהיינו הממון, בעל של השביעיות משש שליש הוא
מהכל. משבעה.58)שביעיות אחד לפי 59)שהוא

מחלקו  שליש תמיד מקבל שהמתעסק רבותיו, של העיקרון
בהפסד. בין ברווח בין הממון, בעל שברווח 60)של

בעל  של מחלקו שליש מקבל שהמתעסק רבינו, מודה
השליש  פנים: בשתי היא רבינו ששיטת ויוצא המעות,
מחלקוֿהוא. שליש הוא למתעסק, שמנכים שבהפסד

של  מחלקו שליש הוא למתעסק שמוסיפים השליש וברווח,
- באגר פלגא "אי שם: שאמרו מה זה, [ולפי המעות. בעל
יש  - למתעסק באגר פלגא אי פירושו: בהפסד", תילתי תרי
בהפסד  פלגא ש"אי כשם מחלקו, בהפסד תילתי תרי  רק לו
למפרשים  ואילו במתעסק. מדובר באגר" תילתי תרי -
פלגא  "אי שהבבא הבבות, שתי בין לחלק הכרח יש אחרים,
פלגא  "אי הבבא ואילו במתעסק, מדברת וכו'" בהפסד

הממון]. בבעל מדברת וכו'" מהחלק 61)באגר שמנכים
שתות. רק ונשאר מהכל, שניםֿעשר חלק היינו שליש, שלו

של 62) הרבעים משלושת שליש שלו, לרביע שמוסיפים
רביע. דהיינו הפקדון, בעל

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
"עיסקא".1) דיני המשך

.‡Ì˙Ò B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰2B‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï «≈»«¬≈¿»¿ƒ¿«≈»∆
Ì‰ÈÈa „ÒÙ‰‰Â ¯ÎO‰ ‰È‰iL Le¯Ùa e˙‰L∆ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆«»»¿«∆¿≈≈≈∆

‰ÂLa3ÔBÓn‰ „·‡Â ,4ÌlLiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿»∆¿∆¡««»≈ƒ∆»∆¿«≈
LÈÏL ˜qÚ˙n‰5e¯‡aL BÓk ,6„·‡ Ì‡7˙ˆ˜Ó «ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈«¿ƒ»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ˆÁÓ ÌlLÓ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔBÓn‰«»¿≈»∆ƒ∆¿«≈∆¡»∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a8LÈÏL ÌlLÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆»¿¬»ƒ¿«≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÏ „ÒÙ‰‰ ÚÈb‰ ‡lLa - „ÒÙ‰a«∆¿≈¿∆…ƒƒ««∆¿≈ƒ…«««»
ÔBÚÓLÏ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .BBÓÓ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ»≈«¿≈∆»«¿ƒ¿
È¯‰ - ÌÈÚLz ˙ÁÙe ,Ô˙Â ‡OÂ ,¯Èc ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó≈»¿∆¿ƒƒ»¿»»¿»«»«ƒ¿ƒ¬≈
.ÌÈML ÏËB Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏL ÌlLÓ ÔBÚÓLƒ¿¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈≈ƒƒ
„ÈÒÙÈ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰‡Ó ÔBÚÓL ˙Át Ï·‡¬»»«ƒ¿≈»«¬ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ
‡ˆÓ ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÌÈLÏLe ‰MÓÁ ÔBÚÓLƒ¿¬ƒ»¿ƒ∆ƒ«»≈≈ƒ¿»
˙BÁt Ô·e‡¯ ÏhÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÌÈMÓÁ ÏËB Ô·e‡¿̄≈≈¬ƒƒ¿»…ƒ…¿≈»

˜ÒÚ ¯ËL ,CÎÈÙÏ .ÌÈMMÓ9ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‡ˆBi‰10, ƒƒƒ¿ƒ»¿«≈∆«≈««¿ƒ
ÚaL - Ba ˜qÚ˙Ó Ô‰È·‡ ‰È‰L11¯ËM‰ ÏÚa ∆»»¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»«««¿»
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L ‰ˆÁÓ ‰·B‚Â12Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆¡»∆¿«ƒ¿»««ƒ

L¯BÈÏ ÌÈÚBË ÌÏBÚlL13ÏËB BÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ . ∆¿»¬ƒ¿≈ƒ≈»«¿»∆≈≈
ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ .‰ˆÁnÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ¿»»ƒ∆¡»¿»»¬ƒ≈∆≈
È¯‰L ?ÔB„wta ˜qÚ˙pL B¯ÎO „‚k Ô‡k BÏ ÔÈ˙ÁBt¬ƒ»¿∆∆¿»∆ƒ¿«≈«ƒ»∆¬≈
ÔB„wt Ô‡k ¯‡L ‡ÏÂ ,ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ Ïk „·‡»«»«¬ƒ∆ƒ»¿…ƒ¿»»ƒ»
a¯k ‰‡¯È - B¯ÎO ÏhÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ÏÏk;˙È ¿»∆…«ƒ…ƒ…¿»≈»∆¿ƒƒ

ÏËB „·Ïa ‰ÂÏn‰ ÈˆÁ È¯‰L14ÏhiL e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¬≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ…
Blk ÔBÓn‰ „·‡Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰15ÌlLÓ - «ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿»««»À¿«≈

‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L Blk ÚÈ·¯‰16¯‡L Ì‡ Ï·‡ . »¿ƒ«À∆¿«ƒ¿»¬»ƒƒ¿«
ËÚn‰ B˙B‡ ÏÚ ÛÈÒBz Ì‡L È„k ,ËÚÓ ÔBÓn‰ ÔÓƒ«»¿«¿≈∆ƒƒ««¿«

B˙ÁtL „ÒÙ‰‰ ˙e˙L17B‡ ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ Ïk‰ ‡B·È , ¿«∆¿≈∆¿»»«…¿ƒ««»
¯·kL ÌÚh‰ ÔÓ ,„·Ïa ˙e˙L ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È»≈¬≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ«««∆¿»

e¯‡a18. ≈«¿

הרווח 2) מן שלישים שני ג: הלכה פ"ו למעלה נזכר שדינו
למתעסק, ההפסד מן ושליש הממון. לבעל ושליש למתעסק,

הממון. לבעל שלישים שם 3)ושני למעלה נזכר [שדינו
מימי  ויום יום שבכל שכרו למתעסק ש"יתן ב: הלכה

בטל]. כפועל נשאר 4)השותפות שלא הממון, כל כלומר,
בטל,5)כלום. כפועל לו שישלם ובהתנו: סתם. [בנותן
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וג.6)כנ"ל]. ב הלכה שם במקרה 7)למעלה כלומר,
לבעל 8)שאבד. להחזיר המתעסק חייב לעולם כלומר,

דברי  ומקור מלוה. בתורת שקיבל הקרן חצי את הממון
דלהלן. מהא ארץ 9)רבינו כדייני ע: ע. בבאֿבתרא

בבבאֿמציעא  הרי"ף פסק וכן כמותם, שפסק וכרבא ישראל,
המקבל. השותפות 10)פרק בטלה - המתעסק מות שעם

מן  תובע הממון ובעל יא). הלכה פ"ה למעלה (ראה
רווחיו. ובתוספת בעסק, שהשקיע הסכום כל את היתומים

הנפרע 11) כל אלא כדין נפרעים שאינם היורשים, מן ים
א). הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ד פז. (כתובות בשבועה
אוחזין  ב'שנים השבועה כנוסח הוא כאן השבועה ונוסח
שאינם  מכיון מחציה". פחות בה לי שאין "שבועה בטלית':
מהלכות  ופ"ט ב. (בבאֿמציעא טענתם חצי אלא נוטלים
אלא  נוטל שאינו כיון כאן, גם כן - ז) הלכה ונטען טוען
שנתן  הסכום מחצי פחות אצלו לו שאין נשבע טענתו, חצי

מיימוניות). (הגהות הפקדון,12)לו חלק את לא אבל
טוענים  ואנו נאנסו, לטעון: יכול היה חי, הנפקד היה שאילו
היה  לא עצמו הלוה שגם במלוה, מהֿשאיןֿכן ליתומים, כן

אונס. בטענת להפטר ואלמלי 13)יכול כג. בבאֿבתרא
מחצית  את יקבל לא הממון שבעל האפשרות קיימת היתה
כן  לטעון צריכים היינו הממון, כל כשאבד כגון ממונו,

חוץ 14)ליתומים. כלום מקבל הממון בעל אין כלומר,
כלל. ריבית נטילת כאן ואין שהתנו 15)מהמלוה, באופן

בשוה. ביניהם וההפסד השכר הוא:16)שיהיה והכלל
כמבואר  בחזרה, תמיד הממון בעל מקבל ההלואה חלק את

שפחת.17)למעלה. תימן: הלכה 18)בכ"י פ "ו למעלה
ההפסד, של שלישים שני רק תמיד משלם שהמתעסק ה,

ובלחםֿמשנה. בראב"ד וראה שתות. כאן והיינו,

.·˜qÚ˙n‰19„ÈÒÙ‰L20ÁÈÂ¯‰L „Ú Á¯ËÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«
·MÁe ‡Ba :˙BÚn‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¿«««»¿«≈
ÌÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙ˙Â ,‰lÁz e„ÒÙ‰L „ÒÙ‰‰21, «∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈÏL Ïh˙Â ,‰B¯Á‡a eÁÂ¯‰L ÁÂ¯‰ ·MÁe22; ¿«≈»∆«∆ƒ¿«¿»«¬»¿ƒ…¿ƒ

ÏÚ B‡ ÁÂ¯‰ ÏÚ „·Ïa ‰B¯Á‡a ·MÁÓ ‡l‡∆»¿«≈»«¬»ƒ¿««»∆««
.Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒB‰L ÁÂ¯a ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,„ÒÙ‰‰«∆¿≈¿≈∆»»∆«∆ƒ««∆∆

רבא.19) של מימרא קה. זאת 20)בבאֿמציעא הודיע ולא
ביחד  והרווח ההפסד את מחשבין ולפיכך הממון, לבעל
ההפסד  חשבון להפריד: יש - הודיעו אם אבל כבסמוך,
בדברי  לפרש יש וכן שם. (גמרא לחוד הרווח וחשבון לחוד

כסףֿמשנה). פ"ה 21)רבינו. למעלה רבינו שכתב כמו
ג. שם.22)הלכה רבינו שכתב כמו

.‚Ô˙23,˜ÒÚa ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˙BÚÈ¯È ÌÈ˙‡Ó BÏ »«»«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»ƒ¿≈∆
ÏÚ BÏ ·MÁÓ - ¯ËL ÏÎa ‰‡Ó ,˙B¯ËL ÈL Ô·˙Îe¿»»¿≈¿»≈»¿»¿»¿«≈«
ÏÚ „ÈÒÙ‰L ‡e‰ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,BÓˆÚ ÈÙa ¯ËL Ïk»¿»ƒ¿≈«¿«««»∆ƒ¿ƒ«

BÓˆÚ24¯ÊÁÂ ,ÌÈ¯È„ ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È ‰‡Ó BÏ Ô˙ . «¿»«≈»¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»«
‰‡Óa ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ‰‡Ó ¯Á‡ ˜ÒÚa BÏ Ô˙Â¿»«¿≈∆«≈≈»»ƒ∆«ƒ¿≈»
BÈ‡ - ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˜ÒÚ ¯ËL BÏ ·˙ÎÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«¿«≈∆¿»«ƒƒ»ƒ≈
‡e‰ ˜qÚ˙n‰Â ,„Á‡ ¯ËLa ‡l‡ BÏ ·MÁÓ¿«≈∆»ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«≈

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰L25‰‡n‰ ¯ÎÓ Ì‡L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ««¿≈«∆ƒ»««≈»
- ÌÈÚ·La ˙Bi·Á ‰‡n‰Â ,ÌÈLÏLe ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ

,„Á‡ ¯ËL ‰OÚL ÈtÓ ;Ïk‰ ÏËB ˙BÚn‰ ÏÚa«««»≈«…ƒ¿≈∆»»¿»∆»
ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙‡Ó Ïk‰ È¯‰26el‡ Ï·‡ . ¬≈«…»«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¿¬»ƒ

˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯Ó ‰È‰ - eÈ‰Lk ÌÈ˜ÒÚ ÈL ÌÁÈp‰ƒƒ»¿≈¬»ƒ¿∆»»»«¿ƒ««ƒ¿«≈
ÌÈ¯OÚ ÌÈ„‚aa B˜ÏÁa27˙Bi·Áa B˜ÏÁa „ÈÒÙÓe , ¿∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ¿∆¿∆»ƒ

‰¯OÚ28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯OÚ ÏËB ‰È‰Â , ¬»»¿»»≈¬»»¿≈…«≈»∆

רבא.23) של מימרא קד: הפסד 24)שם יש באחד אם
להלן. רבינו שמבאר כמו רווח, ברי"ף 25)ובשני זה כעין

מקבל 26)שם. לא הפסיד, ולא הרוויח לא שאם ומכאן
טרחתו. בשביל כלום שלישים.27)המתעסק שני היינו,

ג.28) הלכה פ"ו למעלה לשיטתו ורבינו שליש. היינו,

.„ÔÈ‡29B‡ ˜ÒÚ ÏL ˙BÚn‰ ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ ˜qÚ˙n‰ ≈«ƒ¿«≈»«¬…«»∆≈∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ˙‡ Ïh‡ :¯ÓBÏÂ ,‰¯BÁÒ¿»¿«∆…∆«¬ƒ∆¿«ƒ¿»
˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ÁÈp‡Â ,Ba Ôz‡Â ‡O‡Â ,ÈÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿∆»¿∆≈¿«ƒ««¬ƒ∆¿«
‡l‡ ‰Ê ÔBÓÓ BÏ Ô˙ ‡lL ;ÔÈc ˙È·a ÔB„wtƒ»¿≈ƒ∆…»«»∆∆»
ÔÈc ˙È·a elÙ‡ ,‰Ê ‰OÚÂ ˜ÏÁ Ì‡Â .BlÎa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿À¿ƒ»«¿»»∆¬ƒ¿≈ƒ
„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏB„b‰«»…»»¿∆»«»»«∆¿≈

.e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ Ô‰ÈÈa≈≈∆«»«¿»ƒ∆≈«¿

מימרא 29) על בהסתמכו רבותיו, נגד שם הרי"ף הכריע כן
חלק  את להוציא יכול המתעסק שאין קד:), (שם רבא של
יחד, בכולו להתעסק לו ניתן שהעסק אחרי לצרכיו, המלוה
בשלו. רק ולעסוק הפקדון של החלק את להזניח יכול ואינו
בטלה  כחפצו, לעשות למתעסק לו ניתן שאם מוסיף, והרי"ף

בעסק. חכמים שתיקנו התקנה כל

.‰Ô˙pL ˜qÚ˙n‰30ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ «ƒ¿«≈∆»««»»«¬≈ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ
˜ÒÚ ÏL31˙BÚn‰ ÏÚa ‡È·‰Â ,˜ÒÚ‰ ˙BÚnÓ B‡ ∆≈∆ƒ¿»≈∆¿≈ƒ«««»

˜ÒÚ ÏMÓ ˙BÚn‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ el‡L ‰¯e¯a ‰È‡¿̄»»¿»∆≈«ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆≈∆
Ïa˜Ó‰ ‰pL elÙ‡Â .B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰≈ƒƒ»ƒ»«¬ƒƒ»«¿«≈
- „ÈÒÙ‰ B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ Ì˙e Ì¯ÎÓe ,Ì˙B‡»¿»»¿»»«»»«¬≈ƒƒ¿ƒ

ÌlLÏ ·iÁ32e¯‡a ¯·k .‰¯e¯a ‰È‡¯a Ïk‰Â .33, «»¿«≈¿«…ƒ¿»»¿»¿»≈«¿
.‰ˆÁÓ ‰·B‚Â ˙BÚn‰ ÏÚa ÚaL - ˙nL ˜qÚ˙n‰L∆«ƒ¿«≈∆≈ƒ¿»«««»¿∆∆¡»

Ì‡Â34˙BÚn‰ ÔÓ el‡ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú ÌL LÈ ¿ƒ≈»≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈ƒ«»
˙BÚn‰ ÏÚa Ì˙B‡ ÏËB - Ì‰ ˜ÒÚ ÏL35‡Ïa ∆≈∆≈≈»«««»¿…

‰Úe·L36Ì‰Ó ÌÈÏËB ‰M‡ ‡ÏÂ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡Â . ¿»¿≈««¿…ƒ»¿ƒ≈∆
ÌeÏk37‡l‡ ;38˜ÏÁ È¯‰ - ÁÂ¯ Ì‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ¿∆»ƒ≈»»»∆∆«¬≈≈∆

ÏÚa ˜ÏÁ B˙B‡a ÏhÈÂ ,ÂÈL¯BÈ ÏL ˙Ó ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆≈∆¿»¿ƒ…¿≈∆««
.‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»

מהלוקח,30) להוציא יכול המעות בעל אין מכר, אם אבל
נט). ס"ק קעז סימן יו"ד (ש"ך העסק עומד כך שלשם

ניתנו 31) לא שכולם המלוה, מחלק ובין הפקדון מחלק בין
במתנה. ליתנם ולא בהם, לעסוק או 32)אלא המתעסק

אין  השני מתנה המקבל מן כי אומרים, ויש מתנה. המקבל
שם). ש"ך ועיין לח, ס"ק שם (ט"ז למעלה 33)מוציאין

שם. דברינו וראה א, כרבא 34)הלכה קד: בבאֿמציעא
הרי"ף. שהכריע וכמו אבין, בר אידי כרב ואין 35)ולא

לבעלֿחוב  משתעבדים שאינם יתומים, של כמטלטלין דינם
נשאר  שהעסק לפי ח), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"א
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אלא  למתעסק ניתן ולא המעות, בעל של ברשותו תמיד
לבעליו. חוזר והוא העסק בטל זה של מותו ועם להתעסק,

אלא 36) גובה שאינו היתומים מן חובו כגובה דינו ואין
הממון, בעל ברשות שהכל א), הלכה שם (פי"ד בשבועה

שם),37)כנ"ל. (הרי"ף המעות לבעל רק שייכים שהם
לג. הערה שם.38)וראה הרי"ף בדברי זה כל

.ÂÔ˙Bp‰39˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ì‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,¯ÎO40Ì‡Â .41 »»¿…»«≈»»∆»«¿…∆¿ƒ

¯ÎÓe Á˜lL ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B42‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - «ƒ¿»»¿»∆»«»«¬≈∆ƒ
.BÁ¯k ÏÚa ¯ÎO‰ epnÓƒ∆«»»¿«»¿

(39(4 ,381 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד בבאֿמציעא
שם. ברי"ף וממנו ג) הלכה ה פרק (שם בירושלמי והובאה

והואֿהדין 40) היזק. לו גרם אלא בידיים, לחבירו הזיק שלא
רווח, לשם בכספו להשתמש יוכל שלא לחבירו הגורם לכל

שם). (ירושלמי לשלם חייב וירושלמי 41)שאינו תוספתא
מעות 42)שם. הניח אם אבל העיסקא, של בממון

והרי  עשוי, שעשה "מה - הוא במעותיו ומכר ולקח העיסקא,
י). הלכה מכירה מהלכות (פ"ז הרמאין" מכלל הוא

.ÊÔ˙43- ¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ »«»ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»
‡ÏÂ ˙eÒÎ ‡Ï ÁwÈ ‡ÏÂ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏkÓ Ô‰a Á˜BÏ≈«»∆ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿…ƒ«…¿¿…

ÌÈˆÚ44‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .45·ÈLBn‰ .46B¯·Á ˙‡ ≈ƒ¿≈…«≈»∆«ƒ∆¬≈
˜ÒÚÈ ‡Ï - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙eÁa«¬¿«¬ƒ»»ƒ»»À»…«¬…
˜ÒBÚL ‰ÚLa ˙eÁ‰ ÏÚ ÂÈÈÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,B˙en‡a¿À»¿ƒ∆≈≈»««¬¿»»∆≈

.B˙en‡aÌ‡Â47¯zÓ - ¯ˆÁa BnÚ ÛzL ‰È‰48. ¿À»¿ƒ»»À»ƒ∆»≈À»
‡ÏÂ49Á˜BÏ ‰È‰È50ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ¯ÎBÓe51Ì‡Â . ¿…ƒ¿∆≈«≈¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ

ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎÓe Á˜Ï52. »«»««»»»∆¿«

שם.43) ורי"ף ירושלמי ,(32 ,380 (עמוד שם תוספתא
פירות 44) אינם ואלו פירות, בהן ליקח מעות לו נתן שהרי

פירות.45)(כסףֿמשנה). בכלל שאינם דברים
וראה 46) שם. הרי"ף והביאה (8 ,380 (עמוד שם תוספתא

ה. והערה א הלכה פ"ה שם.47)למעלה תוספתא
בלקוחות.48) בינתיים לעסוק יכול תוספתא 49)שהשותף
בכספו.50)שם. בחנות 51)אף רק להתעסק שצריך

השותפות.52)המשותפת. בכסף ונתן נשא כאילו

ה'תשע"ט  סיון ח' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני המשך

.‡Ô˙Bp‰2·ÈLB‰Ï ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚ·Ï ÌÈˆÈa «≈≈ƒ¿««««¿¿ƒ¿ƒ
Ïc‚ÈÂ ,ÌÈÁB¯Ù‡‰ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¬≈∆«∆≈¿»∆¿ƒƒ«≈

Ì‰ÈÈa ÁÂ¯‰ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚa Ô˙B‡3CÈ¯ˆ - »««««¿¿ƒ¿ƒ¿∆»∆«≈≈∆»ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï4ÔÎÂ .5ÌM‰6ÌÈÏ‚Ú ¿«¬¿«¬»¿¿≈«»¬»ƒ

,eÏÈc‚iL Ô‰a ˜qÚ˙Ó ˙BÈ‰Ï ‰ÚB¯‰ ÏÚ ÌÈÁÈÒe¿»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆«¿ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â¿«»»»∆¿««»¿«¬¿«¬»¿

ÌBÈ ÏÎa7Ïc‚Óe .ÏËa ÏÚBÙk8eÈ‰iL „Ú Ô˙B‡ ¿»¿≈»≈¿«≈»«∆ƒ¿
ÌÈL LÏL Èa ÌÈÏ‚Ú‰9‡‰zL „Ú ¯BÓÁ‰Â , »¬»ƒ¿≈»»ƒ¿«¬«∆¿≈

˙ÚBË10CB˙a B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â . ∆∆¿≈»ƒ¿…∆…ƒ««¬≈¿
‰Ê ÔÓÊ11ÔÎÂ .12˙BÈ‰Ï ÌhÙÓ‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌM‰ ¿«∆¿≈«»¿≈»««¿«≈ƒ¿

d˙B‡ ÌhÙÓ13ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â ,14ˆ -BÏÓÚ ÔzÏ CÈ¯ ¿«≈»¿«»»»∆¿«»ƒƒ≈¬»
Ì‡Â .ÏËa ÏÚBÙk15‰ÈÏ‡‰Â L‡¯‰ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡16 ¿≈»≈¿ƒ»«¬≈»…¿»«¿»

¯zÓ - ¯ÎO‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ¯˙È EÏÓÚa ElL17eÈ‰ . ∆¿«¬»¿»≈««¬ƒ«»»À»»
BÊ ÌÚ Ì˙B‡ ÌhÙnL ˙B¯Á‡ ˙BÓ‰a ÌhÙÓÏ«¿«≈¿≈¬≈∆¿«≈»ƒ

ÔÎÂ ,BÏˆ‡ ‰ÓeM‰18ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú BÏ eÈ‰ Ì‡ «»∆¿¿≈ƒ»¬»ƒ¿»ƒ
˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa B‡ ÌÈ¯Á‡19‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¬≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿

‡l‡ BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï elÙ‡ ,B¯·Á ÏL·e BlLa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿∆¿∆¬≈¬ƒ…∆¡»∆»
ËÚeÓ ¯·„20˙eÙzM‰ ÈÓÈ ÏÎa21˜ÏBÁÂ ,Bic - ˙‡f‰ »»»¿»¿≈«À»«…«¿≈

Ì‡Â .‰ÂLa ¯ÎOa22‰È‰23‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÒÈ¯‡ «»»¿»∆¿ƒ»»¬ƒƒ¿
BlLa ÏtËÓ24CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙B„O‰ ÏÚa ÏL·e ¿«≈¿∆¿∆«««»≈»ƒ

ÌeÏk BÏ ˙BÏÚ‰Ï25. ¿«¬¿

ãycew zegiyn zecewpã

יהודי  כל על מלמד העניינים בפנימיות ושותפין' 'שלוחין
בתחתונים  דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שלוחו שהוא
במעשה  לקב"ה שותף נעשה שליחותו שממלא ידי ועל

בראשית.
מציאותו  להיות חייבת כמותו", אדם של ש"שלוחו ומכיון
אף  ברית, בני אתם "מה - למשלח דומה השליח של
רק  להעשות זו שליחות יכולה ולכן ברית". בני שלוחכם
ממש". ממעל אלקה "חלק היא שנשמתו יהודי ידי על
ועל־ידי  יהודי, של מציאותו עצם מצד הוא השליחות ועניין

לקב"ה. שותף גם נעשה העבודה
.. ושקטה יראה "ארץ הפסוק על המדרש ידוע שהרי
עם  הקב"ה שהתנה מלמד .. שקטה ואח"כ יראה בתחילה
התורה  מקבלין ישראל אם להם: ואמר בראשית מעשה
לתוהו  העולם את מחזיר אני לאו ואם מתקיימין אתם
נעשה  יהודי של שבעבודתו בפשטות מובן וא"כ ובוהו"
הקב"ה  אין ובזכותו בראשית, במעשה לקב"ה שותף הוא
עילוי  שפועל אלא עוד ולא ובוהו לתוהו העולם את מחזיר
ערעור  עליו שיצא שטר על־דרך בעולם, יותר גדול
שלא  משטר יותר גדול תוקף לו שיש בבית־דין ונתקיים
שישראל  אחר הזה העולם גם כך מעולם, ערעור עליו יצא

בזכותם. ומתקיים ומצוות תורה בו מקיימים
לקב"ה  שותף נעשה שיהודי רק שלא זו שבהלכה והחידוש
והשכר  הרווח מתחלק לעתיד־לבוא - העבודה וגמר ובסיום
נותן  העבודה בתחילת שכבר אלא ישראל ובני הקב"ה בין
כדי  מישראל ואחד אחד לכל ומזונו עמלו שכר הקב"ה
שכר  לו שנותן רק ולא השליחות. מילוי את לו לאפשר
יוכל  לא זה לולי כי הבית לבעל גם תועלת יש שבזה מזונו
עמלו" "שכר ומיד תיכף לו נותן גם אלא ולעבוד להמשיך

העבודה. וגמר בסיום מיד כשותף שיקבל השכר מלבד
יותר  לו ליתן צריך מזונו אם וקל־וחומר ובמכל־שכן
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בשעתו המלך שלמה ז.)מסעודת פרק ריש מציעא בבא (משנה

רק  יכולים ומזה על־אחת־כמה־וכמה, עמלו ששכר הרי
יהודי  כל יקבל שלעתיד־לבוא והריוח השכר מהו לשער

עבו  דתו.על
חיים' ב'עץ המבואר פי על להוסיף שסיבת (בתחילתו)ויש

כוחותיו  שלימות שיתגלו בכדי הוא העולמות בריאת
והבאתם  העולם בריאת קודם שגם והגם כו' ופעולותיו
כח  אין למעלה שהרי בשלימות, כוחותיו היו פועל לידי
גם  כוחותיו שיבואו הקב"ה של רצונו זאת בכל פועל, חסר
כי  הנ"ל בהלכה משתקף זה ועניין הזה. בעולם פועל, לידי
האפרוחים  את פועל לידי להוציא התרנגולים תפקיד
המובא  חמור וכן וסייחים עגלים גם ועל־דרך־זה שבביצים.
"חמור  - הבהמית נפש עם העבודה שהם ההלכה בהמשך

שונאך".
קצת: אחר ובאופן

שנמצא  האלוקי האור את לגלות היא ישראל של עבודתם
התרנגולים  לבעל ניתנה זו ועבודה בהעלם, בעולם
ויצאו  שיתבקעו עד הביצים את לחמם היא שפעולתם
והקדושה  החום ידי שעל בעבודה ועניינו אפרוחים, מהם
עד  העולם. בענייני שבהעלם האלוקי הניצוץ את מגלים
היינו  תרנגולים, בעצמם ונעשים האפרוחים את שמגדלין
שתפקידו  בזה ומרומז קדושה. של חום מפיץ עצמו שהוא

קונו. את לשרת משנתו לקום יהודי לעורר התרנגול של
סמוך  להיות יכול שיהודי זו מהלכה הנלמדת ההוראה
ביניהם" "הריוח יהיה שלעתיד־לבוא בלבד זו שלא ובטוח
"צריך  העבודה בתחילת שכבר אלא העבודה בסיום
את  לעבוד שיוכל כדי ועמלו" מזונו שכר להעלות (הקב"ה)
בכל  שמדובר ובפרט לבב. וטוב שמחה מתוך במנוחה ה'
או  התרנגולים כבעל שבפשוטים בפשוט אפילו יהודי
הקב"ה  מספק להם שגם וסייחים עגלים שמגדל רועה

כדבעי. ה' את לעבוד שיוכל כדי ועמלו מזונו שכר
(k oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

במשנה.2) סח. מציעא  דיבור 3)בבא שם רש"י  ראה
כנ"ל  ריבית, אבק של חשש כאן ויש מושיבין אין המתחיל

ב. הלכה ו עמלו 4)פרק "שכר במקום תימן בכתבֿיד
ובכ"י  רומי. בדפוס וכן בטל". כפועל "שכרו - ומזונו"
שם  התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו אברבנאל:
המשנה  שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל דיבור
לו  לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר:
מזמנו  קטן חלק אלא להקדיש צריך שאינו לפי ממש, כפועל

זו. שם.5)לעבודה המשנה את 6)המשך  ששמים
אחרי  לאמצע הריווח את לחלק הזמן, באותו שוויים

גידול. של ב.7)תקופתֿמה הלכה ו פרק למעלה ראה
שם.8) המשנה שנאמר 9)סוף מה רבינו מפרש כך

המשניות  פירוש וראה משולשין", שיהו "עד שם במשנה
אחר. באופן פירש שם ורש"י שתוכל 10)שם. "והוא

שם). המשניות (פירוש משא" ["מפני 11)לשאת
הלכה  ד פרק למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם" שנשתתפו
[המשותפת  סחורה אותה למכירת ידוע זמן "היה ד:
שתימכר  עד יחלקו שלא לעכב מהם אחד לכל יש - ביניהם]

למכירתה"]. הידוע בזמן ֿ 12)הסחורה הדין מתוך יוצא
אלעזר  רבי של העובדא ומתוך ושמואל. רב של ודברים

סט.). מציעא (בבא של 13)מהגרוניא תפקידו שזהו
לאמצע,14)המפטם. שניהם וההפסד, השכר כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה רב 15)היינו של מימרא
(שם). אלעזר רבי של "או 16)והעובדא תימן: בכתבֿיד

ב. הלכה ו פרק למעלה משנה הלחם פירש וכן האלייה".
(17- חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק משום כאן על 18)אין הגמרא מסקנת לפי
מסוף  קצת יוצא וכן רב. של המימרות שתי שבין הסתירה
מיימוני. הגהות וראה אלעזר, רבי של העובדא

לביצים.19) רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא
למעלה  רבינו שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע
טירחה  לו החוסך המין, מאותו היינו, ב), הלכה ו (פרק
שיש  עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה,

"מותר 20)לו. שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו והיינו,
בראב"ד. ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש",

שם:21) למעלה רבינו קוראו וכן שביניהם. העסק כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום שם 22)"שבכל

מהגרוניא. אלעזר רבי של במעשה הסוגייה, בסוף
בבהמה.24)המתעסק.23) כשותף לו שיש בחלק
למעלה25) השדה" לבעל הוא משועבד שם,"שהאריס

שם. מהגמרא

.·B‡ ÌÈÏB‚¯z ·ÈLB‰ B‡ ÔÈÁÈÒ B‡ ÌÈÏ‚Ú ÌM‰«»¬»ƒ¿»ƒƒ«¿¿ƒ
BÏ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ Ìht‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌL»¿≈»«««»¿«¬ƒ»»¿…∆¡»
‰nÎa ÔÈ‡B¯ :˙BÚÓ ÏL ˜ÒÚ‰ ÔÈ„k BÈ„ È¯‰ - ¯ÎO»»¬≈ƒ¿ƒ»≈∆∆»ƒ¿«»
ÏËBÂ ,eÁÈÂ¯‰ ‰nÎÂ ,ÌÈˆÈa‰ B‡ ˙BÓ‰a‰ ÔÈÓL»ƒ«¿≈«≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈
ÌlLÓ - e„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;¯ÎO‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈«»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

„ÒÙ‰‰ LÈÏL26. ¿ƒ«∆¿≈

ג.26) הלכה שם למעלה כמבואר

.‚ÔÈÓL27˙BOÚÏ Bk¯cL ¯·c ÏÎÂ ¯BÓÁÂ ‰¯t28 »ƒ»»«¬¿»»»∆«¿«¬
ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,ÏÎ‡ÏÂ29‰fL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¡…¿ƒ¿∆«»»»∆¿«««ƒ∆∆

˜qÚ˙Ó30˙„B·Úa BÓˆÚÏ ¯Á‡ ÁÂ¯ BÏ LÈ È¯‰ , ƒ¿«≈¬≈≈∆««≈¿«¿«¬«
¯ÎBO È¯‰L ,˙BÓ‰a‰31‰‰Â da „·BÚ B‡ d˙B‡ «¿≈∆¬≈≈»≈»¿∆¡∆

ÎOaÔÈ‡Â .d˙„B·Ú·e d¯32ÔÈÓL33Bn‡ ÌÚ Ï‚Ú34, ƒ¿»»«¬»»¿≈»ƒ≈∆ƒƒ
,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ ÁÈq‰Â Ï‚Ú‰L ;Bn‡ ÌÚ ÁÈÒ ‡ÏÂ¿…¿»ƒƒ∆»≈∆¿«¿»≈∆¿

.˜ÒÚ Ba LÈÂ¿≈≈∆

במשנה.27) סט: כפועל 29)מלאכה.28)שם שכר ללא
חבירו.30)בטל. בחלק מטפל גם והוא לבדו, הוא

לאחרים.31) נשך 32)משכיר איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
סח: שם ובברייתא במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא
של  למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני
כתבו  וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה",
משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות
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שכר.33) תוספת בלי נגרר 34)היינו, שהוא אמו סמך על
אחריה.

.„ÌM‰35?da ÏtËÏ ·iÁ È˙Ó „Ú ,B¯·ÁÏ ‰Ó‰a «»¿≈»«¬≈«»««»¿«≈»
Ô‡v‰ Ô‰Â ,˙B¯„Bb·e ;L„Á ¯OÚ ‰BÓL - ˙BB˙‡a«¬¿»»»…∆«¿¿≈«…

‡a Ì‡Â .L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ - ¯˜a‰Â36˜ÏÁÏ ¿«»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»«¬…
B¯·Á - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a37eÙzzLpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¿¿«∆¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÈÙÏ .Ì˙Ò38,‰BL‡¯ ‰L ÏL ‰ÏÈÙË ‰ÓB„ BÈ‡L ¿»¿ƒ∆≈∆¿ƒ»∆»»ƒ»
˙nzLÓ dÈ‡L ,ËÚeÓ ÁÂ¯‰Â ,‰a¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À»¿»∆«»∆≈»ƒ¿«∆∆
,˙¯Á‡‰ ‰L ÏL ‰ÏÈÙËÏ ,ÈL˜a ‡l‡ ‰lÁza«¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿ƒ»∆»»»«∆∆
˙nzLÓ ‡È‰ È¯‰L ,‰a¯Ó ÁÂ¯‰Â ,ËÚeÓ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«¿À∆∆¬≈ƒƒ¿«∆∆
ÛBÒ „Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ CÎÈÙÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙ÙÒBÓe ‰a¯‰«¿≈∆∆¿»¿ƒ»¿«≈»»«

‰„ÏÈ .‰iL ‰L39‰ÓeM‰ ‰Ó‰a‰40È¯‰ - BÏˆ‡ »»¿ƒ»»¿»«¿≈»«»∆¿¬≈
ÌB˜Ó .ÚˆÓ‡Ï ÁÂ¯‰ ÏÏkÓ „Ïe‰41Ïc‚Ï e‚‰pL «»»ƒ¿«»∆«»∆¿«»∆»¬¿«≈

eÏc‚È - Ì˙B„ÏÂ42e‚‰pL ÌB˜Ó .e¯ÎnÈ Ck ¯Á‡Â ¿»»ƒ¿¿¿««»ƒ»¿»∆»¬
‰w„a ,˙B„Ïea Ïth‰Ï ˜qÚ˙n‰ ·iÁ - Ïc‚Ï ‡lL∆…¿«≈«»«ƒ¿«≈¿ƒ«≈«¿»¿«»

ÌBÈ ÌÈMÓÁ ‰q‚·e ÌBÈ ÌÈLÏL43‰ˆ¯ .ÔÈ˜ÏBÁÂ ,44 ¿ƒ¿«»¬ƒƒ¿¿ƒ»»
ÈÙa Ô˙B‡ ÌL - ‰Ê ÔÓÊ ÏÚ ¯˙È Ô‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈»∆»≈«¿«∆»»ƒ¿≈

‰LÏL45aÏÎÂ ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBi·e ÌÈLÏL ÌBÈ ¿»¿¿ƒ««¬ƒƒ¿…
,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - Ck ¯Á‡ eÁÈÂ¯iL∆«¿ƒ««»ƒ…«ƒ¿«≈¿»¬»ƒ
ÈtÓe ,„Ïe‰ ÈˆÁ BÏ LÈ È¯‰L ;ÁÂ¯‰ ÚÈ·¯ B¯·ÁÂ«¬≈¿ƒ«»∆«∆¬≈≈¬ƒ«»»ƒ¿≈
ÈˆÁ‰ B˙B‡ ÈˆÁ ÏËB B¯·Á ÏL ÈˆÁa ˜qÚ˙pL46, ∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆¬≈≈¬ƒ«¬ƒ

ÌÈÚ·¯ ‰LÏL È¯‰47‰LÏL ÈÙa Ôk ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿≈¿»
‰ÂLa Ô‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â ,ÏÁÓ È¯‰ -48.Ô‰L ˙BÓk ¬≈»«¿«¿»≈≈∆¿»∆¿∆≈

ÌB˜Ó49˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL50Ûzk ¯ÎO51˙BÚÓÏ »∆»¬¿«¬¿««»ƒ¿
˜ÒÚ‰52˜qÚ˙n‰ ÏËBpL ¯ÎO‰ Ïk ‰È‰ÈÂ ,ÔÈÏÚÓ - »≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆»«»»∆≈«ƒ¿«≈

‡OBpL ¯ÎOa53BÙ˙k ÏÚ54˙BÚn‰ ¯ÎO ÏÏÎa55. ¿»»∆≈«¿≈ƒ¿«¿««»
ÔÎÂ56‰Ó‰a ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï Ôk¯c Ì‡57.BÏ ÔÈÏÚÓ - ¿≈ƒ«¿»¿«¬¿«¿≈»«¬ƒ

ÌB˜Ó58BÏÓÚ ¯ÎOa ˙B„ÏÂ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL59 »∆»¬¿«¬¿«¿»ƒ¿«¬»
˜qÚ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈÏÚÓ -60‡Ï - Ì˙Ò ÛzzLn‰ B‡ «¬ƒ¿»«ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿»…

.‰È„n‰ ‚‰nÓ ‰pLÈ¿«∆ƒƒ¿««¿ƒ»

סומכוס.35) כדברי בברייתא, סט. מציעא בעל 36)בבא
דיבור  שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל בברייתא.38)המטפל שם
שבעל  אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש
יורה  ערוך שולחן ראה מעכב. והמטפל לחלק רוצה הבהמה
שם  ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה

ל. קטן במשנה.39)סעיף סט: ששמו 40)שם הבהמה
שם.41)אותה. בהם 42)במשנה לטפל המתעסק חייב

גדולים.עד כרבי 43)שיהיו ולא קמא כתנא שם ברייתא
א  ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי,
(רש"י  הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות

כרבה). המתחיל דיבור שם מציעא סיום 44)בבא
שם. אבל 45)הברייתא ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם

אביי  דברי סט. שם הוא וכן אסור, שלושה בפני שלא
גדא. בר מנשה רבי של הוא 46)בעובדא השני שהחצי

מקבל  שהמתעסק פיקדון", ומחצה מלוה "מחצה בבחינת
אף  לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על
מלוה. בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי

שבין 47) אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו
ממש  שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך
האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם משנה (כסף
הפעוטה  הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי
מיוחד  שכר לקבל צריך אינו חבירו של ברביע לו שיש

משנה). והם 48)(לחם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי
וכן  לאמצע, הוא שהריווח הוולדות, בכל עדיין שותפים
שחילק  גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא
בשל  נוטל אינו שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו
לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו
בתרא  (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן
אם  לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:
- ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו
מפרשים). קצת בשם משנה (כסף לעצמן" השביחו

שם 49) בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: שם
מקום. המתחיל שנושא 51)להוסיף.50)דיבור סבל

הכתף. על הנ"ל 52)הסחורה השכר מוסיפין כלומר,
שניהם. על חלה וההוצאה העסק, מעות לחשבון

אם 53) שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו והיינו,
אחר. לכתף שילם אם 54)לא שאפילו אומרים ויש

החשבון  על ההוצאה חלה - הכתף היה בעצמו המתעסק
כח. קטן סעיף שם ט"ז ראה העסק, של הכללי

אותה 55) לסבול צריכים ששניהם הקרן, בכל כלומר,
שם  וראה המתעסק, חשבון על אותה מטילים ולא בשווה,

רמ"א. בברייתא.56)בהגהת שם זה היינו,57)אף
שכר  יותר נותנים בהמה של שלעסק מקום, באותו שהנוהג
גדול  יותר הוא בבהמה שהעמל מפני לסחורה, מאשר עמל
ביחד: ההלכות שתי נאמרו שבברייתא ואף משנה), (לחם
לבהמה  מעלין, למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום
שווה, פירושן אין - שם) בתוספות ר"ח (גירסת מעלין"
מפרש  והראב"ד כנ"ל. אלא כתף, שכר אינו בהמה  ששכר
לפעמים  שצריכים לעמלים כתף שכר - בהמה" "שכר גם
כמו  הייתה הנ"ל בברייתא שגירסתו לפי הכתף על להוליכם
למעות  כתף שכר להעלות שנהגו "מקום לפנינו: שהוא
בדברי  מפרשים ויש שם. ברש"י וראה מעלין", לבהמה
הסחורה  עליה לשאת בהמה כשצריך - בהמה" "שכר רבינו
מא  סימן ה פרק מציעא בבא חריפתא (פלפולא העיסקא של

ל). "ולהעלות 58)אות שם: בתוספות ר"ח כגירסת זה אף
מעלין". ומזונו עמלו בשכר שנותנים 59)וולדות היינו,

הכוונה  ואולי שם). מלובלין (מהר"ם שכרו בעד וולדות
עמלם. בשכר וולדות אף להם המשך 60)שמוסיפים

שם. הברייתא

.‰dÎB˙Ï ÔBÚÓL „È¯B‰Â ,‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»¿»»∆¿ƒƒ¿¿»
¯kÓÏÂ ,˙B‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ïe ,dÚËÏ B‡ dÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»∆»»¿ƒ¿…

‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,˙B¯t‰61ÔÈa ,Ì‰ÈÈa ‰È‰È «≈¿»«»≈««»»ƒ¿∆≈≈∆≈
‰ÂLa e˜ÏÁiL e˙‰L62Ô·e‡¯ ÏhiL e˙‰L ÔÈa , ∆ƒ¿∆«¿¿¿»∆≈∆ƒ¿∆ƒ…¿≈

¯˙È63ÔÈa ,Ô·e‡¯ ÏMÓ dlk ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰L ÔÈa , »≈≈∆»¿»«»»À»ƒ∆¿≈≈
¯zÓ ‰Ê ÏÎa - ÔBÚÓL ÏMÓ ‰˙È‰L64Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿»∆À»¿≈»

ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÏtËÓ‰ ÔBÚÓLÂ .˙Èa¯ ˜·‡¬«ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈«¬«»»∆
ÒÈ¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ·e ‰‡ˆB‰·e65. «»»ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿»»ƒ

¯ÓB‡ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Èz„¯È ‰ˆÁÓÏ :¯ÓB‡ ÒÈ¯‡»ƒ≈¿∆¡»»«¿ƒ«««»∆≈
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‰È„n‰ ‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈz„¯B‰ LÈÏLÏ66, ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿««¿ƒ»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ‚‰nk ‡lL ÔÚhL ‰ÊÂ67. ¿∆∆»«∆…«ƒ¿»»»¿»ƒ¿»»

השבח.61) למחצה".62)כלומר: "אריס הנקרא וזהו
לרביע".63) או לשליש, "אריס הנקרא שבקרקע 64)וזהו

בעל  של ברשותו נשארת תמיד היא שהרי לריבית, מקום אין
הגמרא  חכמי מצינו "שכן הלוואה בבחינת היא ואין הקרקע

משנה). (כסף אריסים" להם נחמן 65)שהיו וכרב קי. שם
יהודה. כרב רביע.66)ולא ואם שליש אם מחצה, אם

בשטר.67) או בעדים

.ÂÏÚa68Ì‡ :dL¯‚Â BzL‡ ÈÒÎa ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ‰È‰69e˜lzÒ ÏÚa ˜lzÒÂ ÏÈ‡B‰ - »»«««»ƒƒ¿ƒ¿«≈««ƒ¿«¿

Ì‰70,Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ Ì‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿≈»∆ƒ«»»∆»ƒ«∆«
‰Úe·L·e71Ì‡Â .72˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ƒ¿»¿ƒ≈«««»ƒ«««
‚‰Ó]73ÒÈ¯‡k Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,e„¯È ı¯‡‰ [74. ƒ¿«»»∆»¿¿»ƒ»∆¿»ƒ

דרב 68) בריה הונא רב ידי על שנפתרה בעייה פ. כתובות
ירדו 69)יהושע. לא שאם אריסות, בטיב "יודע כלומר:

שם). (רש"י עובדה" עצמו הוא היה ירדו 70)אלו, "שלא
ואבידה  גזילה מהלכות י (פרק הבעל" דעת על אלא לה

שם). הסוגייה מן יב שהוציא 71)הלכה עצמו הבעל כדין
במשנה  עט: (שם מהפירות אכל ולא אשתו נכסי על הוצאות
גזילה  בהלכות ושם ט) הלכה אישות מהלכות כ"ג ופרק
אם  כלומר: התחתונה", על וידם להם "ששמין מפורש:
ואם  בשבועה, השבח את נוטל השבח על יתירה ההוצאה
בעל  כמו בשבועה, ההוצאה נוטל ההוצאה על יתר השבח
הפסדתוני  להם: אומרת שהיא שם). אישות (הלכות עצמו
ולפיכך, יורד, בעלי היה יורדים הייתם לא שאם בירידתכם,
אם  אלו אריסים של דינם מהו רבינו הזכיר ולא כדינו. דינם
שבאופן  עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו
אכל" שאכל ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין זה
שם  רש"י ודעת ח). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה
הגמרא  בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם
קטן  סעיף פח סימן שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין שם,
כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף שכתבו כב

פ.72) "על 73)שם כתב: שם ואבידה גזילה  בהלכות
הקרקע". הייתה 74)דעת אם העליונה: על [וידם

נו  השבח, על יתירה השבח ההוצאה ואם ההוצאה, את טלים
(כן  ברשות ירדו שהרי השבח, את נוטלים ההוצאה, על יתר
בסוגיית  שם שנראה ומה שם). ואבידה גזילה בהלכות נראה
הבעל  אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא
קיימא" לאריסי "ארעא אריס, אינו אם אבל אריס, עצמו
בתוספות  וראה ברשות. כיורד זה והרי שם) הגמרא (כלשון

הסוגייה]. בסוף שם רי"ד

.ÊÔÈÁ‡‰75˙M¯È e˜ÏÁ ‡lL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡ »«ƒ¿»«¿ƒ∆…»¿¿À«
Ô‰ È¯‰ - „ÁÈa da ÔÈLnzLÓ Ôlk ‡l‡ ,ÔLÈ¯BÓƒ»∆»À»ƒ¿«¿ƒ»¿««¬≈≈

¯·c ÏÎÏ ÔÈÙzLk76ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ . ¿À»ƒ¿»»»∆»ƒ»«ƒƒ
ÔÈÙzM‰77CÏn‰ ˙en‡Ï ÏÙpL78ÁÂ¯‰ -79 «À»ƒ∆»«¿À»«∆∆»∆«
ÚˆÓ‡Ï80‰ÏÁ .81Ô‰Ó „Á‡82ÔÓ ‡t¯˙ - ‡t¯˙Â »∆¿«»»∆»≈∆¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ

Ì‡Â .ÚˆÓ‡‰83ÔB‚k ,‰ÚÈLÙa ‰ÏÁ84‚ÏMa CÏ‰L »∆¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿∆»««∆∆

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÁL „Ú ÌÁ‰ ÈÓÈa ‰nÁa B‡85È¯‰ - ««»ƒ≈«…«∆»»¿«≈»∆¬≈
.BÓˆÚ ÏMÓ ‡t¯˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«≈ƒ∆«¿

מהלכות 75) ט פרק להלן וראה במשנה, קמד: בתרא בבא
א. הלכה וראה 76)נחלות ההיא. המשותפת בירושה

ומפרשה 77)בראב"ד. השותפין" "אחין שם במשנה
משנה). (כסף השותפין או אחין או 78)רבינו: "גבאי

שם  נחלות (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס סופר
ו). בהלכות 79)הלכה משנה (מגיד ההפסד הדין והוא

הירושלמי). בשם שם אביהם 80)נחלות מחמת "אם
נעמיד  ואמר: זה, בדבר ידוע אביהן שהיה כגון מינוהו,
היה  ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי בנו, תחתיו
הרי  - מינוהו עצמו מחמת ואם למנותו, וראוי ביותר חכם
שם  בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה

כאן). משנה וכסף בראב"ד שם.81)וראה משנה
שם.83)באונס.82) זה המימרא 84)אף לפי שם,

מצינים  חוץ שמים בידי "הכל חנינא: רבי של המפורסמת
שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם כגון,85)ופחים",

המשניות  (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל
שם). לרבינו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והאריסין 1) השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר

והאפוטרופסין.

.‡ÔÈÙzM‰2Ôlk3ÔÈtB¯ËBt‡‰Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ,4epnL «À»ƒÀ»¿»¬ƒƒ¿»«¿ƒ∆ƒ
ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡5˙‡OB ‡È‰L ‰M‡‰Â ,ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ »≈ƒ««¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ≈

B‡ ˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ6Ô·e ,˙ÈÂÁ dÏÚa d·ÈLB‰L ¿∆∆¿««ƒ∆ƒ»«¿»∆¿»ƒ∆
˙Èa‰7ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk -8Ì‰È¯·cÓ9˙ÚËa ««ƒ»∆»≈≈ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿«¬«
˜ÙÒ10‡Ï ‡nL B‡ ÔzÓe ‡OÓa B¯·Á ÏÊ‚ ‡nL , »≈∆»»«¬≈¿«»«»∆»…

‰nÏÂ .Ì‰ÈÈaL ÔBaLÁa ˜c˜„11ÌÈÓÎÁ ewz ƒ¿≈«∆¿∆≈≈∆¿»»ƒ¿¬»ƒ
‰Ó ÏkL ,ÔÓˆÚÏ ÔÈ¯BÓ el‡L ÈtÓ ?BÊ ‰Úe·L¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿»∆»«
ÈtÓ ,Ì‰Ï ‡e‰ Èe‡¯ - ˙BÚn‰ ÏÚa ÈÒÎpÓ eÁ˜iM∆ƒ¿ƒƒ¿≈«««»»»∆ƒ¿≈

CÎÈÙÏ .ÔÈÁ¯BËÂ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL12Ì‰Ï ewz ∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆
Ïk eOÚiL È„k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ‰Úe·L ÔÈ·iÁL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆«»ƒ¿»¿«¬«»≈¿≈∆«¬»

.‰eÓ‡Â ˜„ˆa Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆¿∆∆∆¡»

במשנה.2) מה: גם 3)שבועות לכלול כן כתב
שנוטלים  שאע"פ להשבע, חייבים שכולם המתעסקים,
נוטלים  שאינם מאחר לעצמם, היתר הם מורים - שכרם
הלכה  פ"ו (למעלה בלבד בטל כפועל אלא משלם, שכרם
ד"ה  מח: שבועות ב'תוספות' רבינוֿתם לדעת בניגוד ב)
ברמ"א  וראה (רדב"ז, שבועה צריכים אינם שהם בה, דמורו
ט). ס"ק שם ובש"ך ד, סעיף צג סימן חושןֿמשפט

פטר 4) לטיניות: מלים משתי מורכבת "אפוטרופוס" המילה
(=בן). פוס בגלל 5)(=אב) זה מינוי מקבלת ימנע שלא

כעל  עליו המצביע המינוי שעצם אחרי עליו, שבועה הטלת
אבי  שמינהו אפוטרופוס אבל רב, סיפוק לו גורם נאמן, אדם
המינוי. מקבלת ימנע פן אותו, משביעין אין היתומים,
ד. הלכה להלן וראה ונב: נב. בגיטין שאול אבא וכדעת

במשנה.6) פו: א 7)כתובות סעיף צג סימן חו"מ בשו"ע
היינו  הבית", בעל בעניני ונותן "שנושא המחבר: הוסיף
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פירש  הבית, בן ד"ה מח: בשבועות ורש"י הבית. מנהל
שכל  ה, הלכה להלן רבינו דעת אבל האחין". מן "אחד

ד. ס"ק שם סמ"ע וראה זה, בכלל חפץ 8)שליח בנקיטת
ד). הלכה שבועה 9)(להלן אלא התורה מן מצינו שלא

(הגהות  בספק ולא ודאי, בטענת זו ואף במקצת, מודה של
(שבועות 10)מיימוניות). בגמרא זו משנה פירשו כן

מח:).11)מח:). (שם בגמרא והתשובה השאלה
מהלכות 12) (פ"א ספק על משביעין אין כלל שבדרך אף

ז). הלכה ונטען טוען

.·ÔÈ‡Â13„Ú ˜ÙÒ ˙ÚËa ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk ¿≈»∆»≈≈ƒ¿»¿«¬«»≈«
ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÛÒk ÈzLa Ô˙B‡ ÚÈaLn‰ „LÁiL14 ∆«¿…««¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆∆≈¿≈»ƒ

ÛÒk ÏL15¯‡a˙iL BÓk ,16˙BÁÙa ÔÈ„LBÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆¿∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿»
.ÔÈÚaL ÌÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

נחמן.13) רב בשם מניומי בר יוסף רב מימרת מח: שבועות
פרוטות.14) ושתים שלשים ובה מדינר, ששית היא מעה כל
בן 15) ר"י רבו כדעת סובר שהוא נראה רבינו מלשון

הר"ן  כתבו וכן במקצת, בהודאה כאן צורך שאין מיגאש,
[ואע"פ  רבינו. בדברי כאן והכסףֿמשנה שם, בשבועות
"כמאן  שאמרו שם בשבועות הסוגיא תחילת שלפי
טענת  על התורה מן שבועה שחייבים (שאמר כשמואל"
על  - במקצת) וכופר במקצת מודה הנתבע אם כסף, שתי
שאם  במקצת, בהודאה אלא זו שבועה חייבים שאין כרחינו
צריכה  אינה הכפירה הלא כסף, שתי צריך למה כן לא
למסקנה  הנה, - לט:) שבועות (עיין מפרוטה יותר להיות
שאין  (שסובר כרב" טענה, כפירת "אימא שאמרו: שם
ופרוטה, כסף שתי בתובעו אלא התורה מן בשבועה חייבים
כרחינו  על לט:), (שם בפרוטה ומודה כסף בשתי כופר והוא
הצריכו  לא למה כן, לא שאם בהודאה, צורך אין שכאן
צורך  אין המסקנה שלפי ע"כ אלא ופרוטה, כסף שתי טענת

בהודאה]. ולא בכפירה טוען 16)אלא מהלכות פ"ג להלן
ז. הלכה שם ועיין א, הלכה ונטען

.‚ÔÈ‡ - „Á‡‰ ÛzM‰ ˙Ó Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰ Ô‡kÓƒ»««∆ƒ≈«À»»∆»≈
;‡nL ˙ÚËa ÂÈ·‡ ÏL BÙzL ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ L¯Bi‰«≈»¿«¿ƒ«À»∆»ƒ¿«¬«∆»
È„k ,È‡cÂa ÂÈ·‡ Ba B„LÁL ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈««»»∆¬»»ƒ¿««¿≈
ÈÓ LÈÂ .ÛÒk ÈzLa L¯Bi‰ ‰Ê B˙B‡ „LÁiL∆«¿…∆«≈ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ
‰ÊÎÂ .‡nL ˙ÚËa L¯Bi‰ B˙B‡ ÚÈaLnL ,‰¯B‰L17 ∆»∆«¿ƒ««≈¿«¬«∆»¿»∆
‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰L ,Ôe„Ï Èe‡»̄»∆¬≈«¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»

dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚpL18. ∆«¬≈«¿»¿«≈«¿»

ליתומים.17) טוענים סז.18)שאנו פו. בכתובות נראה כן
משביעין  אפוטרופסות, משבועת הבעל אותה פטר לא שאם
אביהם  אותה חשד אם יודעים שאינם אף היורשים אותה

יודעים. אינם יורשים סתם שהרי מעות, בשתי

.„,BÙzL B‡ BÒÈ¯‡ ‰fL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»≈ƒ∆∆¬ƒÀ»
BÒÈ¯‡ B‡ BÙzL :¯Ó‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ‰„BÓ ‡e‰ ‡l‡∆»∆ƒƒ«¿¿»«À»¬ƒ

ÌeÏk ÈzÏÊ‚ ‡Ï Ï·‡ ,È‡ B˙Èa Ôa B‡19‰Ê È¯‰ - ∆≈¬ƒ¬»…»«¿ƒ¿¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL20B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ; ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿ƒƒ¿»¿

ÔBÓÓ B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·L21e‰ÊÈ‡ .22LiL ˙Èa‰ Ôa ¿»∆»¿»¿»≈∆∆««ƒ∆≈
ÌÈÏÚBt ÒÈÎnL ‰Ê ?˜ÙÒ ˙ÚËa ÚÈaL‰Ï BÏ¿«¿ƒ«¿«¬«»≈∆∆«¿ƒ¬ƒ

BÏ ‡ÈˆBÓe ˙B¯t BÏ ÒÈÎÓe ,ÌÈÏÚBt ‡ÈˆBÓeƒ¬ƒ«¿ƒ≈ƒ
˙B¯t23ÒÎ ‡l‡ ,Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L ˙Èa‰ Ôa Ï·‡ : ≈¬»∆««ƒ∆≈≈¿≈∆»ƒ¿»

ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - „·Ïa ‡ˆBÈÂ BÏ‚¯a¿«¿¿≈ƒ¿«≈»¿«¿ƒ«ƒ»≈¿≈
ÌÈÓB˙È‰ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

˜ÙÒ ˙ÚËa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ24‰M‡‰ ÔÎÂ .25‡lL «¿ƒƒ¿«¬«»≈¿≈»ƒ»∆…
‰˙ ‡ÏÂ ‰‡O ‡ÏÂ ,dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚ«¬≈«¿»¿«≈«¿»¿…»¿»¿…»¿»
.˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙¯e·˜ ¯Á‡Ï¿««¿««¿»≈«¿ƒƒ»ƒ»≈

‰‡O Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡ - ‰¯e·˜e ‰˙ÈÓ ÔÈa ‰˙Â ¿≈ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ»¿»≈
;‰¯e·˜Ï ‰˙ÈÓ ÔÈa LnzLpL ‰Ê ÏÚ ÌÈÚÈaLÓ«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿«≈≈ƒ»ƒ¿»
¯kÓz ‡Ï - ‰Ê ÏÚ Ú·MzL ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈∆ƒ»««∆…ƒ¿…

.Ïe˙Ó ˙n‰ ‡ˆÓÂ ,‰¯e·˜Ïƒ¿»¿ƒ¿»«≈ƒ¿«≈

אריס 19) שאינו ולטעון לכפור היה שיכול מיגו, לו ויש
וכו'. שותף ספר 20)ואינו כגון קדושה, של חפץ באחיזת

במשנה  המנויות השבועות כל כדין תפילין, או תורה
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א להלן וראה שם, שבועות

כל 21)ב. פרק ברא"ש, (הובא מיגאש בן ר"י רבו כדעת
ח, הלכה שכירות מהלכות בפ"ב וראה ד) סימן הנשבעין
הט"ז  כתב בזה והטעם ג. הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ג
אין  שב"חזקה" שכשם רצו) סימן ריש (חושןֿמשפט
כן  כמו ד.) (פסחים לברר שאפשר במקום עליה סומכים
ומכיון  לברר, איֿאפשר אלאֿאםֿכן סומכין אין ב"מיגו"

לברר. צריך - השבועה עלֿידי לברר שבועות 22)שאפשר
לעצמו.23)מח: היתר מורה הוא נב.24)שאז גיטין

ד. והערה א הל' לעיל וראה שאול, כאבא ונב:
בברייתא.25) פז. כרב 26)כתובות ולא מתנא כרב שם,

שם. הרי"ף פסק וכן רב, בשם יהודה

.‰ÁlLÓ‰27ÁÏML B‡ ,B¯ÎÓÏ ıÙÁ B¯·Á „Èa «¿«≈«¿«¬≈≈∆¿»¿∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯BÁÒ B‡ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B„Èa ˙BÚÓ»¿»ƒ¿≈¿»««ƒ

¯ÎO BÏ Ô˙ ‡lL28‰‡‰ ‡ÏÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÏÚ ∆…»«»»«∆¿≈≈∆¿…¬»»
È¯‰ - B¯·Á ÔBÓÓa Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,BÊ ˙eÁÈÏLaƒ¿ƒƒ¿»»¿»«¿»¬≈¬≈

˙Èa Ô·k ‰Ê29BÏ ÏÊ‚ ‡lL ,˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï BÏ LÈÂ , ∆¿∆«ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ»≈∆…»«
Áq‰ BÏ ‡È·‰L ˙Úa ÌeÏkB‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰wL ‰¯B ¿¿≈∆≈ƒ«¿»∆»»ƒ¿»»

.Ô‰Ó BÏ ¯ÎnL ˙BÚn‰«»∆»«≈∆

וכסףֿמשנה).27) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,28)תשובת
(ראה  להשביעו שיש ובוודאי בוודאי שכר, מקבל אם
מלעשות  שימנע חשש אין שאז ב) והערה א הלכה למעלה
אלא  בשכר, זאת עושה הוא שהרי חבירו, של שליחותו
ימנע  שמא חשש שיש זה, על שכר מקבל אינו אם אפילו
- ד הערה שם למעלה (ראה לחבירו חסד גמילות מלעשות
עושה  בוודאי בחינם כשעשה ועוד: י). ס"ק צג סימן סמ"ע
משביעין  זאת ובכל שם), (ט"ז לחשדו ואין מצוה לשם כן

כן 29)אותו. אמרו שלא וסובר רבינו, על חולק הרשב"א
(כסףֿמשנה). בית" "בן אלא

.ÂÔÈÙzM‰30‰È‰L B‡ ,„ÁÈa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL «À»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««∆»»
B‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰¯BÁq‰ „È˜ÙÓe Ô˙BÂ ‡OB „Á‡‰»∆»≈¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»»

ÌÚ ˙BÚn‰31ÔÈÓ ‡ÏÂ ‰cÓ ‡ÏÂ Ï˜LÓ ‡Ïa ÈM‰ «»ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»¿…ƒ»¿…ƒ¿»
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,˜ÙÒÏ ÔÈÒÎ Ì‰ÈL È¯‰ -¬≈¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈¿»∆»≈∆
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L B¯·Á ˙‡ ÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ«∆¬≈¿««À»ƒ¬»ƒ»»
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BnÚ ˜qÚ˙ ‡Ï ÈM‰Â ,Ô˙BÂ ‡OBpL ‡e‰ „Á‡‰»∆»∆≈¿≈¿«≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ
.Ô˙Â ‡OpL ‰Ê ‡l‡ ÚaL ÔÈ‡ - ÏÏk¿»≈ƒ¿»∆»∆∆»»¿»«

שאמרו 30) ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). בטעמו פשוט דבר
עוסקים  כששניהם רבים, בלשון "השותפין" שם: במשנה
העוסק  הוא שרק יחיד, בלשון הבית" ו"בן נשבעים, שניהם

יד). ס"ק צד סימן (הגר"א הנשבע ובשו"ע 31)והוא אצל,
"ביד". ה): סעיף צג סימן (חו"מ

.Êe˜ÏÁ32‰L¯b˙Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ÔÈÙzM‰33,‰M‡‰ »¿«À»ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ»
ÁÈÏM‰ BÏ ‡È·‰Â ,˙Èa‰ Ôa ÂÈÏÚÓ „¯ÙÂ34‰¯BÁÒ ¿ƒ¿«≈»»∆««ƒ¿≈ƒ«»ƒ«¿»

Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,˜˙LÂ ,Ô‰a BÏ ¯ÎnL ˙BÚÓ B‡ BÏ ‰wL∆»»»∆»«»∆¿»«¿»¿»∆
˙ÚËa BÚÈaL‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - „iÓ ÌÚ·z ‡ÏÂ¿…¿»»ƒ»≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¬«

˜ÙÒ35Ï·‡ .36È‡cÂ ˙ÚË BÏ ‰˙È‰ Ì‡37BÚÈaLÓ - »≈¬»ƒ»¿»«¬««««¿ƒ
‰ÈÏÚ38da ÏbÏ‚Óe ,39‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk40ÔÎÂ .41Ì‡ »∆»¿«¿≈»»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ

ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ‰Úe·L BÏ ·iÁ˙ƒ¿«≈¿»««¿«≈∆»≈∆
Ì‰È¯·c42‰OÚpL ÔB‚k ,43ÌÚt ˙Èa Ôa B‡ ÛzL BÏ ƒ¿≈∆¿∆«¬»À»∆«ƒ««

ÈzÏÊ‚ ‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡«∆∆¬≈∆»¿«¿≈»»∆…¿«¿«ƒ
B‡ ÈÒÈ¯‡ B‡ ÈÙzL ˙ÈÈ‰Lk ‡ÏÂ eÈÈaL BÊ ˙eÙzLa¿À»∆≈≈¿…¿∆»ƒ»À»ƒ¬ƒƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰BL‡¯a ÈtB¯ËBt‡ B‡ È˙Èa Ôa∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈»∆

במשנה.32) מה. אלא 33)שבועות הזכירה לא המשנה
בשם  (כסףֿמשנה לכולם הואֿהדין אבל ואריסין, שותפין

שהם 34)הרי"ף). למעלה, הרשומים מאלו אחד כלומר,
המעות. בעל של תבע 35)כשלוחים שלא זה שמתוך

חשד. שום כאן שאין נראה חלוקה, משנה,36)בשעת
וכו'.37)שם. והאריס השותף שטוען 38)על שכיון

שירצה. זמן בכל להשביעו יכול שם 39)ודאי, משנה,
הכל", את עליו מגלגלין - אחר ממקום שבועה לו "נתגלגל
בה  שגם דרבנן בשבועה גם בה המדובר שם המסקנא ולפי

בסמוך. וראה שותפות.40)מגלגלין, של ספק טענות אף
הנ"ל.41) מהמשנה נלמדת זו בבא שנפתרה 42)אף בעיא

'שמא',43)(שם). רק היא האחרת השבועה שגם אף
על  'שמא' משבועת אף שבועה לגלגל שאפשר ומכאן

(כסףֿמשנה). 'שמא' שבועת

.ÁÔÈÙzM‰44Ïˆ‡ ˙B·BÁ Ì‰Ï ¯‡LÂ ,e˜ÏÁL «À»ƒ∆»¿¿ƒ¿«»∆≈∆
;˜ÙqÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÚÈaL‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈»¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ»≈
ÏÎa ,‡e‰ Úe„È ¯·c - ¯‡LpL ·BÁ‰Â ,e˜ÏÁ È¯‰L∆¬≈»¿¿«∆ƒ¿«»»»«¿»
ÔÓ B˜ÏÁ ‰ÊÂ ·BÁ‰ ÔÓ B˜ÏÁ ‰Ê ÁwÈ eÚ¯tiM ‰Ó«∆ƒ»¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿∆∆¿ƒ
eÚ„È ¯·Îe ,ÒÈka ˙BÚÓ Ì‰Ï ¯‡L Ì‡ ÔÎÂ .·BÁ‰«¿≈ƒƒ¿«»∆»«ƒ¿»»¿

Ô˙B‡45ÔÈ‡ - B˜ÏÁ „Á‡ Ïk eÏË ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »«¬«ƒ…»¿»∆»∆¿≈
Ì‰ ÔÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰L ;‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÚÈaLÓ46ÔÎÂ . «¿ƒƒ∆∆∆∆«»«¬ƒ≈¿≈

ÔÈÙzM‰ Ïk ÔBaLÁ eOÚ Ì‡47Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡LÂ , ƒ»∆¿»«À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»≈∆
È„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„ÈÂ ·eˆ˜ ¯·c B¯·Á Ïˆ‡‡Ï Ô ≈∆¬≈»»»¿»«««ƒ∆¬«ƒ…

‡e‰L Ïk Ì‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .e˜ÏÁ È¯‰ - BÏË¿»¬≈»¿¬»ƒƒ¿«≈≈∆»∆
eÚ„È ‡ÏÂ Ô˙B‡ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¬«ƒ…»¿»¿…»¿

ÌÏ˜LÓ48‡lL ˙eÙzM‰ ÔÓ „ˆ Ì‰ÈÈa ¯‡LpL B‡ , ƒ¿»»∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ«À»∆…
B˜ÏÁ ‰nk Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú„È ‡ÏÂ ,ÔBaLÁ Ba eOÚ»∆¿¿…»«»∆»≈∆«»∆¿
‰Ê ÔÈÚÈaLÓe ,ÔÈ„Ú ˙Ói˜ ˙eÙzM‰ È¯‰ - BÚÈbn‰««ƒ¬≈«À»«∆∆¬«ƒ«¿ƒƒ∆

.‰Ê ˙‡∆∆

וכסףֿמשנה).44) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,45)תשובת
שבמעות  כיון הסכום, ידעו שלא אף בכיס, כסף שיש ידעו
למעלה  כמבואר חבירו, מדעת שלא לחלוק אחד כל יכול

(אורֿשמח). ט הלכה שם.46)פ"ב פ"ה למעלה
השותפות.47) כל תימן: לא 48)בכ"י ולפיכך [כלומר:

חלקו  לא אם משקלם, ידעו אם אפילו אבל אותם. חלקו
לחלוק  אין בפירות שהרי חלקו, כאילו דינו אין - אותם

שם]. בפ"ה למעלה כמבואר חבירו, מדעת שלא

.ËÈÓ49ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰wÏÁ ¯Á‡ B¯·Á ˙‡ Ú·zL ƒ∆»«∆¬≈««¬À»≈»
e¯‡aL BÓk ,ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡ BÚÈaL‰Ï50Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¿¿∆≈«¿¬»

LÈÌÈ¯Á‰Ï BÏ51‰È‰Lk ÌeÏk BÏÊbL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ≈¿«¬ƒ¿»«ƒ∆¿»¿¿∆»»
.ÏÊbL ‰na ‰„BÈ ‡ÏÂ B˙Èa Ôa B‡ BÒÈ¯‡ B‡ BÙzLÀ»¬ƒ∆≈¿…∆«∆∆»«

שם.49) ז.50)רי"ף הלכה הגאונים 51)למעלה תקנת
גם  וראה להשביע, שאין במקום אף להחרים, שיש היא

יא. הלכה פ"ג למעלה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השותפין.1) שבועת דין המשך

.‡ÛzL2,Ì‰ÈÈa È‡z ‰È‰ CkL B¯·Á ÏÚ ÔÚhL À»∆»««¬≈∆»»»¿«≈≈∆
ÔÚhL B‡ ;ÌÏBÚÓ ‰Ê È‡z ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»»¿«∆≈»∆»«
‡l‡ BÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÎÂ Ck ‰È‰ ÈlL Ô¯w‰L∆«∆∆∆ƒ»»»¿»¿«»≈≈∆»

˙BÁt3,˙eÙzM‰ EÏ Èz˙ ¯·kL ÔÚhL B‡ ;‰fÓ »ƒ∆∆»«∆¿»»«ƒ¿«À»
ÈlMÓ BÊ ‰¯BÁqL B‡ ;ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿ƒ∆¿»ƒ∆ƒ
˙BÚËa ‡ˆBik ÏÎÂ ;ÚˆÓ‡ ÏMÓ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,‰È‰»»¿«»≈ƒ∆∆¿«¿…«≈ƒ¿»

el‡4‰Úe·La Ú·Bz‰ „Èa ˙eL¯‰ -5Ì‡ ?„ˆÈk . ≈»¿¿««≈ƒ¿»≈«ƒ
,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÛzM‰ Ú·MÈ ‡lL Ú·Bz‰ ‰ˆ»̄»«≈«∆…ƒ»««À»¿««À»ƒ

˙q‰ BÚÈaLÈÂ6‡Ï :¯ÓB‡Â da ¯ÙBkL ‰Úh‰ ÏÚ ¿«¿ƒ∆≈«««¬»∆≈»¿≈…
- ‰ˆ¯ Ì‡Â ;BÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»¬≈∆«¿ƒ¿ƒ»»

ÏbÏ‚Ó7ÔÈÙzM‰ ˙Úe·La ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÂÈÏÚ8, ¿«¿≈»»»≈«¿»ƒƒ¿««À»ƒ
ÈÓÈ Ïk ÌeÏk zÏÊ‚ ‡lL :˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaLÓe«¿ƒ¿«¬«»≈∆…»«¿»¿»¿≈
‰¯BÁq‰ BfLÂ ,Ck È‡z eÈÈa ‰È‰LÂ ,˙eÙzM‰«À»¿∆»»≈≈¿«»¿∆«¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CÎÂ Ck ÈÏ z˙pLÂ ,ElL∆¿¿∆»«»ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).2) הגאונים יהיה 3)תשובת שלא ובאופן
קיבל  כבר הוודאי חלקו שאת כגון במקצת, מודה הנתבע
הוא  ובו הנתבע, בידי הנשאר החלק על הוא והדיון התובע,

כא. ס"ק צג, סימן סמ"ע וראה הכל, טענות 4)כופר שהן
שבועת  חלה שעליהן החששות מסוג ואינן ודאיות,

מדרבנן. היסת שבועת עליהן וחייבים ראה 5)השותפין,
חבירו  שהטוען יד, הלכה ונטען טוען מהלכות פ"א להלן
ואחת  קלה אחת שבועות, שתי לו ונתחייב טענות שתי
על  אותו משביעין אלא שתיהן, אותו משביעין אין חמורה,
על  שיש וכאן השנייה. את עלֿידה ומגלגלים החמורה
ושבועת  המשנה, שבועת שהיא השותפין שבועת התובע
שבועת  שישבע בדין היה מדרבנן, אלא שאינה היסת

(אורֿשמח). היסת שבועת עליו ויגלגל כדין 6)השותפין
יהיה  השבועה שעיקר לתובע, לו נוח [שכך בכל. כופר כל
מאחר  משבועה, הנתבע יפרוש אולי הוודאית, הטענה על
הוא  מוכרח זה ובאופן לשקר, נשבע הוא כי יודע שהתובע
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ראה  כסף, שתי ממנו גזל כי בשותף חושד שאינו לומר
אורֿשמח]. ועיין כאן. ורדב"ז ב הלכה פ"ט למעלה

שבועת 7) גלגול דרך האמורות הטענות על משביעו
למעלה 8)השותפין. וראה היסת, משבועת חמורה שהיא
ג. הערה

.·Ú·Bz‰9BÙzL,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï «≈«À»¿«¿ƒ¿««À»ƒ
ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ Úa˙p‰«ƒ¿»≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÌeÏk10eÈOÚ ‡ÏÂ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â , ¿¿«≈«≈¬«ƒ…»«¿¿…»ƒ
ÔBaLÁ11˙Ó ÏÚ e˜ÏÁ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡L B‡ , ∆¿∆»««≈«»«¿«¿»

,‰ˆ¯‡L ˙Ú ÏÎa ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L E˙B‡ ÚÈaL‡L∆«¿ƒ«¿¿««À»ƒ¿»≈∆∆¿∆
- ÌBÈÏ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â ,zÚaL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿»¿«»«¿∆ƒƒ¿

˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡12¯Ó‡ elÙ‡ . ≈»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¬ƒ»«
¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ,ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡LÂ ,e˜ÏÁ Ôk :Úa˙p‰«ƒ¿»≈»«¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿∆«ƒ¿»
zÁp‰ ÔB„wt B‡ ,ÈÏÚ BzÙ˜fL ·BÁ ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆¿«¿»«ƒ»ƒ«¿»

ÈÏˆ‡13BÈ‡ - BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««ƒ∆≈≈ƒ∆»»À»≈
ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¿≈»¿«¿ƒ«
elÙ‡Â ,ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡lL B‡ e˜ÏÁ ¯·kL ˙q‰∆≈∆¿»»¿∆…ƒ¿«¿≈»«¬ƒ
ÔÈ‡Â ˙q‰ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÏebÏ‚ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¿ƒ∆≈«¿ƒƒ∆≈¿≈
·iÁ ‰È‰È Ba ‰„BÈ Ì‡L ¯·„ BÚË Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏbÏ‚Ó¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»»»∆ƒ∆ƒ¿∆«»

ÔBÓÓ ÌlLÏ14·iÁ BÈ‡ Ba ‰„B‰ elÙ‡L ¯·c Ï·‡ ; ¿«≈»¬»»»∆¬ƒ»≈«»
È„È ÏÚ elÙ‡Â ÂÈÏÚ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ‡l‡∆»¿»≈ƒ¿»»»«¬ƒ«¿≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .ÏebÏ‚ƒ¿¿»∆«¿ƒ«¬≈»»

הנשבעין.9) כל פרק עוד 10)רי"ף אין - שחלקו ולאחר
ז. הלכה פ"ט למעלה השותפין, תובע 11)שבועת ואינו

בלבד. השותפין שבועת אלא ספק 12)ממנו כאן שיש
חדש  ספק וכאן ספק, היא גופה השותפין ששבועת ספקא,

זו. שותפין לשבועת עוד מקום יש והשותפות 13)אם
עוד. קיימת (שמות 14)איננה נאמר דאורייתא [ובשבועה

לשבועה  והואֿהדין ישלם", ולא בעליו "ולקח י) כב,
דרבנן].

.‚ÔÚË15Ck EÏˆ‡ ÈÏ ¯‡LÂ ‰z‡ ÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»
CÎÂ16ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ¿»¿∆≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÈÙzL ˙ÈÈ‰ ‡Ï B‡ ,ÌeÏk¿…»ƒ»À»ƒ≈»¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
˙q‰17‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Óe ,ÌeÏk B„Èa BÏ ÔÈ‡L ∆≈∆≈¿»¿¿«¿≈»»∆…

ÌÏBÚÓ ÌeÏk ÈzÏÊ‚18‰È‰ ‡lL ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡Â ; ¿«¿«ƒ¿≈»¿≈¿«¿≈»»∆…»»
e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,e˜ÏÁ ¯·kL B‡ BÙzL19. À»∆¿»»«¿ƒ«««∆≈«¿

(מגדלֿעוז).15) הגאונים בתשובות וכ"ה שם, רי"ף
ודאית.16) טענה טענה 17)והיא על בכל, כופר כדין

הלכה 18)ודאית. פ"ט למעלה וראה ממון. תביעת שזוהי
אחר. ממקום שבועה עליו מגלגלים שחלקו, שאע"פ ז

ב.19) הלכה למעלה

.„ÔÚË20EÚÈaL‰Ï ÈÏ LÈÂ eÁ‡ ÔÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ¬«¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¬
ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,˜ÙÒ ˙ÚËa21, ¿«¬«»≈¿«»≈…ƒ¿««¿≈»

¯Á‡ Úa˙p‰ ¯ÊÁÂ ,BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰Â¿≈ƒ«≈«≈ƒ∆»»À»¿»««ƒ¿»««
˜ÊÁ‰ È¯‰L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - e˜ÏÁ :¯Ó‡Â Ck»¿»«»«¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«

Ô¯Ùk22Ú·MÈÂ ,BÊ ‰Úe·LÏ23ÔÎÂ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L «¿»ƒ¿»¿ƒ»«¿««À»ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם.20) היה 21)רי"ף וחלקנו, נשתתפנו טוען: היה שאם
(רדב"ז). בֿג הלכה למעלה כמבואר משבועה, פטור

ועל 22) חלקתי, לא כאומר - השתתפתי לא שהאומר
הם  שעדיין עדים יש וכאילו עדים, יש הרי עצמה השותפות

כ). ס"ק צג סימן (סמ"ע חשוד 23)שותפים שהוא ואע"פ
ממון, גזילת על חשוד זה אין - לשותפות ביחס לשקר

שם). (סמ"ע כלום בידו נשאר ולא שותף והיה שיתכן

.‰Ô·e‡¯24ÒÈkÏ ÏÈh‰L25,ÌÈ¯Èc ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿≈∆ƒƒ«ƒ«¿«≈ƒ»ƒ
eÙzzLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓL ÏÈh‰Â26e˙Â e‡OÂ , ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿»¿

Ô·e‡¯ ÔÚËÂ ,Ô·e‡¯ „Èa Blk ÔBÓn‰ È¯‰Â ,„ÁÈa¿«««¬≈«»À¿«¿≈¿»«¿≈
ÔÈ¯Èc ˙B‡Ó LÓÁ Ô¯w‰ ÔÓ ˙ÁtL27:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ∆»«ƒ«∆∆¬≈≈ƒ»ƒ≈¿ƒ

ÌlLÈÂ ,Ck B˙ÁtL ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈƒ»«¿≈¿««À»ƒ∆¿»»ƒ«≈
B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ ÔBÚÓL28˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈ ‡l‡ ; ƒ¿¬ƒƒƒ≈∆»ƒ»«¿≈¿«

B˙ÁtL ÔÈÙzL‰29‡ÏÂ ,„·Ïa B„ÈaL ‰na CÏÈÂ , «À»ƒ∆¿»¿≈≈«»∆∆¿»ƒ¿«¿…
Ú„BÈ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯ ÔÚË .ÌeÏk ÔBÚÓL ÌlLÈ¿«≈ƒ¿¿»«¿≈∆ƒ¿≈«

È‡cÂa30BÊ ˙ÁÙa31B˙ÁtL32ÔBÚÓL ÏÚ ÏbÏ‚È -33 ¿««ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«ƒ¿
˜qÚ˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ ˙Át‰ ÌeÎÒ È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿««¿«¿»«∆¿ƒ…ƒ¿«≈

ÏÏk BÊ ˙eÙzLa ÔBÚÓL34˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈ -35 ƒ¿¿À»¿»ƒ»«ƒ¿∆≈
„BÚ ‡ÏÂ .¯ËtÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ‰Êa È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L36, ∆≈≈«¿««¿∆«∆¿≈¿ƒ»≈¿…

‰n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ‡l‡37- ÔBÚÓL „Èa ¯‡Lp‰ ∆»ƒ»»∆«»∆«ƒ¿»¿«ƒ¿
‰ÂLa B˙B‡ ÌÈ˜ÏBÁ38ÔÈ‡L .39ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ÛzM‰ ¿ƒ¿»∆∆≈«À»ƒ«ƒ¿»ƒ

‡l‡ ;B¯·Á „ÈaM ‰Ó ÏhÈÂ Ú·MiL È„k ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆ƒ»«¿ƒ…«∆¿«¬≈∆»
¯‰f‰Â .B„È ˙Áz ‡e‰L ¯·cÓ ÏËB B‡ ,¯ËÙÂ ÚaLƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»∆««»¿ƒ»≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa Ba eÚË ¯·kL ,‰Ê ÔÈ„a¿ƒ∆∆¿»»«¬≈»»

(מגדלֿעוז).24) שותפות.25)גאונים ולדעת 26)של
שוה, השקעתם שאין אע"פ - ג) הלכה (פ"ד למעלה רבינו
בשכר  מודה והראב"ד בשוה, ביניהם הפחת או השבר

בפחת. להפסיד 27)וחולק צריך מהם אחד שכל שנמצא
דינרים. וחמשים לשלם 28)מאתיים צריך ששמעון שאף

שכר  במחצה שמשתתף שותף כדין ההפסד מן מחצית
כדי  ונוטלין הנשבעין מן השותף "אין הפסד, ומחצה
להלן  רבינו שכתב כמו חבירו" שביד מה ויטול שישבע

ההלכה. שאינו 29)בסוף "כך", רבינו הוסיף לא כאן
כאילו  ונראה כולו, מקבלו שאינו אחרי הסכום, כל על נשבע
וכו' בטלית" אוחזים "שנים בדין מצאתי וכן שקר. על נשבע
ס"ק  צג סימן בסמ"ע וראה (כסףֿמשנה, ה: בבאֿמציעא

ששמעון 30)כד). לו, שברור כן, טוען ראובן אין שאם
לא  שהרי יודע, אינו ששמעון הדבר ברור הפחת, על יודע
מודה  עצמו שהוא ומכיון שנתעסק, בשעה שמעון היה
טו). ס"ק שם (ש"ך להשביעו צורך אין יודע אינו ששמעון

זה".31) "בפחת תימן: החמישים 32)בכ"י את ותובע
ראה 33)הנותרים. חמורה, שהיא השותפין שבועת מתוך

ג. הערה השותפין.34)למעלה לשבועת מקום אין שאז
איני 35) אומר: והנתבע 'ברי', טענת חבירו התובע כל כדין

ח). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א לך חייב אני אם יודע
מכיסו 36) השותפין בשבועת מוציאין שאין רק לא כלומר,

כגון  השותפים מממון זה מעכב שלפעמים אלא השותף, של
השותף  שאין שנאמר, מה בכלל זה ואף בידו, שהוא

כח). ס"ק שם (סמ"ע ונוטלין מאה 37)מהנשבעין הוא
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הרי 38)דינרים. מהם, אחד ביד שהוא אף שנשאר, שמה
ויש  שניהם, ברשות מונח כאילו והוא מהשותפות, הוא

שם). (סמ"ע שוה חלק למה 39)לשניהם גם טעם הוא
ההלכה. בתחילת שנאמר

.ÂÔÚË40ÂÈÏÚ ÈÂÏÏ LiL ,ÔBÚÓL41BÊa ·BÁ »«ƒ¿∆≈¿≈ƒ»»¿
ÏBÎÈ ‰È‰Â ·BÁ‰ È„k B„Èa ‰È‰ Ì‡ :‰Ó ˙eÙzM‰«À»»∆ƒ»»¿»¿≈«¿»»»

ÔÓ‡ - ÈÂÏÏ BzÏ42Ck ¯Á‡Â ·BÁ‰ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿¿≈ƒ∆¡»¿¿ƒ«¿««»
ÔÈ·MÁÓ43ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔzÏ B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â ;44 ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈≈∆¡»
‡ÈˆB‰Ï45Ô·e‡¯ „iÓ46‰Úe„È‰ ‰¯BÁq‰ ÔÓ B‡ ¿ƒƒ«¿≈ƒ«¿»«¿»

ÏÚ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL ,˙eÙzMÏ«À»∆»¿¿»≈ƒƒ¿¿≈ƒ«
¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .Ô·e‡¯ ÈÒÎ47ÔÈ‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ¿»≈

Ô·e‡¯48ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ‰pnÓ ÌlLÏ ·iÁ ¿≈«»¿«≈ƒ∆»¿¬»ƒ»«
È‡cÂa Ú„BÈ Ô·e‡¯L ,ÔBÚÓL49ÈÏÚL ·BÁ‰ ‰fL ƒ¿∆¿≈≈«¿««∆∆«∆»«

Ú·MÈ - ‡e‰ eÏˆ‡ ·BÁ‰Â ,‡e‰ ˙eÙzM‰ ˙ÓÁÓ≈¬««À»¿«∆¿≈ƒ»«
‰Ê ·BÁL Ú„BÈ BÈ‡L ÏebÏ‚ È„È ÏÚ B‡ ˙q‰ Ô·e‡¿̄≈∆≈«¿≈ƒ¿∆≈≈«∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .BlMÓ ·BÁ‰ ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,eÏˆ‡∆¿≈ƒ«≈ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ»»
ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÔBÚÓL ÌLa ÈÂÏ ÏÚ ·BÁ ¯ËL¿««≈ƒ¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ

ÔBÓnÓ50Èz¯ÊÁ‰Â ÈzÚ¯Ù :ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,˙eÙzM‰ ƒ»«À»¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
ÒÈkÏ51B‡ ‰LÏ ÔÓÊ BÏ ÈzÚ·˜ :ÔBÚÓL ¯Ó‡L B‡ , «ƒ∆»«ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»»

ÏÚ ‰OBÚ ‡e‰ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzLÏƒ¿«ƒ≈∆¡»∆»¿¿»∆«
¯ËÙ ¯·k ÈÂÏ ?‰Ê ÔÈ„a ÔÈc „ˆÈÎÂ .Ô·e‡¯ ÈÒÎƒ¿≈¿≈¿≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBÚÓL ˙‡„B‰a52- ‰È‡¯ ¿»«ƒ¿¿ƒ…≈ƒƒ¿¿»»
B˙ÈaÓ ÌlLÈ53¯Ó‡L ÔÓÊ ÛBÒa ÈÂÏ ˙‡ Úa˙ÈÂ ,54. ¿«≈ƒ≈¿ƒ¿«∆≈ƒ¿¿«∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).40) הגאונים ואין 41)תשובת שמעון, על
ומן  השותפים. על הוא והחוב חוב, כאן שיש ראיה לשמעון
שמו  על עליו, שטרֿחוב שיוצא שאף נראה "עליו", הביטוי
על  אלא עליו, אינו שהחוב ראיה לו אין שמעון, של

כאילו 42)השותפות. הרי החוב, כדי בידו שיש אחרי
לתת  היה שבידו מפני או עליו. בעלים והוא ברשותו הכסף

עליו. שסיפר טרם ללוי, החוב את סילוק 43)מקודם אחרי
השותפות. לחלוקת הנשאר ההון של חשבון עושים החוב,

ראיה.44) בידו שאין מוציא 45)אחרי כל כדין ודינו
מחלקו 46)מחבירו. שאילו ראובן. של מחלקו היינו,

שהשותף  רבינו, לשיטת בהתאם וזה נאמן. בוודאי הוא,
בהפסד. חלקו את לכסות מכיסו כתובה 47)חייב והיא

השותפות. על ולא שמעון חייב 48)על שמעון אבל

שהודה. אחרי חלקו, את הערה 49)לשלם למעלה ראה
הש"ך. בשם של 50)כח שמו על הוא שהשטר שאף

מממון  ניתנה שההלוואה מפורש בו כתוב הרי שמעון,
להלן. וראה ראובן, בידי כשהשטר והמדובר השותפים.

השותפות.51) ראובן,52)לאוצר בידי כשהשטר המדובר
שאין  שמעון, של מחלקו אלא נפטר אינו ולפיכך כנ"ל,
לשלם, לשמעון לו אין אם אלא תחילה ממנו גובה ראובן
ראובן, של מחלקו גם לוי נפטר - שמעון בידי השטר ואם
השטר  את להעלים יכול שהיה "מיגו" לשמעון יש שהרי

(כסףֿמשנה).53)(כסףֿמשנה). מלוי יתבע - לו אין ואם
אבל 54) לשתים", או לשנה זמן לו "קבעתי כשטוען: היינו

(סמ"ע  כלל לוי את לתבוע יכול אינו - "נפרעתי" טען אם
לא). ס"ק צג סימן

ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿À»ƒ

ה'תשע"ט  סיון ט' רביעי יום

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦

,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ :˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
ÔÈ˜ ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒƒ¿«

È¯·Ú „·Ú1„·Ú ˙¯kÓÓ ¯ÎnÈ ‡lL (· .2‡lL (‚ . ∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿∆∆»∆∆…
C¯Ùa ep„·ÚÈ3„·Ú ˙„B·Ú Ba „·Ú ‡lL („ .4(‰ . ««¿∆¿»∆∆…«¬…¬«»∆

‡lL5ÁÈp6·LBz ¯b7Ba ˙Bc¯Ï8˜ÈÚ‰Ï (Â .C¯Ùa9 ∆…«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆¿«¬ƒ
‡lL (Ê .ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ10˙BcÙÏ (Á .Ì˜È¯ ‡ˆÈ11 ¿≈»¿ƒ∆…≈≈≈»ƒ¿
d„ÚÈÏ (Ë .‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡12‡lL (È .13(‡È .¯Înz »»»ƒ¿ƒ»¿«¬»∆…ƒ»≈

„·ÚÏ14‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa15BÏ ÏÈt‰ Ôk Ì‡ «¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆»ƒ≈ƒƒ
‡lL (·È .ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡16„·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ¬»∆»≈»≈≈»»∆…¿«¿ƒ∆∆

È ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL‡lL (‚È .Ï‡¯O17 ∆»«ƒ»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆…
.eÈÏ‡ Ïvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï¿∆∆∆«ƒ»≈≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

"ואלה  משפטים פרשת בתחילת נכתבו עבדים דיני
עברי.." עבד תקנה כי לפניהם, תשים אשר המשפטים
שתחילת  אור" ב"תורה הזקן האדמו"ר כך על והעיר

רבים בלשון מדבר יחיד (לפניהם)הפסוק בלשון ובהמשכו
תקנה) שהוא (כי רבינו משה על מוסב תקנה" ש"כי כיון

שהן  נמוכות היותר בי"ע בנשמות הדעת בחינת הממשיך
עבד "בנים")בבחינת נקראו דאצילות זו (ונשמות והמשכה .

חדש  דבר התהוות אין הנקנה שבדבר כמו כי קניין נקראת
בעבד  גם כך הקונה, לרשות המוכר מרשות שיוצא אלא
שנהר  אבותיכם" ישבו הנהר "בעבר שם על שהוא עברי
שלמעלה  מה הוא הנהר ועבר דאצילות, בינה בחינת הוא
הנהר  "בעבר שאומר וזהו המושג. והשכל הבינה מבחינת
הוא  מישראל ואחד אחד כל ששורש אבותיכם" ישבו
לעולמות  וירדו הבנים שהושפלו אחר גם ולכן זו, בדרגה
ב"עבר  הוא שורשם הרי גלות, של במצב להיותם בי"ע
את  מגלה רק הדעת בחינת להם שממשיך וזה הנהר"

חדש. ועניין דבר מהווה ואינו האמיתי שורשם
עברי, עבד כנעני, עבד דרגות: שלוש ישנן עבד בעבודת
צדיק  וכנגד בי"ע עולמות שלושת שהם עבריה, ואמה
עולם  בדוגמת צדיק כנגד עבריה אמה ורשע. בינוני
היצירה  עולם בדוגמת עברי עבד טוב, שרובו הבריאה
רשע  דרגת כנגד כנעני ועבד מחצה, על מחצה ובינוני-

רע. שרובו העשיה עולם וכנגד
במניין  גם הרמב"ם הקדים מדוע להבין, צריך זה ולפי
דיני  החזקה' שב'יד בהלכות וגם ההלכות שלפני המצוות
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והרי  כנעני, עבד דיני כך אחר ורק עבריה לאמה עברי עבד
למטה  מלמעלה או להיות הסדר צריך לעיל המבואר לפי
למעלה  מלמטה או כנעני, ועבד עברי עבד עבריה אמה
בעבד  מתחיל ומדוע עבריה, ואמה עברי עבד כנעני, עבד

דווקא. עברי
אדם  כל מדת היא הבינוני שמידת בתניא שמבואר אלא
ישראל  של בזכותן ממשיך ואח"כ , ימשוך אדם כל ואחריה
יותר  נעלית לדרגה להגיע יהודי כל של ובכחו שביכולתו
- רצוי לא מצב גם שיתכן מסיים ואח"כ הצדיק. ולמעלת

כנעני. עבד בחינת
ש"חייב  הרמב"ם פסק עבריה, ואמה עברי לעבד בנוגע

להשוותן  כו'"האדון ובמדור בכסות ובמשתה במאכל לו
לעשות  לישראל מצווה הוא עושה שהקב"ה שמה ומכיון
כל  את ישראל עם - לעבדיו נותן הקב"ה שגם הרי
תענוג  עניני גם אלא ושעורין בחיטין רק לא להם המצטרך

חי. כל נפש בהם להחיות
ושמן  יין בחינת גם ה' משפיע התורה בלימוד ועל־דרך־זה

דאורייתא. דרזין ורזין רזין בחינת היינו שבתורה,
(`k oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

רלב.1) עשה המצוות, ספר לאֿתעשה 2)ראה שם, ראה
רנט.3)רנח. מל"ת שם, לט:4)ראה כה, ויקרא ראה

רנז. מל"ת שם המצוות ספר עבד", עבודת בו תעבוד "לא
רס.5) מ"לת שם המצוות ספר לאחרים,6)ראה ניתן שלא

כך. לעשות מאחרים (ויקרא 7)שנמנע הכתוב לשון נקט
בפרך  ירדנו לא - ותושב גר יד תשיג "וכי מזֿנג) כה,
בספר  הוא וכן הגוי. כותב: הוא ו הלכה סוף ולהלן לעיניך".
עד  בארצנו ידור לא שהגוי שהזהרנו שם וראה שם. המצוות

תושב. גר להיות עליו עברי.8)שיקבל ראה 9)בעבד
קצו. עשה המצוות, רלג.10)ספר לאֿתעשה שם ראה

רלד.11) עשה שם, רלג.12)ראה עשה שם,13)שם,
י. הלכה ד פרק ולקמן רסא עשה 14)לאֿתעשה שם,

לח: בגיטין רבי וכדעת ו הלכה ט פרק ולהלן רלה,
כאן 15) ומונה רבינו על חולק שם, המצוות בספר הרמב"ן

שמח. ולב אסתר מגילת וראה מצוות, ספר 16)שתי
וכפירושו  י. הלכה ח פרק ולקמן רנד לאֿתעשה המצוות,

מה. בגיטין חיסדא רב ֿ 17)של לא שם המצוות, ספר
יא. הלכה ח פרק ולקמן רנה, תעשה

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לעבוד 1) ושאסור עברייה, ואמה עברי עבד דין בו נתבאר

לפרנסת  בשווה לפרנסו מחוייב ושרבו בפרך, עברי בעבד
עצמו.

.‡ÈÏ‡¯OÈ ‰Ê ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ È¯·Ú „·Ú2e¯ÎnL ∆∆ƒ¿ƒ»»«»∆ƒ¿¿≈ƒ∆»¿
.BBˆ¯Ï BÓˆÚ ¯ÎBn‰ B‡ ,BÁ¯k ÏÚ ÔÈc ˙Èa B˙B‡≈ƒ«»¿«≈«¿ƒ¿

Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÏ BÏ ÔÈ‡Â ·b ?„ˆÈk3ÔÈc ˙Èa - ≈«»«¿≈¿«≈∆«∆∆≈ƒ
‰·b ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L BÓk ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ4EÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿∆»«¿¿ƒ¿¿≈»¿≈¿

·pb‰ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ¯ÎBnL Ï‡¯OÈa LÈ‡ƒ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ≈ƒ∆»««»
Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÏÚÂ .„·Ïaƒ¿«¿«∆∆¿»≈ƒ≈ƒ

È¯·Ú „·Ú ‰˜˙5Èk :‰¯B˙ ‰LÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ
È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ6‰Ê ?„ˆÈk BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈«¿≈«∆

˙‡ ¯kÓÏ ˙eL¯ ‰¯Bz BÏ ‰˙ ,¯˙BÈa ÈÚ‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ¿≈»¿»»¿ƒ¿…∆
BÓˆÚ7.CÏ ¯kÓÂ CnÚ EÈÁ‡ CeÓÈ Èk :¯Ó‡pL ; «¿∆∆¡«ƒ»»ƒƒ»¿ƒ¿«»
BÈ‡Â8B‡ ,ÂÈÓc ˙‡ ÚÈˆ‰Ïe BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ¿≈««ƒ¿…∆«¿¿«¿ƒ«∆»»

·BÁ ÏÚ·Ï ÌzÏ B‡ ,ÌÈÏk B‡ ‰¯BÁÒ Ì‰a ˙B˜Ï9, ƒ¿»∆¿»≈ƒƒ¿»¿««
„·Ïa ÔÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ Ôk Ì‡ ‡l‡10È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â . ∆»ƒ≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈»»««

elÙ‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏƒ¿…∆«¿«∆…ƒ»≈¿«¬ƒ
˙eÒk11¯‡Mz ‡Ï.BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÈ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ¿…ƒ»≈¿««»ƒ¿…∆«¿

משפטים.2) פרשת בתחילת במכילתא הוא הקרן 3)כן
גניבה  מהלכות ג (פרק נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא,

יב). יא.4)הלכה הלכה שם.5)שם שם.6)מכילתא
אמרה 7) שהרי עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי

הם" עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי נה): כה, (ויקרא תורה
כב:). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי -

קלים.8) בשינויים כסף 9)ספרא ועיין שם. בספרא זה אין
שכיוון  עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר משנה.
לו  ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין
חוב, בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן אם כדלהלן, כסות
מזון  לו ומשאירים חוב לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי
מהלכות  א (פרק חודש עשר לשנים וכסות יום לשלושים
מה  לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה
שאין  ועוד לתובעו. רשאי חובו בעל אין שוודאי לאכול,
דין  בית שאין הגנב, של הכפל מן יותר חמור זה חוב
למכרו  יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים
לו  שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב -

הנגנב]. כלפי כזה אלא 10)חיוב נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן לאמה,11)אם בתו במכירת גם רבינו כתב [כן

ב]. הלכה ד פרק להלן

.·e¯‡a ¯·k12ÔÎÂ ,d˙·‚a ˙¯kÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿≈»»¿≈
dÓˆÚ ˙‡ ˙¯ÎBÓ dÈ‡13dÈ‡Â .14„·Ú ‡Ï ‰B˜ ≈»∆∆∆«¿»¿≈»»…∆∆

È¯·Ú15ÈÚk „·Ú ‡ÏÂ16ÔÈ‡Â .„LÁ‰ ÈtÓ ,17¯b‰ ƒ¿ƒ¿…∆∆¿«¬ƒƒ¿≈«¬»¿≈«≈
ÈÓ - BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯Ó‡pL ;È¯·Ú „·Úa ‰˜ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»∆ƒ¿«¿ƒ

BÏ LiL18.‰ÁtLÓ ∆≈ƒ¿»»

יב.12) הלכה גניבה מהלכות ג סוף 13)בפרק תוספתא
ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק
וכו' עצמה את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש
עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת
אל  עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני שכתב בבא 14)מה
וויכוח  ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא

גמליאל. בן שמעון ורבן חכמים בברייתא 15)בין כן
וטרייא  מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה,

וכחכמים.16)שם. השנייה, בברייתא ברייתא 17)כן

הוא.18)שם. שנולד כקטן שנתגייר גר שהרי

.‚B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ≈¿ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‡l‡19˜„ˆ ¯‚Ï B‡20BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .21 ∆»¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¿≈«≈«¿
È‡M¯ BÈ‡ -elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ ≈««ƒ¿…«¿¿≈»ƒ«¬ƒ
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BÓˆÚ ¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡Â .·LBz ¯‚Ï22„·BÚÏ elÙ‡ ¿≈»¿ƒ»«»««¿¬ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk23‰Ê È¯‰ - dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ elÙ‡Â , »ƒ«¬ƒ«¬«»ƒ«¿»¬≈∆

‰Ê - ¯˜ÚÏ .¯b ˙ÁtLÓ ¯˜ÚÏ B‡ :¯Ó‡pL ;¯eÎÓ»∆∆¡«¿≈∆ƒ¿««≈¿≈∆∆
.dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯kÓp‰«ƒ¿»«¬«»ƒ«¿»

שמעוני 19) ילקוט נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
לא  אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם
וכן  אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו בדברי היא 20)הוא כך
[וכן  תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה
למכור  רשאי אינו עצמו המוכר "וכן שכתב: להלן נראה
אבל  צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו
לזה  מקור שאין פי על ואף צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס
לא  צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי
פרק  להלן וראה משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו
הוא  שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב
עברי  עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו:

שם). מציעא שמעוני 21)(בבא ילקוט (לפי שם בספרא כן
תלמוד  לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם)

לך". ונמכר אמרו 22)לומר עצמו במוכר שדווקא [נראה
דין  בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי לגוי ונמכר עבר שאם
לגר  "ונמכר שבפסוק משום בזה והטעם מכור. אינו לגוי
ואילו  עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב
לא  יב) טו, (דברים לך" יימכר "כי בפסוק דין בית במכרוהו
ח]. הלכה תחילת ב פרק להלן וראה ועקר. תושב גר נזכרו

הלכה 23) ב פרק להלן וראה שם. מציעא בבבא נראה כן
יב.

.„‡a24ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÈÓˆÚ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰ :EÏ ¯Ó‡Â »¿»«¿¬≈ƒ≈«¿ƒ¿≈»ƒ
˜e˜Ê ‰z‡ ÔÈ‡ -25Ï·‡ .¯ÎniL „Ú ,BÏ26¯Á‡Ï ≈«»»«∆ƒ»≈¬»¿««

‰OÚÂ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿≈»ƒ««ƒ∆»«¿»»
B˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - Ô‚‰k ‡lL27ÚÓhÈ ‡ÏÂ ,28;Ì‰a ∆…«…∆ƒ¿»ƒ¿¿…ƒ»«»∆

.Bl ‰È‰z ‰l‡b ¯kÓ È¯Á‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈ƒ¿«¿À»ƒ¿∆

א.24) הלכה ח פרק שם לו 25)ספרא לתת בו, לטפל
לגוי. עצמו את ימכור שלא בספרא 27)שם.26)ממון

"מייד". נוסף: יתבולל.28)שם

.‰„Á‡29ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÎBn‰30 ∆»«≈∆«¿∆¿»≈ƒ
‡ÈÒ‰¯Ùa ¯kÓ BÈ‡ -31Á˜n‰ Ô·‡ ÏÚ32‡ÏÂ , ≈ƒ¿»¿«¿∆¿»«∆∆«∆»¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯kÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k ,‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿∆∆∆»¬»ƒƒ¿»ƒ∆∆¡«…
C¯„Â ‰Úˆa ‡l‡ ¯kÓ BÈ‡ - „·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈƒ»¿ƒ¿∆∆»∆≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿∆∆

.„B·k»

א.29) הלכה ו פרשה שם שהפסוק 30)ספרא עיון [צריך
קידושין  ועיין עצמו, במוכר מדבר עבד" ממכרת ימכרו "לא

דראב"י]. בברייתא  גבוהה 32)בפומבי.31)טו. אבן
למכירה. העבדים מעמידים שעליה

.Â„·Ú Ïk33‡È‰ BÊÈ‡Â .C¯Ùa Ba „·ÚÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»«¬…¿∆∆¿≈ƒ
‰aˆ˜ dÏ ÔÈ‡L ‰„B·Ú BÊ ?C¯t ˙„B·Ú34‰„B·ÚÂ , ¬«∆∆¬»∆≈»ƒ¿»«¬»

B„È·Ú‰Ï Bz·LÁÓ ‰È‰z ‡l‡ ,dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ»∆»ƒ¿∆«¬«¿¿«¬ƒ

Ô‡kÓ .ÏËaÈ ‡lL ,„·Ïa35‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»»¿¬»ƒ∆…
¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È36‡B·‡L „Ú ÌÈÙb‰ ˙Áz37È¯‰L ; …«¬…«««¿»ƒ«∆»∆¬≈

‰ÚL „Ú ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ .‰aˆ˜ BÏ Ô˙ ‡Ï…»«ƒ¿»∆»…«¬…«»»
¯ÙÁ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ«¿¿ƒ¿≈……«¬…
ÒBk BÏ ÌÁ‰Ï elÙ‡Â .BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿≈»ƒ«¬ƒ¿»≈
¯·BÚÂ ,¯eÒ‡ - BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ôˆ‰Ï B‡ ÔÈnÁ ÏL∆«ƒ¿»≈¿≈»ƒ»¿≈
‡‰ .C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ»»¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆»
ÔÎÂ .BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ·eˆ˜ ¯·„ ‡l‡ BÏ ‰OBÚ BÈ‡≈∆∆»»»»∆»ƒ¿≈
È¯‰ - C¯Ùa Ba ‰„¯ Ì‡ ,BÏ ¯kÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆ƒ¿«ƒ»»¿∆∆¬≈
‡Ïa ÌÈ¯·BÚ - e‰eÁÈp‰ Ì‡Â .BÚÓÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿Àƒ¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ÔÈ‡Â .EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È38e‡ «¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆¿≈»
˜c·ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙eL¯Ï ÒkÈÏ ÔÈ˜˜Êƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿…
ÔÓÊa - EÈÈÚÏ :¯Ó‡pL ;C¯Ùa ep„È·ÚÈ ‡lL ÂÈ¯Á‡«¬»∆…«¬ƒ∆¿∆∆∆∆¡«¿≈∆ƒ¿«

.‰‡B¯ ‰z‡L∆«»∆

ב.33) הלכה שם קבוע.34)ספרא מה 35)זמן כל
שם. בספרא הוא כאן רבינו ויש 37)חפור.36)שכתב

קץ  יבוא מתי יודע אינו שהעובד גדול, נפשי עינוי כאן
ח.38)לעמלו. הלכה ח פרק שם ספרא

.Ê„·Ú Ïk39B„È·Ú‰Ï e‰wL Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»»¿«¬ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BOÚÏ ÌÈ„ÁÈÓ Ì‰L ,ÌÈÊBa ÌÈ¯·„a40, ƒ¿»ƒƒ∆≈¿À»ƒ«¬»¬»ƒ

BÏ ıÏÁÈ B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï ÂÈÏk ÂÈ¯Á‡ CÈÏBiL ÔB‚k¿∆ƒ«¬»≈»¿≈«∆¿»«¬…
ÂÈÏÚÓ41BÈ‡ .„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆∆¡«…«¬…¬…«»∆≈

‰È‰È ·LB˙k ¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;¯ÈÎOk ‡l‡ Ba ‚‰B≈∆»¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»ƒ¿∆
¯zÓe .CnÚ42,B˙eÒk BÏ ÒaÎÏe ,B¯ÚO BÏ ¯tÒÏ ƒ»À»¿«≈¿»¿«≈¿

Ï·‡ ;B˙qÚ BÏ ˙BÙ‡ÏÂ43Ôla B˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ¿∆¡ƒ»¬»…«¬∆«»
ÌÈa¯Ï44Ì‡Â .ÌÈa¯Ï ÌBzÁ B‡ ,ÌÈa¯Ï ¯tÒ B‡ ,45 »«ƒ«»»«ƒ«¿»«ƒ¿ƒ

.‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎniL Ì„˜ ˙‡Ê B˙en‡ ‰˙È‰»¿»À»……∆∆ƒ»≈¬≈∆«¬∆»
Ï·‡46ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰lÁza ep„nÏÈ ‡Ï47‡l‡ , ¬»…¿«¿∆«¿ƒ»¿»»¿»∆»

dOBÚ ‰È‰Lk dOBÚL ‡È‰ - da ‰È‰L ˙en‡À»∆»»»ƒ∆»¿∆»»»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì„wÓ48ÈtÓ ,È¯·Ú „·Úa ? ƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈

- ¯kÓ ‡lL Ï‡¯OÈ Ï·‡ ;‰¯ÈÎna ‰ÏÙL BLÙpL∆«¿¿»»«¿ƒ»¬»ƒ¿»≈∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ BÈ‡ È¯‰L ,„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿∆∆∆¬≈≈∆¿»»

.BÓˆÚ ˙ÚcÓe BBˆ¯a ‡l‡ BÊ∆»ƒ¿ƒ«««¿

ב.39) הלכה ז פרק זה 41)הכנענים.40)שם אין
כב: בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא

לרב]. העבד ג.42)במעשה הלכה שם סיום 43)ספרא
יוסי. רבי יכול 44)דברי שאינו "לרבים", על הוא הדגש

זאת  שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ, לעבודת לנצלו
אומנותו  תמסר "שלא - עימך" "יעבוד - "עימך" מהמלה:

דרשב"י 45)לרבים". המכילתא ולפי שם. יוסי כרבי
קמא. תנא לדעת גם זהו ב) כא, שם.46)(שמות

לרבים.47) מלאכה ב.48)שום הלכה שם ספרא

.ÁÌÈL‡49Ô˙Bc¯Ï ¯zÓ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L50 ¬»ƒ∆≈»¬ƒ«»À»ƒ¿»
„aÚzL‰Ïe ‰˜ÊÁa51CÏÓ .Ô‰a52ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆∆∆∆»«∆»ƒ

„aÚzLÈ ,LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈«««»«»ƒ»ƒƒ¿«¿≈
Ba LnzL‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B„È ÏÚ Òn‰ Ô˙pL ‰ÊÏ¿∆∆»««««»¬≈∆À»¿ƒ¿«≈
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ÈcÓ ¯˙BÈ53Ï·‡ ,54„·Úk ‡Ï55Ì‡Â .56‚‰B BÈ‡ ≈ƒ«¬»…¿∆∆¿ƒ≈≈
„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓ - ‰¯eMk57. «»À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

רבא 49) אחי סעורם ברב ועובדא ברייתא עג: מציעא בבא
רבא. לו והסכים כן, סעורם 50)שעשה שרב שם עיין

רבא. של למרכבתו ממה 51)רתמם זאת למדו שם בגמרא
לזה: וסמוך תעבודו" בהם "לעולם מו): כה, (ויקרא שנאמר
גם  השתעבדות של אפשרות שישנה הרי - "ובאחיכם"

השקלא 52)באחיכם. רקע על ששת רב של מימרא שם,
ורבא. פפא רב בין "דיהבי 53)וטריא בגמרא: שם הוא כן

בתוספות  (וראה טפי" בהו ומשתעבדי דאינשי אכרגא זוזי
"טפי") גורסים שאינם שיש משתעבדי, המתחיל דיבור שם
הלכה  גזילה מהלכות ה פרק (למעלה גזל משום כאן ואין
ה  (פרק ריבית משום בזה אין וכן דין. הוא המלך שדין טז)
קניין  אלא מלוה כאן שאין יז), הלכה ולוה מלוה מהלכת

כאן). (ראב"ד בו להשתעבד מתוך 54)גופו יוצא
בסמוך. וראה בדרך 55)ההמשך, עבד עבודת היינו כנעני,

ולא  לעבד הוא דומה המלך ידי על שנמכר שמכיוון ביזיון,
מהלכות  ה בפרק למעלה משנה (כסף מרצונו העובד לפועל
שלא  שם, מציעא בבבא הסוגייה מן נראה [וכן שם). גזילה
לגבי  אלא ובאחיכם", - תעבודו בהם "לעולם הפסוק הביאו

המס). לגבי ולא כשורה, שלא הנוהגים ברייתא 56)אלה
עבד 57)שם. גם כי ייתכן זה [ולפי שם). (גמרא כנעני

עבד, עבודת בו לעבוד מותר כשורה נוהג שאינו עברי
וצריךֿעיון].

.ËÏk58„·Ú59ÔB„‡‰ ·iÁ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ B‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ»«»»»
˙eÒÎa ,‰˜LÓ·e ÏÎ‡Óa BÏ Ô˙BÂL‰Ï60.¯B„Ó·e ¿«¿»¿«¬»¿«¿∆ƒ¿¿»

CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL61ÏÎB‡ ‰z‡ ‡‰z ‡lL - ∆∆¡«ƒƒ»∆…¿≈«»≈
¯a˜ ˙t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,È˜ ˙t62,ÔLÈ ÔÈÈ ‰˙BL ‰z‡ ; «»ƒ¿≈«ƒ»«»∆«ƒ»»

‡e‰Â ,ÔÈÎBÓ Èab ÏÚ ÔLÈ ‰z‡ ;L„Á ÔÈÈ ‰˙BL ‡e‰Â¿∆«ƒ»»«»»≈««≈ƒ¿
¯„ ‰z‡ ;Ô·z‰ Èab ÏÚ ÔLÈ63¯„ ‡e‰Â C¯Îa »≈««≈«∆∆«»»ƒ¿»¿»

¯ÙÎa64C¯Îa ·LBÈ ‡e‰Â ¯ÙÎa ¯„ ‰z‡ B‡ ,65; ƒ¿»«»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»
Ô‡kÓ .CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL66„·Ú ‰Bw‰ Ïk :e¯Ó‡ ∆∆¡«¿»»≈ƒ»ƒ»»¿»«∆∆∆
BÓˆÚÏ ÔB„‡ ‰B˜k - È¯·Ú67Â .·iÁ68‚‰Ó Ba ‚‰Ï ƒ¿ƒ¿∆»¿«¿¿«»ƒ¿…ƒ¿«

Ï‡¯OÈ Èa ÌÎÈÁ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ÂÁ‡69Èt ÏÚ Û‡Â . «¬»∆∆¡«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿««ƒ
˙e„·Ú ‚‰Ó BÓˆÚa ‚‰Ï „·Ú‰ CÈ¯ˆ ,ÔÎ70Ô˙B‡a ≈»ƒ»∆∆ƒ¿…¿«¿ƒ¿««¿¿»
.BÏ ‰OBÚ ‡e‰L ˙B„B·Ú‰»¬∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

במאכל  עבריים ואמה עבד לו להשוות האדון חיוב גדר
אם  לעבוד חייב שאינו לפועל שכר כתשלום אינו ומשתה
לשרתו  וחייבים לאדון קנויים שהם אלא שכר לו שישלם לא
מצות  מצד אביו את לשרת המחויב בן על־דרך רגע, בכל

עבודתו. על שהוא כל תשלום מצד ולא אב כיבוד וחיוב
ואיני  עמי "עשה האדון לו לומר יכול כנעני בעבד שהרי
במאכל  לו להשוותו האדון שחייב עברי בעבד וגם זנך"
"כקונה  שהוא לעבד האדון חיובי בגדר זה הרי כו' ובמשקה

פעולה. שכר בתור ולא לעצמו" אדון
(53 'rd 394 'r f"ig y"ewl)

ג.58) הלכה ז פרק בהר ובספרא כ. בקידושין ברייתא
טוב 59) "כי הפסוק שהרי (רדב"ז) בגניבתו הנמכר אפילו

דין. בית במכרוהו מדבר עימך" הוא 60)לו כן נקייה.
ליכא. שם ובקידושין שם. דרשו 61)בספרא שם בספרא

עימך" יהיה כתושב "כשכיר מ) כה, (ויקרא מהפסוק כן
שכתבו  טוב, כי המתחיל דיבור טו. קידושין בתוספות וראה
לו  טוב "כי הפסוק שהרי נכון שכן אברהם, הרב בשם

בלבד. דברים סיפור אלא ציווי אינו פת 62)עימך"
בסובין. על 63)מעורבת שם בספרא אלא בבבלי, זה אין

מא). שם, (שם השני במקום 64)הפסוק דר הוא [הרי
להשיג  שאין במקום דר העבד ואילו הכול להשיג שיש

קי]. כתובות ראה -65)הכול, קשה כרכים [וישיבת
שם]. בברייתא.66)כתובות כ. שלפעמים 67)קידושין

אינו  בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לאדון לו אין
למסרו  צריך כורחו שעל נמצא - עימך לו טוב כי מקיים
דיבור  שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו לעבד,

הירושלמי). בשם כל, ז 68)המתחיל פרק שם ספרא
א. אחיך 69)הלכה לך יימכר כי מהפסוק דרשו שם

משנה. לחם ועיין יב), טו, שם.70)(דברים ספרא

.ÈÔÈ‡71‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡72‚‰B È¯·Ú „·Ú ‡ÏÂ ˙‚‰B ≈»»»ƒ¿ƒ»∆∆¿…∆∆ƒ¿ƒ≈
‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡73¯ÎBnL È¯·Ú „·Ú ÔÈa , ∆»ƒ¿«∆«≈≈≈∆∆ƒ¿ƒ∆≈

BÓˆÚ74ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÔÈa75e¯‡a ¯·Îe .76 «¿≈∆∆¿»≈ƒ¿»≈«¿
.˙BÏ·Bi‰ eÏËa È˙Ó»«»¿«¿

בברייתא.71) כט. סה.72)ערכין בגיטין מפורש כן
עברי  עבד אין והתניא איכא? מי הזה בזמן העברייה "ואמה

נוהג". שהיובל בזמן אלא (ויקרא 73)נוהג נאמר שהרי
עימך". יעבוד היובל שנת "עד מ) הפסוק 74)כה, שהרי

עצמו. במוכר מדבר וגו') היובל שנת (עד כן 75)הנ"ל
במכרוהו  גם שהרי סט. בקידושין הגמרא בסוגיית מבואר
אל  "ושב מא) שם, (שם ככתוב ביובל שיוצא נאמר דין בית
קידושין  (ראה מדבר הכתוב דין בית ובמכרוהו משפחתו"
שם  גיטין רש"י ועיין יעקב). בן אליעזר דרבי בברייתא טו.

בזמן. אלא המתחיל שמיטה 76)דיבור מהלכות י פרק
ג. הלכה ויובל

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דין 1) בבית שמכרוהו עברי עבד קניין דיני רבינו בו ביאר

לחירות. יציאתם ודיני לגוי, נמכר או עצמו מכר או

.‡„·Ú2ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú3[BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â]4 ∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ¿«≈«¿
ÛÒk ‰ÂL·e ÛÒÎa ‰˜5¯ËL·e6„ˆÈk .7?¯ËLa ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿»

Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk8CÏ ¯eÎÓ ÈÈ¯‰ :9, ≈««¿»««∆∆¬≈ƒ»»
.¯ËM‰ BÏ Ô˙BÂ ;CÏ Èe˜ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»»¿≈«¿»

במשנה.2) יד: כסף 3)קידושין קנין למדו וטז. יד: שם
"כי  הכתוב הקישם שהרי העבריה, מאמה עברי בעבד ושטר
ופסוק  יב) טו, (דברים העבריה" או העברי אחיך לך ימכר

ביתֿדין. במכרוהו מדבר ליתא,4)זה עתיקים בדפוסים
למדו  שהרי הכסףֿמשנה, שהביא מוגה ספר עלֿפי ונוסף
ממכרוהו  עצמו מוכר שכיר" "שכיר גזירהֿשוה יד:) (שם
וכן  שטר. קנין לגבי לומר צריך וכן כסף, קנין לגבי ביתֿדין
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שמכרוהו  עברי "עבד תימן: [ובכ"י טז.) (שם הרמב"ן כתב
בכסף  נקנה עצמו, והמוכר כסף. ובשוה בכסף נקנה ב"ד,
ב"ד  במכרוהו שטר קנין אין ולפי"ז ובשטר". כסף ובשוה
ובמדרש  למעלה. שכתבנו ממה היפך וזה עצמו, במוכר אלא
בכסף  נקנה עצמו מוכר לך, "ונמכר לט) כה, (ויקרא הגדול
נראה  בלבד", בכסף נקנה ב"ד מכרוהו ובשטר, כסף ובשוה
וראה  וצ"ע. רבינו, בדברי הנ"ל הנוסחא היתה לפניו שאף

עה]. והערה יב הלכה למדו 5)להלן טז. שם בגמרא
שנאמר  ממה בכסף, כמו כסף בשוה עצמו את קונה שהעבד
ככסף" כסף שוה "לרבות - גאולתו" "ישיב נא) כה, (ויקרא
ככסף, כסף בשוה נקנה שהוא שהואֿהדין רבינו [וסובר
גאולתו  ("ישיב פסוק באותו שנאמר מקנתו" מ"כסף שהרי
וכן  בכסף, נקנה שהוא יד:) (שם למדו מקנתו") מכסף

נ]. והערה ח הלכה להלן ועיין ח. שם טז.6)מפורש שם
למעלה. ראה עבריה, מאמה כן ט.7)למדו שם בברייתא

קידושין. שטר שוה 8)לגבי בו שאין "אע"פ נוסף: שם
עבריה 9)פרוטה". אמה שטר שאמר: חסדא כרב טז. שם

שהוא  עצמו המוכר עברי לעבד והואֿהדין כותבו. אב -
ש  נוסח רבינו והשמיט כותבו. ביתֿדין.עצמו של טר

ביתֿדין, "ובמכרוהו כתב: (96 (עמ' יד: קידושין ובמאירי
ג. הערה למעלה וראה לך". קנוי זה הרי ביתֿדין לו כותבין

.·e‰e¯ÎÓ10ÔÈc ˙Èa11ÌBiÓ ÌÈL LL „·BÚ - ¿»≈ƒ≈≈»ƒƒ
BlL ˙ÈÚÈ·M‰ ‰M‰ ˙lÁ˙·e ,B˙¯ÈÎÓ12Ôa ‡ˆÈ ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»«¿ƒƒ∆≈≈∆

- LM‰ ÏÏÎa ‰hÓM‰ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ»¿»¿««¿ƒ»ƒ¿««≈
da „·BÚ ‰Ê È¯‰13,Ï·BÈ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆≈»¬»ƒ»¿»¿«≈

‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¯kÓ elÙ‡¬ƒƒ¿«»»««ƒ¿≈«≈¬≈∆»»
CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ14˙La ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»ƒ¿«

¯ÓB‚Â ˙‡f‰ Ï·Bi‰15. «≈«…¿≈

במשנה.10) יד: להלן 11)קידושין - עצמו מוכר ודין
ג. שלימות 12)הלכה שנים שש לעבוד שצריך היינו,

לפני  יום נמכר ואם לחירות, צאתו יום עד מכירתו מיום
עובד  ואינו שנה חשוב זה שיום אמרו לא - ראשֿהשנה
שנים  שש עובד אלא הזה, היום על נוסף  שנים חמש אלא
משנהֿלמלך. ועיין יח: ערכין ושלימות, מלאות

זו 13) הזאת, היובל "בשנת ו הלכה ג פרק בהר ספרא
מוציאה  השמיטה) (=שנת השביעית ואין עבדים, מוציאה
דבר  "וזה הפסוק על ראה פ' ב'ספרי' הוא וכן עבדים",

ב). טו, (דברים מדבר 14)השמיטה" זה פסוק שהרי צ"ע,
תימן  ובכ"י ג. בהלכה להלן רבינו הביאו וכן עצמו, במוכר

לחםֿמשנה. ועיין זה. פסוק טו.15)נשמט בקידושין
אל  "ושב הפסוק הובא יעקב, בן אליעזר דר' בברייתא
ביתֿדין  מכרוהו על ללמד מא) כה, (ויקרא משפחתו"
מדבר  אינו וגו'" הזאת היובל "בשנת והפסוק ביובל, שיוצא

לחםֿמשנה. ועיין בשדות. אלא הנמכר, בעבד כלל

.‚¯ÎBn‰16ÏÚ ¯˙ÈÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ BÏ LÈ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿…«¿¿»≈«
L È¯‰ .LLÌÈ¯OÚÏ B‡ ÌÈL ¯OÚÏ BÓˆÚ ¯În ≈¬≈∆»««¿¿∆∆»ƒ¿∆¿ƒ

‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ‰L ¯Á‡ elÙ‡ ,Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe ,‰L»»»«≈¬ƒ««»»¬≈∆≈
Ï·Bia17.CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»

אליעזר.16) כרבי ולא חכמים וכדברי יד: בקידושין ברייתא

מב),17) מצוה חינוך' ב'מנחת (וראה מפורש מקור לזה [אין
אמרו  שלא יד: בקידושין הברייתא מן זאת ללמוד יש אבל
ב"ד  מכרוהו שש, על ויתר לשש נמכר עצמו "המוכר אלא
נמכר  עצמו המוכר גם: אמרו ולא לשש", אלא נמכר אינו
עד  אלא נמכר אינו ב"ד מכרוהו היובל, ולאחר היובל עד
אלא  עצמו למכור יכול אינו עצמו מוכר שגם מכאן - היובל
שאם  עט) (בבאֿמציעא אמרו שדה לענין ורק היובל, עד
שמפורש  משום ביובל, חוזרת שאינה שנה, לששים מכרה
"מי  - (שם) למדו ומזה לצמיתות", תמכר לא "והארץ בה:
יובל  שם שאין שאע"פ זו יצתה נצמתת, – יובל שם שאין

נצמתת"]. אינה -

.„„Á‡18Á¯·e ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿∆¿»≈ƒ»«
LL ÌÈÏL‰Ï ·iÁ -19Ì‡Â .20‡ˆBÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t «»¿«¿ƒ≈¿ƒ»«≈≈

.˙e¯ÁÏ«≈

שנים 18) "שש שנאמר ממה כן למדו ושם ויז. טז: קידושין
וא"כ  עבודה. שנות שש עליו לעבור צריכות כלומר יעבוד",
מדבר  הנ"ל הפסוק אבל להשלים. הוא חייב ברח אם
ביתֿדין  ממכרוהו נלמד עצמו ומוכר ביתֿדין, במכרוהו

"שכיר". "שכיר", מה 19)בגזירהֿשוה כל כלומר,
הבריחה. בימי על 20)שהחסיר שם, ששת רב אמר כן

הברייתות. שתי שבין הסתירה

.‰‰ÏÁ21‰ÏÁL B‡ ‰L ¯Á‡ ‰L ‰ÏÁL ÔÈa , »»≈∆»»»»««»»∆»»
ÌÈÚh˜Ó ÌÈ‡ÏÁ22ÌÈL Úa¯‡Ó ˙BÁt Ïk‰ Ì‡ :23 √»ƒ¿À»ƒƒ«…»≈«¿«»ƒ

ÌÈL Úa¯‡ ‰ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;LL ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚ -24- ƒ¿ƒ¿«≈¬»ƒ»»«¿«»ƒ
¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;ÈÏÁ‰ ÈÓÈ Ïk ÌÈÏL‰Ï ·iÁ25 «»¿«¿ƒ»¿≈«…ƒ∆∆¡«¿»ƒ

‡ˆÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t Ì‡Â .·LB˙k26ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿ƒ»«≈≈≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡27,„·k BÈÏÁ ‰È‰Lk ?ÈÏÁ‰ ÈÓÈ ÔÈ·MÁnL ¬ƒ∆¿«¿ƒ¿≈«…ƒ¿∆»»»¿»≈

BÈÏÁ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬¿»»¬»ƒ…»»»¿
ËÁÓ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ‡l‡ ,„·k28‰ÏÁ elÙ‡ , »≈∆»»«¬«¬≈««¬ƒ»»
.BÏ ÔÈÏBÚ - LL Ïk»≈ƒ

ברייתא.21) יז. שהביא 22)שם שם, בסוגיא נראה כן
לחולה  חולה בין חלקו ולא זו, את זו סותרות ברייתות שתי

חייב 23)(כסףֿמשנה). ארבע "חלה אמרו שם בגמרא גם
שאינו  חלה, ד"ה שם ה'תוספות' כתבו ואעפ"כ להשלים",
שכיר, כשני שנים שלש עבד אם אלא שלש למנין עולה
הפסוק  הביא להלן שהרי רבינו, כוונת גם כן כי ויתכן
פחות  שכתב ומה כד), בהערה (ראה כתושב" "כשכיר
הרביעית  השנה נכנסה לא שעוד לומר רוצה שנים, מארבע
וכן  במשנהֿלמלך. ראה בלבד, שנים שלש אלא חלה ולא

.(106 (עמ' שם קידושין המאירי כלומר,24)הבין
משנהֿלמלך. – הרביעית השנה זמנו 25)שנכנסה ושכיר,

כשני  שנים "שלש יד) (טז, בישעיה נאמר שהרי שנים, שלש
יח) טו, (דברים שכיר" שכר "משנה עובד ועבד שכיר,
בהערה  וראה חלה), ד"ה שם ('תוספות' שנים שש כלומר

(כסףֿמשנה).26)כב. שלמעלה מברח בקלֿוחומר נלמד
ששת.27) רב בשם קל.28)שם, מעשה שהוא

.Â¯ÎBn‰29- ‰cÙ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ «≈«¿¿≈»ƒƒ…ƒ¿»
Ï·Bia ‡l‡ ‡ˆBÈ BÈ‡30Ï‡bÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ≈≈∆»«≈∆∆¡«¿ƒ…ƒ»≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ ,‰l‡a¿≈∆¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ
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בשם 29) שם קראו אבא בר חייא שרבי כרבי, טו: קידושין
(כסףֿמשנה). במיתת 30)"חכמים" אלא בשש, ולא

רדב"ז). ועיין יב. הלכה (להלן יוצא - האדון

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓp‰31B„È ‰‚ÈO‰ ‡Ï Ì‡ , «ƒ¿»¿≈»ƒƒ…ƒƒ»»
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÂÈ·B¯˜ - Ï‡‚Ï32Ì„B˜ ·B¯˜ ·B¯˜Â .33; ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈

epÏ‡‚È B„c Ô· B‡ B„„ B‡ :¯Ó‡pL34ÔÈÙBk ÔÈc ˙È·e . ∆∆¡«…∆…ƒ¿»∆≈ƒƒ
ÂÈ·B¯˜ ˙‡35.ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ÚÓhÈ ‡lL ,B˙BcÙÏ ∆¿»ƒ¿∆…ƒ»«¿¿≈»ƒ

‰ÂˆÓ - ˙‚OÓ Ì„È ÔÈ‡L B‡ ,ÂÈ·B¯˜ e‰e‡„t ‡Ï…¿»¿»∆≈»»«∆∆ƒ¿»
B˙BcÙÏ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ÏÚ36e‰e‡„tL ÔÈ·e . «»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ì„‡ ¯‡L e‰‡„tL ÔÈa ÌÈ·B¯˜37LÈÂ . ¿ƒ≈∆¿»»¿»»»»»«≈¿≈
˙BÂÏÏ BÏ38·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ Ï‡‚ÏÂ.ÌÈ ƒ¿¿ƒ¿…∆«¿ƒ»≈»ƒ

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡B‚Â39ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈÏ ¯kÓp‰ Ï·‡ . ¿≈«¬»ƒ¬»«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰40Ï‡B‚ BÈ‡Â ,Ï‡B‚Â ‰ÂÏ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈…∆¿≈¿≈≈

ÔÈ‡ˆÁÏ41ÈÙk ÔzÏ B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡ ?BÈc „ˆÈk ‡l‡ . «¬»ƒ∆»≈«ƒƒƒƒ»»ƒ≈¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ Ô˙B - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰«»ƒ«»≈¿≈¿ƒ»…≈≈

"לגר".31) רומי: כה,32)בדפוס (ויקרא נאמר [שהרי
ונגאל", ידו השיגה או וגו' יגאלנו דודו בן או דודו "או מט)
לפדותו, קרוביו את כופים אין - ידו השיגה שאם מכאן

לז]. הערה להלן רב 33)וראה של מימרא כא. קידושין
יצחק. בר קודם 34)נחמן אביו, אחי שהוא שדודו הרי

ח  פרק בהר בספרא וראה אביו. אחי בן שהוא דודו לבן
ב. והרי 35)הלכה חובה, שהיא אמרו כא: בקידושין

(רדב"ז). פו. בכתובות כמפורש מצוה, כל על כופין ביתֿדין
יג,36) הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ח גם רבינו כתב כן

בפעם  לפדותם מצוה - לגויים ובניו עצמו שמכר שמי
דבר  ומקור כאן. כסףֿמשנה ועיין שנייה, ובפעם ראשונה
זה  - יגאלנו דודו בן או דודו "או טו: בקידושין הוא זה
שלענין  ואע"פ אחרים". גאולת זו - ונגאל קרובים, גאולת
לקבעה  הכתוב עליה ששנה כא:) (שם אמרו קרובים, גאולת
לא  אחרים בגאולת למעלה, כמבואר עליה, וכופין חובה
"מצוה". אלא ואינה עליה, ושיכפו חובה שתהא מצאנו

כחכמים 37) טו: קידושין שפדאוהו. לאלה משועבד ואינו
וראה  עקיבא, ורבי הגלילי יוסי כרבי ולא רבי) הוא =)

ו. הלכה שעבד 38)למעלה רבינא אמר כא. [בקידושין
משום  שם ופירש"י להלן), (ראה וכו' לווה אינו לגוי הנמכר
שגאולת  המסקנא שלפי רבינו ודעת ידו. והשיגה שנאמר
השיגה  לא אם אלא זה ואין למעלה) (ראה חובה קרובים
ידו". "והשיגה הפסוק מתפרש לא), הערה למעלה (ראה ידו
ללמד  בא ולא הקרובים. לחייב אין ידו, השיגה אם כלומר:
אבל  עצמו, את ולגאול ללוות יכול אינו ידו השיגה לא שאם
מהלכות  (פי"א חובה קרובים גאולת שאין אחוזה בשדה
שם  שנאמר שמה כרחינו על יח) הלכה ויובל שמיטה
יכול  אינו ידו השיגה לא שאם ללמד בא ידו", "והשיגה
אין  חובה, אינה קרובים שגאולת שכיון ולגאול, ללוות
לומר  מסתבר ולא ידו. השיגה ללא ידו השיגה בין הבדל
לגאול]. יכולים הקרובים אין ידו השיגה שאם ללמד שבא

גואל 39) שאין לשלילה, פתרה ששת שרב בעיא כ: שם
סמך  רבינו אבל כא. שם רבינא, בדברי מפורש וכן לחצאין,
(120 עמוד שם במאירי הנוסחא (כן אשי רב שאמר מה על

שם). (מאיר לחצאין נגאל לומר תמצי [כלומר,40)אם

(שם  שאמר רבי, וכדעת (כסףֿמשנה). לפדותו חייבים אין
לישראל, (=נמכר באלה" נגאל שאינו מי "ומה וכא.) טו:
אבל  חיוב, לענין אלא אינו זה וכל בקרובים). נגאל אינו
"ונמכר  כ.) (שם אמר עצמו רבי שהרי לפדותו, הם יכולים
דודו  "או מפורש ושם הוא, צדק גר - זה שגר תושב" לגר
הנמכר  בעבד קרובים גאולת שיש הרי יגאלנו" דודו בן או
לענין  והואֿהדין דבריו, לכל גמור כישראל שהוא צדק לגר
קונה  שאינו (אלא יטמע" "שלא הטעם בו אין שהרי זה,
ועיין  שם, עיין עא. בבאֿמציעא עבד, הקונה כישראל העבד
צדק  גר שלענין כרחינו ועל יב) הלכה להלן כסףֿמשנה
וגו'" דודו "או הכתוב מתפרש ישראל) לענין (והואֿהדין

להלן]. וראה לגאול, רשות "או 41)לענין נאמר [שהרי
כישראל), (שדינו צדק לגר נמכר ולענין ונגאל", ידו השיגה
לפרש  איֿאפשר כנ"ל, לפדותו, הקרובים מחייבים שאין
(ראה  לגוי נמכר לענין שפירשנו כמו וגו'" ידו השיגה "או
שדה  מוכר לענין שפירשנו כמו אלא לא) הערה למעלה
גואל  ואינו וגואל לווה שאינו שם) למעלה (ראה אחוזה

לחצאין].

.Á„Á‡42„·BÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ ÔÈa ,BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿≈¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL „Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk43Ú¯‚Ó ‰Ê È¯‰ -44 »ƒ¿∆»∆¿»≈ƒ¬≈∆¿»≈«

ÌÈMLa e‰e¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .‡ˆBÈÂ BBÈ„tÓ45 ƒƒ¿¿≈≈«¬≈∆¿»¿ƒƒ
‰Ê È¯‰ - B„È ‰‡ˆÓe ,ÌÈL Úa¯‡ „·ÚÂ ,ÌÈ¯Ècƒ»ƒ¿»««¿«»ƒ»¿»»¬≈∆

ÌÈ¯OÚ Ô˙B46ÌÈ¯Èc47¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈÂ ≈∆¿ƒƒ»ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«
ÌÈL ¯OÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈÚa¯‡a BÓˆÚ48‰Ê È¯‰ - «¿¿«¿»ƒƒ»ƒ¿∆∆»ƒ¬≈∆

¯‡Lp‰ Ô˙BÂ ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ Ú¯‚Ó¿»≈««¿»»ƒ»ƒ¿»»»∆»«¿≈«ƒ¿»
ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk49„·BÚÏ ¯kÓp‰ ÔÎÂ .‡ˆBÈÂ , ∆∆¿≈∆∆¿≈¿≈«ƒ¿»¿≈

„Ú ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰ ·MÁÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«
Ï·Bi‰ ˙L50˙MÓ e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ; ¿««≈∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈ƒ¿«

,‰‡Óa BÓˆÚ ¯ÎÓ ?„ˆÈk .Ï·i‰ ˙L „Ú BÏ B¯În‰ƒ»¿«¿««…≈≈«»««¿¿≈»
·MÁÓ - ÌÈL ¯OÚ ‰¯ÈÎÓ ˙MÓ Ï·BiÏ ¯‡LÂ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆»ƒ¿«≈
¯‡M‰ ·ÈLÓe ÌÈÓc‰ Ú¯B‚Â ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ‰¯OÚ¬»»¿»»»∆»«¿≈««»ƒ≈ƒ«¿»
B¯kÓÓ ÛÒk :¯Ó‡pL ;ÌÈÏk ‡ÏÂ ‰‡e·z ‡Ï ,ÛÒk∆∆…¿»¿…≈ƒ∆∆¡«∆∆ƒ¿»
Ï‡‚ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ Ï‡‚ ‡e‰ ÛÒÎa -¿∆∆ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿≈ƒ¿»

ÛÒk ‰ÂLa51. ¿¿≈∆∆

בצורה 42) הדברים נאמרו ושם במשנה, יד: קידושין
(כסףֿמשנה). עבדים מיני כל כולל שזה משמע סתמית,

ז. הלכה למעלה לישראל 43)וראה "בין כתב לא [כאן
לח]. והערה ג הלכה א פרק למעלה וראה לגוי", בין

כבר.44) שעשה השנים את דינרים 45)מנכה עשרה הרי
שנים. לשש אלא נמכר אינו שהרי שנה, בעד 46)כל

לשנה. דינרים עשרה של החשבון לפי הנותרות, השנתיים
כסף.47) שוה גם לתת שיכול כתב בסמוך להלן
משש 48) ליותר עצמו את למכור יכול עצמו מוכר שהרי

ג). הלכה להלן 49)(למעלה וראה בברייתא. טז. קידושין
נ. ו).50)הערה הלכה (למעלה בשש יוצא אינו שהרי

פרק 51) קידושין וירושלמי ד, הלכה ח פרק בהר פ' ספרא
"ישיב  אמרו: וטז. ח. קדושין בבבלי אבל ב. הלכה א
זה  וממקור ככסף". כסף שוה לרבות - רחמנא אמר גאולתו
כסף  ששוה לישראל בנמכר למעלה שכתב מה רבינו שאב
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micarקסב zekld - oipw xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ועיין  זה, את זה סותרים רבינו דברי ואםֿכן ככסף,
לחםֿמשנה.

.Ë„·Ú Ïk52È¯·Ú53‡ˆiL ‰i¯·Ú B‡54ÔBÚ¯‚a »∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»»¿≈¿
ÛÁL B‡ ,ÂÈÓ„ eÙÈÒB‰Â ‡È¯·‰Â ,ÛÒk55e˙ÁÙe ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¬

¯kÓpL È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï BÏ ÔÈ·MÁÓ - ÂÈÓ„»»¿«¿ƒ¿»≈»»≈«¬≈∆ƒ¿«
·MÁÓ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,‰‡Óa¿≈»«¬≈«»»∆»«ƒ≈¿«≈

‰‡Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÂÈB„‡ ÌÚ56È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ¯kÓ ; ƒ¬»∆»¿ƒ≈»ƒ¿«¿»«ƒ«¬≈
˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Èt ÏÚ BnÚ ·MÁÓ - ‰‡Ó ‰ÂL ‡e‰»∆≈»¿«≈ƒ«ƒ«»ƒ«»

‰‡Ó ÈÙÏ57. ¿ƒ≈»

בברייתא.52) כ. לישראל 53)קידושין ובין לגוי נמכר בין
שם). "שיוצא"].54)(גמרא לקרוא שצריך [נראה

השחפת.55) במחלת בעת 56)חלה שוה שהיה מה כפי
שם). (גמרא מקנתו" מכסף "שנאמר כפי 57)הקנין,

(שם). שניו" כפי "שנאמר עכשיו, שוה שהוא

.È¯kÓp‰58BÓˆÚ Ï‡‚Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «ƒ¿»¿≈»ƒƒ¿≈ƒ¿…«¿
e¯‡aL BÓk ÔÈ‡ˆÁÏ59ÌÈÓÚÙe Ï˜‰Ï ‰È‰È ÌÈÓÚt , «¬»ƒ¿∆≈«¿¿»ƒƒ¿∆¿»≈¿»ƒ

‰ÏÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?Ï˜‰Ï „ˆÈk .¯ÈÓÁ60, ¿«¿ƒ≈«¿»≈»»¿»«ƒ
,ÌÈMÓÁ BÏ Ô˙Â ,‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,ÛÁLÂ¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»¿»«¬ƒƒ
Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ,‡È¯·‰Â ,ÂÈÓ„ ÈˆÁ¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ«¬≈»∆»«ƒ≈

‡ˆBÈÂ ,¯‡Lp‰ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Ô‰L ,‰‡Ó BÏ61„ˆÈk . ≈»∆≈¬ƒ»»«ƒ¿»¿≈≈«
ÂÈÓ„ ÈˆÁ BÏ Ô˙Â ,ÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ»»¿»«ƒ¿»«¬ƒ»»
BÏ Ô˙B - ‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ È¯‰Â ,ÛÁLÂ ,‰‡Ó Ô‰L∆≈≈»¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»≈
‰‡Ó Ô˙pL ‡ˆÓÂ .¯‡Lp‰ BÈˆÁ ÈÓc Ô‰L ,ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆≈¿≈∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆»«≈»
.‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ««ƒ∆«»»∆≈»

המאירי 58) נוסחת כפי אשי רב או אביי מימרת כ: קידושין
לח. הערה למעלה ראה ז.59)שם, הלכה למעלה

בהלכה 60) נאמר כבר הרי הקנין, בשעת כן היה לא שאם
ועיין  הקנין, בשעת שהיה כפי להקל שמחשבין הקודמת,

בגמרא. -61)שם הראשון החצי על חמשים שנתן ומה
לחצאין. גואל שהרי נתן,

.‡È·¯‰62„·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÛÒk‰ ÏÚ „·ÚÏ ÏÁnL »«∆»«»∆∆««∆∆∆ƒ¿««¬…
BÏ ÏeÁÓ BÈ‡ - Bc‚k63¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú , ¿∆¿≈»«∆ƒ¿…¿«

B‡ ‰L „·ÚÂ ,ÌÈMLa e‰wL È¯‰ ?„ˆÈk .¯e¯ÁLƒ¿≈«¬≈∆»»¿ƒƒ¿»«»»
CÏ ,CÏ ÔÈÏeÁÓ ÌÈÓc‰ ¯‡L :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ˙L¿»«ƒ¿»«¿»«»ƒ¿ƒ»≈
.¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú B„eaÚMÓ ¯ËÙ ‡Ï - !Ek¯„Ï¿«¿¿…ƒ¿«ƒƒ¿«∆ƒ¿…¿»

רבא.62) עלֿידי והסברתה טז. עברי 63)קידושין שעבד
ולא  חוב, שעבוד על אלא מחילה ואין לאדונו, קנוי גופו

הגוף. קנין על

.·ÈÔB„‡64È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :˙nL65„·Ú‰66 »∆≈ƒƒƒ«≈»»¬≈»∆∆
Ôa‰ „·BÚ67LM‰ ÛBÒ „Ú68ÌÈM‰ ÛBÒ „Ú B‡ , ≈«≈««≈««»ƒ

Ô‰Ï BÓˆÚ ¯ÎnL69„Ú B‡ ,Ï·BÈ Ba ÚbÙiL „Ú B‡ , ∆»««¿»∆«∆ƒ¿«≈«
Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;¯‡M‰ ÔzÈÂ BBÈ„t Ú¯‚iL∆¿»«ƒ¿¿ƒ≈«¿»¬»ƒ…ƒƒ«≈
˙a‰ ˙‡ ‡Ï „·BÚ BÈ‡Â ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ»»¬≈∆»»«≈¿≈≈…∆««
¯‡L „·BÚ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Á‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆»»¿≈»ƒ«∆≈≈¿»

ÔÈL¯Bi‰70˜„ˆ ¯‚Ï ¯kÓp‰Â .71ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡72 «¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿≈»ƒ

Ôa‰ elÙ‡ -73ÔB„‡‰ ˙nL ÔÂÈk ‡l‡ ,„·BÚ BÈ‡ ¬ƒ«≈≈≈∆»≈»∆≈»»
‰˜ È¯·Ú „·ÚL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ74 »»¿≈ƒ¿≈»≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆

¯ËLa B‡ ÛÒÎa75:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜Â , ¿∆∆ƒ¿»¿∆∆«¿«¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLa76¯ËLa B‡ ,ÛÒk ÔBÚ¯‚a B‡ ,Ï·BÈa B‡ , ¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«
¯e¯ÁL77Ôa ‡Ïa ÔB„‡ ˙˙ÈÓa B‡ ,78„·BÚ·e ; ƒ¿¿ƒ«»¿…≈¿≈

Ôa ÁÈp‰ elÙ‡ - ¯‚a B‡ ÌÈ·ÎBk79BÏ ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓ . »ƒ¿≈¬ƒƒƒ«≈ƒ¿»«
B˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa '‡ˆ'80Û‡ .- BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ ≈ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆…»«

‰ÏÁ elÙ‡ .¯ËL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌpÁa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ»¿≈»ƒ¿»¬ƒ»»
BÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡ˆB‰ ÂÈÏÚ Ba¯ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«»»»«¿≈≈«»

ÌpÁ ÈLÙÁÏ ‡ˆÈ :¯Ó‡pL ;ÌeÏk81. ¿∆∆¡«≈≈«»¿ƒƒ»

הכתובים.64) מן זאת למדו ובגמרא בברייתא, יז: שם
בברייתא.65) הלכה 66)שם פ"ד להלן ראה האמה, ולא

שם).67)ד. (גמרא לבן אפילו יעבוד, שנים שש שנאמר
לשש.68) אלא נמכר שאינו ביתֿדין, והוא 69)במכרוהו

(למעלה  משש ליותר אפילו עצמו את למכרו יכול הרי
ג). ולא 70)הלכה לך שנים, שש "ועבדך בברייתא: שם

עא.71)ליורש". בבבאֿמציעא תושב. גר וכלֿשכן
כאן, כסףֿמשנה וראה הגוי, כדין צדק גר דין השווה

לט. והערה ז הלכה שם.72)ולמעלה קידושין בברייתא,
(כסףֿמשנה). צדק מגר הוא וכלֿשכן תושב, לגר והואֿהדין

ולידתו 73) שהורתו בבן אפילו המדובר צדק, [בגר
כלל, הגר אביו את יורש הגר אין הרי כן לא שאם בקדושה,
ופ"ו  שם, (קידושין סופרים מדברי ולא תורה מדברי לא

כסףֿמשנה]. ועיין י), הלכה נחלות קידושין 74)מהלכות
במשנה. עצמו 75)יד: מוכר בין רבינו חילק לא כאן

וראה  ובשטר, בכסף נקנים ששניהם הרי ביתֿדין, למכרוהו
ג. הערה לפי 76)למעלה או ביתֿדין, במכרוהו שנים שש

עצמו. במוכר שם 77)התנאי כמבואר 78)טז.ברייתא,
זו. בהלכה למעלה.79)למעלה כשהוא 80)כמבואר

(דברים  וגו' מעמך חפשי תשלחנו וכי "שנאמר בשנים. יוצא
שמות  דרשב"י (מכילתא צא" לו לומר שמצוה מלמד יג) טו,

ב). שם.81)כא, במכילתא הנ"ל כל

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוסר 1) ושרבו עברי, לעבד מזונות חיוב דין רבינו בו כלל

הענקה. דין כן וכמו כנענית, שפחה לו

.‡È¯·Ú „·Ú Ïk2·iÁ ÔB„‡‰ È¯‰ -3BzL‡ ˙BBÊÓa »∆∆ƒ¿ƒ¬≈»»«»ƒ¿ƒ¿
‰Òe¯‡ ‡ÏÂ ,BÏ ‰‡eOp‰4Ì·È ˙¯ÓBLÂ5‡e‰Â . «¿»¿…¬»¿∆∆»»¿

,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈»ƒ
‰iL elÙ‡6BzL‡ :¯Ó‡pL .‰È˙BBÊÓa ·iÁ BÈ‡ - ¬ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¿∆»∆∆¡«ƒ¿

BnÚ „ÓÚÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - BnÚ7˙BBÊÓa ·iÁ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»«¬…ƒ¿≈«»ƒ¿
ÂÈ˙B·e ÂÈa8ÏÚa Ì‡ :¯Ó‡ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓa . »»¿»ƒ¿»≈ƒ∆¡«ƒ««

,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ ,‡e‰ ‰M‡ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆««¿¿
‡a ‡Ï Ï·‡ !?BzL‡ ‰„aÚzL ‰Ê ‰˜pL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿¬»…»

‰È˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L ‡l‡ „nÏÏ9BÓˆÚ ¯ÎBÓ·e . ¿«≈∆»∆»»«»ƒ¿∆»¿≈«¿
BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡10„·BÚÏ ¯kÓ·e . ∆¡«¿»»≈ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»¿≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¡«¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ
„Á‡11‰M‡ B‡ ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa BÏ eÈ‰L ÌÈ·e ‰M‡ ∆»ƒ»»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»

‡e‰Â .B˙¯ÈÎÓ ¯Á‡ BÏ eÈ‰L ÌÈ·e12˙ÚcÓ ‰pÁwiL »ƒ∆»««¿ƒ»¿∆ƒ»∆»ƒ««
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·iÁ BÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL dÁ˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„‡‰»»¬»ƒ¿»»∆…ƒ«««≈«»
.‰È˙BBÊÓaƒ¿∆

לישראל 2) נמכר בין ביתֿדין, מכרוהו ובין עצמו מוכר בין
בסמוך. רבינו שמפרש כמו לגוי, נמכר קידושין 3)ובין

ובמכילתא  במכילתא הוא וכן שמעון, דרבי ברייתא כב.
ג. הלכה ז פרק בהר וב'ספרא' ג, כא, שמות דרשב"י

(מכילתות 4) "עמו" אינה וזו עמו", אשתו "ויצאה שנאמר
-5)שם). אותה שייבם לו מחכה והיא שמת, אחיו אשת

שתי  נתמעטו ואלמלא שם). (מכילתא "אשתו" שאינה מפני
עצמו  שהעבד ואע"פ אותן, לזון שחייב אומרים היינו אלה,
לה  לתת הוא שנוהג כיון - ארוסתו במזונות חייב אינו
ועיין  (אורֿשמח, האדון את לחייב אפשר היה - מזונות

ג). כא, שמות התורה על שם 6)רמב"ן דרשב"י במכילתא
אינה  חלוצה והרי הדיוט", לכהן וחלוצה "גרושה מפורש:

(משנהֿלמלך). מדרבנן אלא דרשב"י 7)אסורה מכילתא
זו  ואף להוציאה. הוא חייב עליו, אסורה היא שאם שם.
חייב  סוףֿסוף שהרי "עמו", בכלל אינה מדרבנן, שאיסורה

להוציאה. ציין 8)הוא ולא שם. ומכילתות שם, קידושין
בכסףֿמשנה. וראה במזונותם. חייב גיל איזה עד רבינו
הוא  והחיוב גבול, כאן שאין משמע רבינו לשון ומסתימות
גדולים  הם ואפילו עצמם, משל להתפרנס להם שאן זמן כל
חיוב  אין עצמו העבד על שגם [ואע"פ (משנהֿלמלך). ממש
בפי"ב  (ראה שנים שש עד אלא בניו לפרנס התורה מן
שהעבד  כיון - נג) נוספת והערה יד, הלכה אישות מהלכות
ד]. הערה למעלה ראה האדון. על החיוב חל לפרנסם, נוהג

שם.9) ומכילתות שם, ומכילתא 10)קידושין קידושין
הזה  הפסוק הובא לא ושם ג. הלכה ז פרק בהר וספרא שם,
כה, (ויקרא שם התורה על רש"י ועיין לגוי, בנמכר הנאמר
ולא  "אשתו" רק נאמר ביתֿדין שבמכרוהו [ואע"פ נד).
ולא  "בניו" רק נאמר לגוי ובנמכר עצמו ובמוכר "בניו",
ד"שכיר  בגזירהֿשוה מזה זה שלמדו לומר צריך - "אשתו"
במזונות  וגם אשתו במזונות גם חייב שבכולם שכיר", -

שנאמר 11)בניו]. ממה כן ולמדו שם. דרשב"י מכילתא
כאן  נשים "שתי - עמו" אשתו ויצאה הוא אשה בעל "אם
ואחת  רבו, לקחו שלא עד אחת - ו"אשתו") ("אשה"

(שם). רבו" שם.12)משלקחו וספרא דרשב"י מכילתא

.·- ÂÈ·e BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»«»ƒ¿ƒ¿»»
ÌeÏk Ì‰È„È ‰OÚÓa BÏ ÔÈ‡13‰OÚÓ È¯‰ ‡l‡ , ≈¿«¬≈¿≈∆¿∆»¬≈«¬≈

ÏÚa‰ ‰ÎBfL ÏÎÂ .dÏÚ·Ï d˙‡ÈˆÓe ‰M‡‰»ƒ»¿ƒ»»¿«¿»¿…∆∆«««
BzL‡a14È¯·Ú „·Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰ÎBÊ -15. ¿ƒ¿∆∆««ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

שם.13) התורה על הרמב"ן (הביאו שם דרשב"י מכילתא
להלן). ראה אחר, באופן המכילתא שפירש בדבריו ועיין

פי"ב 14) ראה שלה. מלוג נכסי ופירות ירושה לרבות
ג. הלכה אישות אשה 15)מהלכות בעל "אם שנאמר:

זכאי  הבעל מה כבעל, (=העבד) הוא "הרי - הוא"
זכאי  (העבד) זה אף אשתו, של ובירושתה במציאתה

שם). דרשב"י (מכילתא אשתו" של וירושתה במציאתה

.‚ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ÈÓ16LÈ -17BÏ ÔzÏ Ba¯Ï ƒ∆¿»≈ƒ≈¿«ƒ≈
Ba ÔÈa ÔB„‡‰ ÔÈa .˙ÈÚk ‰ÁÙL18Ì‡ ,ÔB„‡ ÏL ƒ¿»¿«¬ƒ≈»»≈¿∆»ƒ

e‰ÙBÎÂ .‰ÁÙL BÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó19,‰Ê ÏÚ ≈»ƒ¬≈∆≈ƒ¿»¿≈«∆
‰pnÓ „ÈÏBiL È„k20ÌÈ„·Ú21BÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â . ¿≈∆ƒƒ∆»¬»ƒ«¬≈ƒÀ∆∆
B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk22‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ; »¿≈«¿∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

¯ÓB‚Â23¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â .24k ‰ÁÙLa˙ÈÚ ¿≈¿«≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡Lk25. ƒ¿»»ƒ¿»≈

וכתנאֿקמא 16) ההלכה. בסוף כדלהלן עצמו, מוכר ולא
שם. אליעזר כרבי ולא יד: קידושין כלומר,17)בברייתא

דרשב"י). ומכילתא (מכילתא חובה ולא בידו, הרשות
שם.18) דרשב"י, להלן.19)מכילתא וראה טו. קידושין
עברי 20) עבד - עבדך שכיר שכר משנה "כי שם: [קידושין

שפחה  לו מוסר שרבו מכאן - בלילה ובין ביום בין עובד
עברי, לעבד כנענית שפחה מסירת עיקר שכל הרי - כנענית"

ולדות]. להוליד כדי וילדיה 21)הוא "האשה נאמר שהרי
סו: (קידושין כמותה שפחה שוולד ומכאן לאדוניה" תהיה

כן,22)וסח.). לא שאם פרוטה, שוה בו כשנשאר [כלומר
כוונת  וזוהי י. הלכה להלן כמפורש - עבד אינו שוב
אדא, בר חייא "א"ר ב): הלכה (פ"א קידושין הירושלמי
וראה  פרוטה". שוה שם שיהא עד עברי בעבד מודים הכל

כנענית.23)באורֿשמח]. שפחה לו מוסר שרבו מכאן
אליעזר.24) כרבי ולא כרבנן שם, [שאסורים 25)קידושין

ביאה  איסורי מהלכות (פי"ב סופרים מדברי כנענית בשפחה
למוכר  ולא "לו שם): (קידושין שאמרו ומה יא). הלכה
כנענית  שפחה לתת יכול אינו עצמו שלמוכר היינו - עצמו"
אלא  התורה מן בה מותר - רצה אם אבל כרחו, בעל
בתורה  שמפורש ביתֿדין ובמכרוהו עליה, גזרו שחכמים
(ועיין  חכמים אסרו לא - כנענית שפחה לו מוסר שרבו

בהל  רבינו כוונת וזוהי יט.) לסנהדרין וחיי כות בחמרא
זה". בדבר חכמים גזרו ולא שכתב: יב, הלכה ביאה איסורי

הריטב"א]. בשם שכתב ובמה במשנהֿלמלך, וראה

.„ÔÈ‡26‰È‰zL „Ú ˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ È¯·Ú „·Ú ≈∆∆ƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆
ÌÈ·e ˙ÈÏ‡¯OÈ ‰M‡ BÏ27‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ≈ƒ»

˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ ÔÈ‡ - ÌÈ·e28‰Ê ¯·„Â . »ƒ≈«≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿»»∆
‰Ïa˜29Ô‰k ¯kÓp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‡e‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «»»¬ƒ»»«ƒ¿»…≈¬≈∆À»

B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk ˙ÈÚk ‰ÁÙLa31. ¿ƒ¿»¿«¬ƒ»¿≈«¿

אליעזר.26) דרבי ברייתא כ. שתהיה 27)קידושין כלומר,
אחרֿכך, ומתה מקודם אשה לו היתה אם אבל עכשיו, לו
משנהֿלמלך). ועיין (אורֿשמח, כנענית בשפחה הוא אסור

אסור 28) אינו אבל לכופו, יכול רבו שאין הכוונה כאן אף
סופרים. מדברי אלא התורה, מן שקיבלו 29)בה דברים

הוא  מלא מקרא הרי וצריךֿעיון משה, עד איש מפי איש
יבוא, בגפו "אם שם) (קידושין יעקב בן אליעזר רבי בפי
רדב"ז. ועיין יצא". יחידי נכנס, יחידי "אם - יצא" בגפו

נגד 30) כרב יתירות. חובות התורה הטילה שעליו אף
איסור. בעניני כמותו שהלכה כא:) (שם ראה 31)שמואל

כא. והערה ג. הלכה למעלה

.‰Ì‡32BÏ ¯ÒBnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰ ƒ»ƒ»»ƒ««ƒ∆≈
BzL‡Ó BLÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba«̄ƒ¿»¿«¬ƒ≈»¿«¿ƒ≈ƒ¿

BnÚ BzL‡ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·e33BÈ‡Â .34BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ »»∆∆¡«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈
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‡ÏÂ ,˙BÁÙL ÈzL35ÂÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL ÔzÏ ¿≈¿»¿…ƒ≈ƒ¿»««ƒ¿≈¬»»
ÌÈiÚkÏ Ô˙BpL C¯„k ÌÈ¯·Ú‰36BÏ ÔzÈ :¯Ó‡pL ; »ƒ¿ƒ¿∆∆∆≈«¿«¬ƒƒ∆∆¡«ƒ∆

‰M‡37ÚÈb‰Â ,˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba¯ BÏ ¯ÒnL Úˆ¯ . ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒƒ«
,˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,˙‡ˆÏ Ba ·¯ÒÓ Ba¯ ‰È‰Â ,Ï·BÈ≈¿»»«¿»≈»≈¿≈∆»≈

‰ÁÙLa ¯Ò‡ È¯‰L ,¯eËt - Ba Ï·ÁÂ38. ¿»«»∆¬≈∆¡«¿ƒ¿»

שם.32) הרמב"ן הביאו ג) כא, (משפטים דרשב"י מכילתא
ויצא 33) אומר הוא "ולהלן נוסף: שם דרשב"י במכילתא

מבניו". תפרישנו אל מא) כה, (ויקרא עמו ובניו הוא מעמך
מאשתו  להפרישו יכול "אינו דבריו בתחילת כתב ורבינו

הנ"ל. המכילתא דברי סוף והשמיט מכילתא 34)ובניו",
שם. בפי"ד 36)שם.35)דרשב"י רבינו שכתב [כמו

יט]. הלכה ביאה איסורי ולא 37)מהלכות אחת אשה
הפקר. כשפחת תהא שלא לו, המיוחדת אשה ועוד: שתים.
 ֿ במשנה וראה שם. ישמעאל דרבי במכילתא שאמרו וכמו

כן 38)למלך. מאיסור. להפרישו כדי חבירו להכות ורשאי
בר  נחמן רב ע"י וכפירושה בברייתא, כח. בבבאֿקמא הוא
"לא  שסובר למי אלא נאמר לא זה שפירוש ואע"פ יצחק.
מהלכות  בפ"ב פוסק ורבינו לנפשיה", דינא איניש עביד
אע"פ  - לעצמו דין לעשות לאדם "שיש יב הלכה סנהדרין
אלא  הותר שלא רבינו סובר - בנכסיו" הפסד שם היה שלא
כן  ואם בחבירו, לחבול לא אבל מחבירו, שלו את לקחת
עלמא  דכולא אליבא הוא יצחק בר נחמן רב של פירושו

(משנהֿלמלך).

.Â¯ÎBn‰39˙Èa e‰e¯ÎÓ Ï·‡ .Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿»¬»¿»≈
,Úˆ¯ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ˆÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ LL „·ÚÂ ,ÔÈcƒ¿»«≈¿…»»»≈¬≈∆ƒ¿»

„·BÚÂ40.ÔB„‡‰ ˙eÓiL „Ú B‡ ,Ï·Bi‰ ˙L „Ú ¿≈«¿««≈«∆»»»

אליעזר,39) כרבי ולא וכתנאֿקמא בברייתא, יד: קידושין
ג. הלכה למעלה יד:40)ראה שם משנה,

.Ê˙‡ „·BÚ Úˆ¯p‰ ÔÈ‡ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒƒ«≈≈«ƒ¿»≈∆
Ôa‰41‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .42e„ÓÏ43‡ÏÂ BÏ - B„·ÚÂ : «≈ƒƒ«¿»»¿«¬»¿…

Ï·BÈ ÏL BÓÏBÚÏ - ÌÏÚÏ ;B·Ï44,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ƒ¿¿…»¿»∆≈ƒ¿≈»»≈
˙˙ÈÓ·e Ï·Bia ‡l‡ BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ BÈ‡ Úˆ¯p‰L∆«ƒ¿»≈∆∆«¿∆»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰45. »»

וכא:41) יז: כא:43)המסורת.42)קידושין שם
עולמית.44) או "נצח" של במובנו לא לא 45)אבל אבל

(משנהֿלמלך). שחרור בשטר ולא כסף בגרעון

.Á„·Ú46ÏÚa ‰OÚpL ÈtÓ ,Úˆ¯ BÈ‡ Ô‰k È¯·Ú ∆∆ƒ¿ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ¿≈∆«¬∆««
ÌeÓ47.BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â48- «¬≈≈¿»∆ƒ¿«¿

‰¯¯OÏ ·L BÈ‡Â ,da ‰È‰L ‰˜ÊÁÏ49.da ‰È‰L «¬»»∆»»»¿≈»«¿»»∆»»»

אליעזר 46) כרבי ולא וכחכמים בברייתא, כא: קידושין
ברבי. יודן רבי אוזן 47)בשם של בגופו נרצע הוא שהרי

יודן  רבי בשם אליעזר כרבי ולא וכחכמים ט, הלכה (להלן
(בכורות  מום בעל הוא הרי האוזן סחוס שניקב וכיון ברבי).
ובירושלמי  ג). הלכה המקדש ביאת מהלכות ופ"ז לז.
מן  פחות הסחוס "וירצע הקשו: ה"ב) פ"א (קידושין
ניקב  אלאֿאםֿכן מום בעל נעשה (=שאינו הכרשינה"
שם) מקדש ביאת והלכות שם בכורות כרשינה. כשיעורי

משנהֿלמלך. ועיין כרשינה", לידי יבוא "שמא ומתרץ:
שאין  נראה מום", בעל "שנעשה סתם שכתב רבינו [ומדברי
מום  בעל נעשה הוא אלא כרשינה, לידי יבוא שמא חשש זה
הבבלי  לשון מסתימת נראה וכן שהיא, רציעה בכל
שכיון  לומר וצריך הירושלמי, סברת הביאו שלא בקידושין
נקב  דהוי מיגו - אזנו לנקב כלומר לרצוע, היא שמצוה
בו  שאין אע"פ מום לענין חשוב נקב הוי רציעה. לענין
לענין  דופן דהויא "מיגו (ז.) בסוכה זה וכעין ככרשינה,
בישועותֿיעקב  כתב וכן שבת". לענין דופן הויא סוכה,
קשר  לענין ז) ס"ק כה וסימן א, ס"ק יג סימן (אורחֿחיים
שבת. לענין תפילין של וקשר כלאים, לענין ציצית של
לענין  אסורים - קיימא של שאינם קשרים שהם שאע"פ
ותפילין, ציצית לענין קשר דהוי מיגו שבת, ולענין כלאים
הירושלמי  כי ויתכן שבת. ולענין כלאים לענין קשר הוי

שם  בסוכה אביי כשיטת סבר כן, תירץ שלא החולק הנ"ל ,
זה]. 'מיגו' והעיר 48)על שילא. בר רב בשם שם קידושין

ולמה  בנרצע, מדבר אינו הנ"ל הפסוק הרי המשנהֿלמלך:
כה, (ויקרא תשובו" משפחתו אל "ואיש הפסוק הביא לא

טו.). (קידושין לנרצע נדרש שהוא כרבי 49)י) יג. מכות
יד. הלכה רוצח מהלכות בפ"ז וראה מאיר. כרבי ולא יהודה

.Ë‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B‡È·Ó ?ÔÈÚˆB¯ „ˆÈk50, ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆¿»
ÂÈ¯·c ¯ÓB‡Â51LL ÛBÒÏ BLÈbÓe .Ì‰ÈÙÏ52Ï‡ ¿≈¿»»ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆

ÔÈaa ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰53ÔÈa . «∆∆∆«¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ¿»≈
Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa ÔB„‡ ÏL ‰ÊeÊÓe ˙Ïc54˙‡ ·˜BÂ . ∆∆¿»∆»≈∆»»»¿≈∆

˙ÈÓÈ‰ BÊ‡55ÔÊ‡ ÏL dÙe‚a ,56ÏL Úˆ¯Óa , »¿«¿»ƒ¿»∆…∆¿«¿≈«∆
˙ÎzÓ57˙ÏcÏ ÚÈbiL „Ú ,58BÊ‡· z˙Â :¯Ó‡pL ; «∆∆«∆«ƒ««∆∆∆∆¡«¿»«»¿»¿

‰ÊeÊÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙Ïc·e59‡l‡ ,60„ÓBÚ ‰È‰iL61 «∆∆¿…∆¡«¿»∆»∆ƒ¿∆≈
‰Óe ;‰ÊeÊÓ Ïˆ‡ ÔÈa ˙Ïc Ïˆ‡ ÔÈa62‰ÊeÊn63 ≈≈∆∆∆≈≈∆¿»«¿»

˙„ÓBÚ ‡È‰Lk64˙„ÓBÚ ‡È‰Lk ˙Ïc Û‡ ,65Ï·‡ ; ¿∆ƒ∆∆«∆∆¿∆ƒ∆∆¬»
‰ÊeÊÓ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ïca - ‰ÚÈˆ¯‰66. »¿ƒ»«∆∆««ƒ∆≈»¿»

ÔB„‡‰67ÂÈ„‡ Úˆ¯Â :¯Ó‡pL ;BÓˆÚa ÚˆB¯L ‡e‰ »»∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«¬…»
ÔÈ‡Â .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ BÁeÏL ‡ÏÂ Ba ‡Ï -68 …¿¿…¿¿…¿ƒ«≈ƒ¿≈

ÔÈ‡L ,„Á‡k ÌÈ„·Ú ÈL ÔÈÚˆB¯69˙BˆÓ ÔÈOBÚ ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿∆»∆≈ƒƒ¿
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á70. ¬ƒ¬ƒ

ה).50) כא, (שמות דרשב"י את 51)מכילתא אהבתי
(רדב"ז). וגו' י.52)אדוני הלכה להלן קבועים 53)ראה

ומונחים  הבנין מן ותלושים עקורים כשהם ולא הבנין, בתוך
זה. לנו מנין בסמוך, וראה הצד. המקור 54)מן צויין לא

ו)55)לכך. כא, (שמות דרשב"י ומכילתא מכילתא
טו. וכן 56)וקידושין (אליה). הרך בעור ולא בתנוך היינו,

שאין  הקודמת, מההלכה כא: בקידושין החכמים מסקנת
אין  הרי באליה שאם מום, בעל ייעשה שלא נרצע כהן עבד

עלֿידיֿזה. מום בעל נעשה שם 57)הכהן קידושין
אף  מכתת, של מיוחד מרצע "מה שאמר: וכרבי בברייתא,
של  שהוא דבר בכל אלא דוקא לאו ומרצע מתכת", של כל

 ֿ (כסף שם).מתכת בגמרא וכן יגע 58)משנה, לא אך
בברייתא). כב: (קידושין שכתוב 59)בדלת שמה היינו,

לענין  נפרדים דברים שני ללמוד הוא "מזוזה", בתורה:
המזוזה, אצל או הדלת אצל להגישו שיכול א' ההגשה:
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צריכה  שהדלת ב' המזוזה. אצל תהיה שהרציעה לא אבל
המזוזה. כדוגמת עומדת הראשון.60)להיות הדבר וזה

השני.62)העבד.61) הדבר ומכילתא 63)וזהו מכילתא
בברייתא. שם וקידושין ו), כא, (שמות דרשב"י

שם).64) (רש"י כלל מזוזה אינה קבועה 65)שאחרת
הבנין. מן ותלושה מקרקע מונחת ולא מכילתא 66)בבנין,

שם. שם.67)דרשב"י דרשב"י ומכילתא מכילתא
בברייתא.68) ח. שם.69)סוטה בברייתא כן
כמשא,70) הם כאילו שנראה ביחד, כמה אגודות, אגודות

מהר. מהם להפטר ורוצה

.È‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰ ¯Ó‡È ¯Ó‡ Ì‡Â71. ¿ƒ»……«»∆∆«∆…«¿ƒ¿∆
¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ú ‡e‰Lk ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰»∆∆«∆…«¿∆∆∆¬»ƒ»«
ÛBÒa ‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú ,Úˆ¯ BÈ‡ - LL ¯Á‡««≈≈ƒ¿»«∆…«¿ƒ¿∆¿

LL72‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t ˙lÁ˙a73ÔB‚k ?„ˆÈk . ≈ƒ¿ƒ«¿»«¬»≈«¿
¯˙È B‡ B˙¯ÈÎÓ ÈÓcÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡LpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»≈

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .ËÚÓ74È¯‰ - ¿«¬»ƒƒ¿«»ƒ»∆¿»¬≈
.LL ¯Á‡ ¯ÓB‡k ‰Ê∆¿≈««≈

דרשב"י,71) ומכילתא במכילתא וכן בברייתא, כב. קידושין
יז). טו, (לדברים ראה פ' מינכן 72)ו'ספרי' [בכתבֿיד

שיאמר  עד יאמר", אמור "אם רבנן: "תנו שם: בקידושין
שש  בתחילת אמר עבד. כשהוא שיאמר עד "העבד" וישנה.
יאמר  אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בסוף ולא
אינו  - [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף אמר העבד".
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי", אצא "לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
כא  פרק משפטים פ' שלמה (תורה עבד" כשהוא שיאמר עד
רבנן: "תנו כדלהלן: היתה רבינו שנוסחת ונראה קו). אות
שיאמר  עד "העבד" וישנה, שיאמר עד יאמר" אמור "אם
אינו  - שש בסוף אמר ולא שש בתחילת אמר עבד. כשהוא
וכן  למחוק, יש "העבד" (ותיבת יאמר "אם שנאמר נרצע,
יש  כן וכמו השניה, הגירסא לפי ה"ג ד"ה שם בכ"י אינה
אינו  [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף "אמר תיבות למחוק
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי"). אצא לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
"אמר  הדברים: פירוש וזהו עבד". כשהוא שיאמר עד
פרוטה  בתחילת היינו הסוגיא, מסקנת כפי שש, בתחילת
מסקנת  כפי שש, בסוף אמר ולא אחת, פעם אחרונה,
שנאמר  נרצע, אינו - אחרונה פרוטה בסוף היינו הסוגיא,
בסוף  אמר וישנה. שיאמר עד כלומר יאמר", אמור "אם
פעמיים  אז אמר ואפילו אחרונה, פרוטה בסוף היינו שש,

בתחי  אמר ולא שם) רש"י פרוטה (ועיין בתחילת שש לת
שיאמר  עד "העבד" וכו' שנאמר נרצע, אינו - אחרונה
אחרונה, פרוטה בתחילת גם אמר אם אבל עבד". כשהוא
פרוטה  בסוף שניה פעם לומר המשיך וגם עבד עודנו שאז
הכל  זו, אחרי זו ביחד, היו האמירות ששתי כיון אחרונה,
האחרונה  פרוטה בתחילת הכל אמר וכאילו ביחד, מצטרף

עבד]. בתחילת 73)בעודנו ראשונה אמירה [כלומר,
האחרונה, הפרוטה בתוך אחריה שניה ואמירה הפרוטה,
בתחילת  הכל היה וכאילו ראשונה, לאמירה מצטרף והכל
רבינו  שכתב ומכיון למעלה]. כמבואר עבד, בעודנו הפרוטה

מזה  מוכח מעומד, אותו שרוצעים ט הלכה למעלה
טו, (לדברים ראה פ' ה'ספרי' כדברי ושלא בלילה, שרוצעים

בכסףֿמשנה]. וראה ראשונה,74)טו). אמירה [בעת
נתברר, לא העבדות שנות באמצע אמירה של ודינה כנ"ל.
מהפסוק  הדרשה כלל נזכרה לא בגמרא הנ"ל לנוסחא כי
שלנו, הנוסחא לפי למדו, פיה שעל חפשי", אצא "לא
קודם  ולא לחרות יציאתו בזמן אלא מועילה אינה שאמירה
אם  מועילה, זו אמירה גם הנ"ל הנוסחא לפי כי ויתכן לכן,
עיקר  וכל האחרונה. הפרוטה בתחילת נוספת אמירה תבוא
אלא  נאמר לא העבדות, בסוף האמירות שתי של הדין
גם  מועילה רצופות אמירות שתי של במקרה כי להשמיענו

כנ"ל]. האחרונה, הפרוטה בסוף שנאמרה זו

.‡È‰˙È‰75,ÌÈa ‰pnÓ BÏÂ ˙ÈÚk ‰ÁÙL „·ÚÏ »¿»»∆∆ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈ·e ‰M‡ ÔÈ‡ Ba¯Ïe76Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ¿«≈ƒ»»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

E˙Èa ˙‡Â E·‰‡77‰M‡ ÔÈ‡ BÏÂ ,ÌÈ·e ‰M‡ Ba¯Ï . ¬≈¿¿∆≈∆¿«ƒ»»ƒ¿≈ƒ»
˙‡ È„‡ ˙‡ Èz·‰‡ :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ÌÈ·e»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«»«¿ƒ∆¬…ƒ∆
B·‰B‡ BÈ‡ Ba¯Â ,Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ .Èa ˙‡Â ÈzL‡ƒ¿ƒ¿∆»»≈∆«¿«≈¬
,B·‰B‡ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ»«¬
Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈≈∆«≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

,‰ÏBÁ ‡e‰ .E·‰‡;Úˆ¯ BÈ‡ - ‰ÏBÁ BÈ‡ Ba¯Â ¬≈¿∆¿«≈∆≈ƒ¿»
BÈ‡ ‡e‰Â ,‰ÏBÁ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆¿≈

ÌÈÏBÁ Ì‰ÈL eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ78;Úˆ¯ BÈ‡ - ∆∆»¿≈∆ƒ≈ƒ¿»
Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú - CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆ƒ¿¿≈∆

.‰·BËa¿»

בברייתא.75) שם "בנים"76)קידושין כי אומרים יש
"ביתך", אלא בו נאמר לא שהרי דוקא, לאו אדון אצל
בזה  נכללו לא בנים אבל ב.) (יומא אשתו" זו ו"ביתו

שם). ומהרי"ט הרא"ש, זאת 77)(תוספות ללמוד [אין
בדברים  אלא עוסק שאינו אדוני", את "אהבתי מהפסוק
עדות  זוהי כאן אבל עמו. בל לבו כי ויתכן אומר, שהעבד
את  אדוני את ש"אהבתי ומכיון אהבך". "כי האומרת התורה
שצריך  מקור אין העבד, דברי אלא אינם בני" ואת אשתי
"כי  מהפסוק למדו ולא עצמו). (של ובניו אשתו לאהוב
שהרי  רבו, אשת את שיאהב שצריך ביתך" ואת אהבך
את  "אהבתי רק ואמר "ביתו", השמיט הראשון הפסוק

משנהֿלמלך]. וראה שם,78)אדוני", בגמרא בעיא היא זו
שניהם  וכאן "עמך", על היא ההדגשה אם הם: הספק וצדדי
פסק  - נפתרה לא שהבעיא [ואע"פ לו". טוב "כי או שווים,
אסור  ומספק היא, חבלה רציעה שהרי נרצע, שאינו רבינו
לאדם  אסור שהרי העבד, של ברשותו אף בו לחבול
מהלכות  ופ"ה צא: בבבאֿקמא כמפורש בעצמו, שיחבול
תפארת']. וב'יקר בכסףֿמשנה וראה א, הלכה ומזיק חובל

.·È‰Ó79¯ÎBÓ ?ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓÏ BÓˆÚ ¯ÎBÓ ÔÈa «≈≈«¿ƒ¿»≈ƒ≈
- ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚÚˆ¯80. «¿≈ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿»

¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ81˙Èa e‰e¯ÎÓe ,˙ÈÚk ‰ÁÙLa ≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿»≈
- BÓˆÚ ¯ÎBÓ .˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ - ÔÈcƒ«≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈«¿
¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓƒ¿»¿≈»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»

Ï‡¯OÈÏ ‡l‡82ÔÈ‡ - EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ≈
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EÏ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa83¯kÓ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ≈ƒ¿ƒ∆»¿≈«¿ƒ¿»
¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ ,LL ÏÚ ¯˙ÈÂ LLÏ¿≈¿»≈«≈¿»≈ƒ≈ƒ¿»

LLÏ ‡l‡84BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ .85, ∆»¿≈≈«¿≈«¬ƒƒ
BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ86. ¿»≈ƒ«¬ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."el oiwiprn oi` envr xken"

בסופה) תפ"ב (מצוה החינוך כתב הענקה, למצות בנוגע
עבד  דיני נוהגים ואין נוהג היובל שאין הזה בזמן שגם
ישראל  מבני שכר שאם לקח, ויוסיף חכם "ישמע עברי
יתברך". ה' ברכו מאשר מעמו בצאתו לו שיעניק .. ועבדו
כי  הרמב"ם דעת נגד שהוא חינוך' ב'מנחת עליו והקשה
הענקה  שמצות להדעה רק להתקיים יכולים אלו דבריו
לדעה  אבל בית־דין. במכרוהו וגם עצמו את במוכר גם היא
שנוהגת  לומר אין בית־דין, במכרוהו רק היא הענקה שחיוב
עצמו  מוכר בין לחלק אין אז כי המוסר מצד הזה בזמן גם
והלא  לשניהם ליתן מחייב המוסר שהלא בית־דין, ומכרוהו
במכרוהו  רק הוא הענקה שחיוב הזו כדעה פסק הרמב"ם

המחבר "שהרב שכיח ולא החינוך)בית־דין, נוטה (דעת יהיה
הרמב" להדיא".מדעת שפירש לא אם ם

במכרוהו  רק נוהגת שהענקה זה ובהקדים: לתרץ ויש
אופנים: בשני לפרש אפשר בית־דין,

הוא  תורה שחידשה מה וכל חידושו" אלא בו לך ש"אין א)
הענקה  אין ובמילא בית־דין, במכרוהו ההענקה חיוב

עצמו". את ב"מוכר
בא  עצמו" את למוכר ולא "לו תורה שחידשה החידוש ב)

עצמו. את למוכר הענקה למעט
הענקה  תורה מיעטה לא הרי השני, האופן כפי נלמד ואם
אפשר  ממילא עצמו" את "מוכר - בגדר אינו שהרי לשכיר
שמכרוהו  למי הענקה מדין המוסר מצד הענקה דין ללמוד
ועבדו  ישראל מבני שכר שאם הזה בזמן גם בית־דין
ה'חינוך' יקשה ולא ה', ברכו מאשר לו להעניק שצריך

כאן. מהרמב"ם
הענקה  במצות הנ"ל ההסברה אופני ששני לומר יש ועוד

הענקה. מצות שבכללות ההסברה אופני בשני תלויים
במי  תורה שחידשה ומה פעולה, שכר של בגדר שהיא א)
פעולתו. משכר חלק היא הענקה שגם הוא ב"ד שמכרוהו
עבודתו  על כהכרה האדון שנותן צדקה של בגדר שהיא ב)

העבד. של
מיד  הענקה מצות הרמב"ם סידר המצות', ב'מניין והנה
מצות  גדר שלדעתו משמע ומזה צדקה, מצות לאחר
הכרח  אין זה פי ועל צדקה. היינו השני, כאופן הוא הענקה
שהתורה  הגם כי הרמב"ם" מדעת "נוטה שה'חינוך' לומר
ממכרוהו  ללמוד אפשר מהענקה, עצמו את מוכר מיעטה

לשכיר  הענקה גם צדקה) מצד היא לו (שההענקה בית־דין
והטוב. המוסר מצד הזה בזמן

(153 'r h"ig y"ewl it lr)

רבינו.79) של סיכום ו.80)דברי הלכה למעלה
ג.81) הלכה ג.82)למעלה הלכה פ"א למעלה ראה
לא 83) שם בפ"א ולמעלה א. הלכה ז פרק בהר 'ספרא'

הביאו, הסיכום בדברי כאן ורק הזה, המקור את רבינו הביא
בֿג.84)וצ"ע. הלכה פ"ב תנאֿקמא 85)למעלה כדעת

ממה  כן ודרשו אליעזר, כרבי ולא יד: קידושין בברייתא
(שם  עצמו" למוכר ולא "לו - לו" תעניק "הענק שנאמר
רבינו. בדברי הסתירה על שהעיר במשנהֿלמלך וראה טו.)

הוא,86) ביתֿדין למכרוהו עצמו מוכר בין ההבדל וטעם
שמכרוה  כלום,מפני בידו אין כשיוצא בגניבתו, ביתֿדין ו

עצמו, מוכר אבל לו. להעניק וציוותה עליו התורה וחסה
אינו  שיוצא בזמן מרובות, לשנים עצמו למכור שיכול  כיון

להרדב"ז). תפארת' ('יקר ריקניות בידיים יוצא

.‚ÈÔÎÂ .˙Úˆ¯ ‰M‡‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆≈»ƒ»ƒ¿««¿≈
˙‡ Èz·‰‡ :Úˆ¯a ¯ÓB‡ È¯‰L ,·e˙k‰ ÔÈÚÓ ‰‡¯È≈»∆≈ƒ¿««»∆¬≈≈¿ƒ¿»»«¿ƒ∆

Èa ˙‡Â ÈzL‡ ˙‡ È„‡87e‰Óe .88Û‡Â :¯Ó‡pL ¬…ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»»«∆∆¡«¿«
?Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï89˜ÈÚ‰Ï90˙ÂˆnL ÌLkL . «¬»¿«¬∆≈¿«¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿«

.‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ˜ÈÚÓ Ck ,È¯·Ú „·Ú ˜ÈÚ‰Ï ‰OÚ¬≈¿«¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»»»ƒ¿ƒ»

אמור 87) "ואם מהפסוק זאת למדו שם, ובגמרא ב'ספרי'
מבורר  וטו. יד: שם אבל אמה". ולא "עבד - העבד" יאמר
דרשו  כמותו, שהלכה אליעזר, רבי של תנאֿקמא שלדעת
להביא  לרבינו לו נוח ולכן דרשות, שתי מ"העבד"

וגו'". אשתי את ב'ספרי'88)מ"אהבתי השקלאֿוטריא כל
יז: נרצעת,89)ובקידושין האמה שגם נראה שלכאורה

רציעה. על מדובר הנ"ל הפסוק בתחילת ואם 90)שהרי
מה  על אלא הנ"ל, הפסוק על מוסב אינו זה "אף" כן
(שם  לו" תעניק "הענק הנ"ל בפרשה קודם בפסוק שנאמר

יד). פסוק

.„È‡Ïa ¯·BÚ - Ì˜È¯ B˙Ó‡Â Bc·Ú ÁlLÓ‰ Ïk»«¿«≈««¿«¬»≈»≈¿…
·e˙k‰ È¯‰Â .Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…¿«¿∆≈»«¬≈«»

‰OÚÏ B˜z91„Á‡ .BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ,92 ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬≈«¬ƒ∆»
LL ÛBÒa ‡ˆBi‰93˙˙ÈÓa B‡ ,Ï·Bia ‡ˆiL B‡ , «≈¿≈∆»»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰94ÏkÓ „Á‡a ˙‡ˆiL ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÎÂ , »»¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆»»¿∆»ƒ»
ÔÈÓÈÒa B‡ el‡95Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ el‡ È¯‰ -96Ï·‡ .97 ≈¿ƒ»ƒ¬≈≈«¬ƒƒ»∆¬»

:¯Ó‡pL .Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÛÒk ÔBÚ¯‚a ‡ˆBi‰«≈¿≈¿∆∆≈«¬ƒƒ»∆∆∆¡«
,ÈLÙÁ BÁlL ‡Ï ‰ÊÂ ;CnÚÓ ÈLÙÁ epÁlL˙ ÈÎÂ¿ƒ¿«¿∆»¿ƒ≈ƒ»¿∆…ƒ¿»¿ƒ

˙ „·Ú‰ ‡l‡Ô‰a „·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÌÈÓc‰ ¯‡L Ô ∆»»∆∆»«¿»«»ƒ∆ƒ¿««¬…»∆
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â98E¯bÓ E‡vÓ BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ . ¿««»»»«¬≈«¬ƒƒ…¿ƒ»¿¿
ÔÈÚa - E·˜iÓe99Ì‰a LiL ÌÈ¯·c ,·˜ÈÂ Ô¯b Ô‡ˆ ƒƒ¿∆¿ƒ¿«……∆»∆∆¿»ƒ∆≈»∆

‰Î¯a100ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ101BÏ ˜ÈÚ‰Ï ·iÁL ‡e‰ , ¿»»≈¬««¿»∆«»¿«¬ƒ
ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÙÒk‰ Ï·‡ ;Ì‰Ó102BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ≈∆¬»«¿»ƒ¿«¿»ƒ≈«»ƒ≈

Ì‰Ó103‰nÎÂ .104ÌÈLÏL ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?BÏ Ô˙B ≈∆¿«»≈≈»ƒ¿≈¿ƒ
ÚÏÒ105‰a¯‰ ÔÈÈnÓ ÔÈa „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈa ,106; ∆«≈ƒƒ∆»≈ƒƒƒ«¿≈

ÌÈLÏLk107ÔzÈ :Ba ¯Ó‡pL ,„·Ú‰ Ò˜ ÏL 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



קסז micar zekld - oipw xtq - oeiq 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈ„‡Ï108ÔÈa .109‡lL ÔÈa BÏÏ‚a ˙Èa‰ C¯a˙pL «…»≈∆ƒ¿»≈««ƒƒ¿»≈∆…
Ì‡ .ÌB˜Ó ÏkÓ - BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ;C¯a˙ƒ¿»≈∆∆¡««¬≈«¬ƒƒ»»ƒ

Ôk110Ôz ‰Î¯a‰ ÈÙÏ Ïk‰ ?EÎ¯a ¯L‡ :¯Ó‡ ‰nÏ , ≈»»∆¡«¬∆≈«¿«…¿ƒ«¿»»≈
BÏ111.

הענקה 91) בלי ושלחו שעבר שלאחר נאמר שלא כן כתב
שילוח  במצות יהודה רבי כדעת להעניק, חייב אינו שוב -
(חולין  לשלחה מצווה אינו שוב - שלקחה שלאחר הקן,
לו. להעניק הוא חייב מכן לאחר גם אלא במשנה), קמא.
אינו  ולפי"ז שם). (חולין הקן שילוח בענין חכמים וכדעת
לוקין  אין - לעשה הניתק לאו שהרי הלאו, על מלקות חייב

בקידושין 92)עליו. הובא יג) טו, (לדברים ראה פ' 'ספרי'
שש,93)טז: באמצע כסף, בגרעון היוצא את למעט

נרצע 94)כבסמוך. או יב), הלכה פ"ב (למעלה בן בלא
ז). הלכה (למעלה הבן את גם עובד סימני 95)שאינו

אלא 96)נערות. הענקה לענין מפורש לא שבפסוק אע"פ
שנאמר  ממה שם ובגמרא ב'ספרי' כן למדו בשש, היוצא
שילוח. מיני כל לרבות "תשלחנו", פעמיים הנ"ל בפסוק

מאיר.97) כרבי ולא שם, עבדו 98)כתנאֿקמא שחרר ואם
מרצון  ששחרור גם [ויתכן להעניקו. שחייב יתכן מרצונו,
לאדון  שעשה העבד, של התעוררות עלֿידי בא הוא אף
מעמך"]. "שילוחו זה ואין בזה, וכיוצא נחתֿרוח איזה

כעין.99) כלומר: "כענין" רומי: ובדפוס תימן, בכ"י
יד),100) טו, (דברים אלקיך" ה' ברכך "אשר שנאמר ריבוי.

ויקב  גורן צאן שאינו אע"פ ברכה, בו שיש לכל למדו ומכאן
בברייתא). יז. כגון 101)(קידושין מתרבים, בעצמם שהם

שגופם  פרדות, אפילו או בוולדות, שמתרבים חיים בעלי
בן  אליעזר כרבי ולא שמעון רבי וכדעת ומשתבח, הולך

שם). (קידושין שם,102)יעקב בברייתא נזכרו "כספים"
אינם  שניהם שהרי מדעתו רבינו הוסיף "בגדים" ואילו
לעיסקא  שעומדים כספים נתמעטו ואם מעצמם, מתברכים
לרווח  עומדים שאינם בגדים שנתמעטו כלֿשכן ולרווח,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר לו 103)כלל אין אם כלומר,
 ֿ במשנה וראה כלל. בהענקה חייב אינו ובגדים, כספים אלא

בברייתא.104)למלך. יז. ולא 105)שם יהודה כרבי
מאיר  שרבי לכלל בהתאם (שם), שמעון ורבי מאיר כרבי
- יהודה ורבי שמעון רבי יהודה, כרבי הלכה - יהודה ורבי

משנהֿלמלך). - מו: (עירובין יהודה כרבי כן 106)הלכה
זה  על חולק יהודה שרבי מצאנו ולא שם, מאיר רבי בדברי

שם.107)(משנהֿלמלך). בגמרא וכאן 108)ההשוואה
נתינה" - "נתינה גזירהֿשוה ולמדו לו", "תתן נאמר

שם). בקידושין 109)(קידושין הובא שם. ראה פ' 'ספרי'
עזריה. בן אלעזר כרבי ולא וכתנאֿקמא 'ספרי'110)יז:

שם. תוסיף 111)וגמרא הרבה, בשבילו הבית נתברך אם
שם). (רש"י הכתוב מן תפחות אל - לאו ואם הענקתו, על

.ÂËÌ‡112Á¯a113,Á¯Ba ‡e‰Lk Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe , ƒ»«»«≈¿∆≈«
ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B˜ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ¿»»«≈≈«»¿«¬ƒ∆∆¡«¿ƒ

¯ÓB‚Â epÁlL˙114˜Ú .115ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ - È¯·Ú „·Ú ¿«¿∆¿≈¬»∆∆ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa116˜ÚÂ .117ÔÎÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ««∆≈∆«¬»»»»ƒ¿ƒ»¿≈

d˙‡ÈˆÓ118‰È·‡Ï -119‡B·iL Ì„˜ ‰È·‡ ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ≈»ƒ»…∆∆»
B„ÈÏ120Ì‰a ‰ÈÁ‡Ï ÔÈ‡Â ,dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¿»¬≈≈∆«¿»¿≈¿«∆»»∆

ÌeÏk121Ì„‡ ÔÈ‡L ;122Bz·a BÏ LiL ˙eÎÊ LÈ¯BÓ ¿∆≈»»ƒ¿∆≈¿ƒ
.B·Ïƒ¿

(שם 112) ששת רב ע"י וכפירושה בברייתא, טז: קידושין
וכ"ה 113)יז.). שם, (גמרא עבודתו שנות להשלים שחייב

ד). הלכה פ"ב שיציאתו 114)למעלה אע"פ כלומר,
תשלחנו" "וכי בכלל אינו שברח, כיון - היובל עלֿידי

בברייתא.115)(שם). טז: "העניק 116)שם שנאמר:
ומשמע  וטז:). טו. (שם חובו" לבעל ולא "לו - לו" תעניק
גובה  בעלֿחוב אין העבד, ליד הענקה שבאה לאחר שאף
שאין  חובו) לבעל ולא ד"ה (שם רש"י כדברי לא הימנו,
שמשמע  לבעלֿחוב, ההענקה את להגבות חייב האדון
וכן  הימנו. גובה בעלֿחובו – לידו שבא שלאחר מדבריו
(הוצאת  פ"ד פאה בתוספתא אמרו שעליו שני, מעשר לענין

ל  גובין הגר"ש אין [עני] שני "מעשר :(61 ,59 (עמ' יברמן
הלכות  (באורֿזרוע ראבי"ה דעת לפי וחוב", מלוה ממנו
שלצורך  העני, שביד עני למעשר הכוונה יא) סימן צדקה
 ֿ והוא שם, כפשוטה (תוספתא חוב לפריעת לא ניתן העני

במשנהֿלמלך). וראה להענקה, שניה,117)הדין ברייתא
יג),118)שם. הלכה אבידה מהלכות (פט"ז אמה [בעודה

שם]. מהברייתא הדברים הוא 119)ומקור בענק [זכותו
מו:), (כתובות ידיה במעשה כזכותו ולא במציאתה, כזכותו
שהרי  - טו.) (קידושין פעולה כשכר הוא שענק ואע"פ
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר ממה למדו ידיה מעשי
אף  לרבה, ידיעה מעשה אמה "מה - לאמה" בתו את איש
בענק, שייך לא וזה מז.), (שם, לאביה" ידיה מעשה בת
ולא  ממש ידיה במעשה אלא חלק אין לרבה גם שהרי
אביה  של שהיא כמציאה דינן שוודאי אלה, מעין בהענקות
מציאה, כדין ענק דין ודאי אלא כנ"ל. אמה, בעודה אף
תתן  לא שאם שם), (כתובות איבה משום לאב לו שתיקנו
והואֿהדין  שם), (רש"י מזונות לה יתן לא מציאותיה, לו

להלן]. וראה כבא 120)לענק, לידה ובא לרשותו. כלומר,
להלן. וראה (כסףֿמשנה) מעשה 121)לידו שלענין [אף

גבתה, שלא "אףֿעלֿפי במשנה): מב. (כתובות אמרו ידיה,
שהם  ידיה, במעשה אלא זה אין - אחין" של הן הרי מת
מתקנת  אלא שלו שאינו ענק אבל מז.), (שם התורה מן שלו
משעה  אלא האב בו זכה לא - כנ"ל איבה, משום חכמים

משנהֿלמלך]. ועיין מג.122)שגבתה, שם

ה'תשע"ט  סיון י' חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יציאתה,1) ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו נתבארו

ולבנו. לו ייעוד, מצוות ודיני

.‡‰Ó‡2‰pËw‰ ‡È‰ ‰i¯·Ú‰3‰È·‡ d¯ÎnL4. »»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«»∆¿»»»ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·zMÓe5 ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿≈∆¿≈»»

‰¯Ú ‰OÚ˙Â6d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -7Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆«¬»≈»¿»¿»««ƒ
ÈÓ ÏÎÏ dLc˜Ï BÏ LÈÂ ,da ˙eL¯ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈¿»¿≈¿«¿»¿»ƒ

‰ˆ¯iL8Û‡ .9˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L ‰pËw‰10‰ÈÓÈÒa11 ∆ƒ¿∆««¿«»∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆»
˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡Â12‰È·‡Ï LÈ - ¿≈»¿»«¬»«¿≈¿»≈¿»ƒ»

d¯ÎÓÏ13‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk14Ï·‡ .15ÌeËÓh‰16 ¿»¿»»¿«∆ƒ¿«»¬»«À¿
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ÒBÈ‚B¯c‡‰Â17„·Úk ‡Ï ¯kÓ BÈ‡ -18‡ÏÂ È¯·Ú ¿»«¿¿ƒ≈ƒ¿»…¿∆∆ƒ¿ƒ¿…
‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÈ„k19. ¿ƒ»»»»ƒ¿ƒ»

במשנה.2) מ: ויום 3)כתובות שנה עשרה שתים גיל עד
ב  (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד,

א). הלכה אישות אינה 4)מהלכות עצמה היא שאילו
נערה  כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ואמה  ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה

ו). כא, לשמות (מכילתא למכרה יכולה אחד 5)אינה ויום
ג). הלכה שם אישות הנמשכת 6)(הלכות תקופה והיא
ב). הלכה (שם חדשים וחומר 7)שישה וקל שם. משנה

הלכה  ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא:
כט:). (ערכין תימכר שלא דין אינו מכורה אינה - ה)

יא.8) הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: כתובות
שם.9) בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון 10)קידושין

אישות  מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש איל,
ג. בהלכות 11)הלכה (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). הלכה שם ויש 12)אישות עשרה שש בת שהיא כגון
כקטנה  שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה
וראה  ג), הלכה שם אישות (הלכות עשרים בת שתהא עד

ה. הלכה בה 13)להלן שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם). (גמרא מכירה דין בה אין גיל 14)נערות, עד היינו,

שלושים  גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים,
אישות בהלכות ראה בה, אין אם ד.וחמש הלכה שם

נזירות 15) מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים תוספתא
יא. (פרק 16)הלכה נקבות ולא זכרות לא לו שאין אטום,

כה). הלכה אישות מהלכות וגם 17)ב זכרות גם לו שיש
כד). הלכה (שם האשה 18)נקבות ואין הן נקבות שמא

א  פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן בגניבתה נמכרת
למלך. משנה וראה ב), ואין 19)הלכה הם, זכרים שמא

למוכרו. בבנו זכות לאב

.·ÔÈ‡20Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Bza ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ·‡‰ ≈»»««ƒ¿…∆ƒ∆»ƒ≈
‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï ,ÌeÏk BÏ ¯‡L ‡ÏÂ ÈÚ‰∆¡ƒ¿…ƒ¿«¿…«¿«¿…

ÔÈÏËÏhÓ21˙eÒk elÙ‡Â ,22ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚL23 ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿∆»»¿««ƒ≈
d˙BcÙÏ ·‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk24Ì‚t ÌeMÓ ,d¯ÎnL ¯Á‡ ƒ∆»»ƒ¿»««∆¿»»ƒ¿«

‰ÁtLÓ25˙nL B‡ ·‡‰ Á¯a .26BÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ƒ¿»»»«»»∆≈∆…»»
‡ˆzL „Ú ˙„·BÚ BÊ È¯‰ - d˙BcÙÏ27. ƒ¿»¬≈∆∆«∆≈≈

חנינא 20) בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא
אדם  "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין

העני"]. כן אם אלא וכו' בתו את למכור כן 21)רשאי
שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא

בתו. כך אחר ורק ביתו, כך פרק 22)ואחר למעלה ראה
א. הלכה עוני,23)א מחמת שמכרה פי על אף כלומר,

כנ"ל. כלום, לו נשאר (יקר 24)שלא ידו מצאה אם
הדבר  ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת,
מה  כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא
לדעת  זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן שאין
אחר  לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי
שיכול  בעברי, ולא העברייה, באמה כופין ולפיכך שפחות,
שמוכר  לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור

שהרי  זו, בכפייה תועלת שאין שפחות אחר לשפחות אותה
רבינו  והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור
בין  חילקה שלא זו סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק
זה  ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה
עוד  עצמו למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו
שמעון  רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם,
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה -

לישראל הנמכר עברי כלומר,שעבד בקרובים, נגאל אינו
פרק  למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין
שרק  בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי ז, הלכה ב
כופין  אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה
רבי  של חכמים לדעת אפילו זה ולפי לפדותו, קרוביו את
שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון
זה  אין עברי בעבד כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין
כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני

למלך. במשנה הגמרא.25)וראה בסוגיית בקידושין שם
לחירות 26) יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שדבריו  טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב, במיתת
שמח. באור וראה טו: שם בתיובתא בדרכים 27)נשארו

הקרובים  את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות,
ז. הלכה ב פרק למעלה וראה משנה). (כסף לפדותה

.‚‰Ó‡28ÛÒÎa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰29ÛÒk ‰ÂLa B‡30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿∆∆¿¿≈∆∆
¯ËL·e31‰Ëe¯Ùa ˙È˜ dÈ‡Â ,32CÈ¯vL ÈtÓ , ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

Ú¯‚zL È„k ,ÔBÚ¯‚Ï ÔÈÈe‡¯L ÌÈÓ„a d˙B˜Ïƒ¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»¿≈∆¿»«
‡ˆ˙Â dBÈ„t33ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk . ƒ¿»¿≈≈≈«ƒ¿»≈««¿»«

„Èa Ô˙BÂ ;CÏ ‰Èe˜ Èza ,CÏ ‰¯eÎÓ Èza :Ò¯Á‰«∆∆ƒƒ¿»»ƒƒ¿»»¿≈¿«
B·˙Bk ·‡‰ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯ËLe .ÔB„‡‰34. »»¿«»»»ƒ¿ƒ»»»¿

במשנה.28) יד: למדו 29)קידושין שם, וטריא בשקלא
שמגרעת  "והפדה", בה שנאמר ממה באמה כסף קניין

בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת טז.30)פדיונה שם
א. הלכה ב פרק למעלה וראה שם 31)בברייתא. משנה

יב.32)יד: יא: לגירעון,33)שם ראוייה אינה ופרוטה
ערך  כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי
ב  פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם). (קידושין
עברי  עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה
מקנתו", "מכסף נאמר שבו לגוי, הנמכר מעבד נלמד בכסף

משנה). (כסף קונה שכסף וכרב 34)מלמד טז. קידושין
באמה  שטר שקניין משום וטעמו הונא. כרב ולא חסדא
כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה
"ואקח  יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם
המקנה  ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את

להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי

.„e‰e¯ÎnL „·Úk ,ÌÈL LL ˙„·BÚ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡»»»ƒ¿ƒ»∆∆≈»ƒ¿∆∆∆¿»
ÔÈc ˙Èa35B‡ È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ
‰i¯·Ú‰36Ï·BÈ da Ú‚t Ì‡Â .Ú·L ˙lÁ˙a ˙‡ˆBÈÂ . »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ»«»≈

„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - LL CB˙a37Û‡ ,ÔB„‡‰ ˙Ó . ¿≈¿»ƒ»¿∆∆≈»»«
:¯Ó‡pL ;Úˆ¯k ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒ«≈¿»ƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«
dBÈ„tÓ ˙Ú¯‚Ó ÔÎÂ .Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â38 ¿««¬»¿«¬∆≈¿≈¿»««ƒƒ¿»
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Ì‡Â .‰‡ˆBÈÂ39ÏÚ ÏÁÓe ¯e¯ÁL ¯ËL dÏ ·˙k ¿¿»¿ƒ»«»¿«ƒ¿»««
¯‡M‰40„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ -41. «¿»¿»ƒ»¿∆∆

גם 35) נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא נמכר שאינו
יב). הלכה ג פרק (למעלה משש וגומר:36)ליותר

מעימך". חפשי תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש "ועבדך
ובין 37) עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

הלכות  ב פרק (למעלה ביובל שיוצאים דין) בית מכרוהו
יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור ככתוב 38)בֿג).

למ  ומזה "והפדה". ח): כא, (קידושין (שמות לעבד אף דו
האמה  וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.)

כסף. בגירעון בברייתא.39)יוצאים טז. שם
פרק 40) למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר בלי ובמחילה

יא. הלכה עצמו 41)ב קונה שעבד אמרו שם בברייתא
יציאה  עיקר כל שהרי לאמה, הדין שהוא וברור בשטר.
ניתן  לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר
בה  שנאמר אשה מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה"
לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב

.‰.ÔÈÓÈÒa ‰‡ˆBÈ ‡È‰L ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ‰¯˙È¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰‡ˆBÈ - ‰¯Ú ˙ÈOÚÂ ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆≈ƒ»ƒ»ƒ¿«¬≈«¬»¿»
ÌBÈ ¯Á‡Ó ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰ elÙ‡ .ÛÒÎ ‡Ïa ˙e¯ÁÏ«≈¿…∆∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ≈««
‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - dÁ˜lL∆¿»»¬≈≈«≈∆∆¡«¿»¿»

ÌpÁ42ÏÚ ¯˙È ÌpÁa ˙¯Á‡ ‰‡ÈˆÈ ·e˙k‰ dÏ ‰a¯ - ƒ»ƒ»»«»¿ƒ»«∆∆¿ƒ»»≈«
ÈÓÈÒ ˙‡·‰ ‡È‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .„·Ú‰»∆∆ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¬»«ƒ»≈
‡ˆ˙Â ¯b·zL „Ú ,‰È·‡ ˙eL¯Ï ¯ÊÁ˙Â .˙e¯Ú«¬¿«¬…ƒ¿»ƒ»«∆ƒ¿…¿≈≈

‰È·‡ ˙eL¯Ó43ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰ . ≈¿»ƒ»»¿»«««¿ƒ∆≈»¿≈
‰¯‚aL ÔÂÈk - ¯‚·Ï d˙eËwÓ ˙‡ˆBÈ ‡l‡ ,˙e¯Ú«¬∆»≈ƒ«¿»ƒ¿»≈»∆»¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆz44. ≈≈«≈

אלו42) חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין ימי בברייתא
כאן  משנה כסף ועיין נערות". ימי אלו כסף אין בגרות,
ימי  על חינם מויצאה הביאו הם שאף במשנה יד: שם ורש"י
שאמרו  שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י נערות
"אין  נכתב לא אם אלא זה אין בגרות" ימי אלו חינם "ויצאה
שוב  נערות, לרבות כסף" "אין שנכתב עכשיו אבל כסף",
כסף". מ"אין בגרות וימי חינם" מ"ויצאה נערות ימי נלמדו

פט. אות שם תמימה בתורה נערה.43)וראה ככל
קל 44) שהרי מיוחד, לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. שם

- האב מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר
- האב מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים
(ויצאה  הנ"ל הפסוק וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו
איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף) אין חינם
סימנים  מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק שבלי
[והמדובר  א. הלכה למעלה וראה כלל. למכרה יכול אינו
איילונית  סימני לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה
עשרים  בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות שתי לה היו ולא
בתור  יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב (פרק
ולא  למפרע איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת.
הלכה  למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה
נעשה  שאינו פ. ביבמות כשמואל לפסוק רבינו שדעת א),
מדבריו  נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס

הנודעֿביהודה  בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות
ו]. סימן העזר אבן קמא מהדורא

.Â;ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‰‡ˆBÈ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈≈»ƒ
,È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈≈¿≈»¬»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈ„k BÏ ÌlLÓ - BÈÚ BÏ ‡nÒ B‡ BpL BÏ ÏÈt‰ Ì‡ƒƒƒƒƒ≈≈¿«≈¿ƒ
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,B¯·Áa Ï·BÁ‰45. «≈«¬≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

:ÌÈ¯·„ ÈLa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MLa dÓˆÚ ‰B˜Â ;¯ËLa B‡ ÛÒÎa46: ¿∆∆ƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»¿»ƒ

,¯e¯ÁL ¯ËL·e ,ÛÒk ÔBÚ¯‚·e ,Ï·BÈ·e ,ÌÈLa¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿
.ÔÈÓÈÒ·e ,ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓ·e¿ƒ«»»¿ƒ»ƒ

עברי 45) שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק
ג  בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה
כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה הדברים), נתקצרו

דברים 46) בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו
הלכה  ב פרק למעלה ראה בסימנים. יוצא שאינו לפי בלבד,

יב.

.Ê„ÚÈ47‡È‰ È¯‰ - B·Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔB„‡‰ d˙B‡ ƒ≈»»»¿«¿ƒ¿¬≈ƒ
˙BÒe¯‡ ¯‡Lk48,el‡ ÏkÓ „Á‡a ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â , ƒ¿»¬¿≈»¿»¿∆»ƒ»≈

˙ÂˆÓe .Ë‚a B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓa ‡l‡49˙Ó„B˜ „eÚÈ ∆»¿ƒ««««¿≈ƒ¿«ƒ∆∆
‰i„t ˙ÂˆÓÏ50„ˆÈk .51ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ?„eÚÈ ˙ÂˆÓ ¿ƒ¿«¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈

È¯‰ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈
‰M‡Ï ÈÏ z‡52elÙ‡ ;53˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ LL ÛBÒa «¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

‰nÁ‰54˙BÚnL ,ÌeÏk dÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ««»¿≈»ƒƒ≈»¿∆»
ez ÔÈLec˜Ï ˙BBL‡¯‰55‚‰BÂ .56‚‰Ó da »ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈»ƒ¿«

BÈ‡Â ,˙eLÈ‡57„ÚÈÓ BÈ‡Â .˙eÁÙL ‚‰Ó da ‚‰B ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿¿≈¿»≈
?B·Ï d„ÚÈÓ „ˆÈÎÂ .d„ÚÈ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k ÌÈzL¿«ƒ¿««∆∆¡«¿»»¿≈«¿«¬»ƒ¿

‰È‰ Ì‡58ÏB„‚ Ba59BÏ d„ÚÈÏ ÂÈ·‡Ï ˙eL¯ Ô˙Â , ƒ»»¿»¿»«¿¿»ƒ¿«¬»
·‡‰ È¯‰ -60˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ¬≈»»≈»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆

.È·Ïƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

" dict zevnl zncew ceri zevne"

לה  שיש למי אלא נמכרת עבריה אמה ש"אין הוא והדין
ליעוד" ראויה שתהיה כדי קידושין, לבנו או .(הי"א)עליו

שבכדי  ישראל. בת של והעילוי הכבוד גודל נראה מכאן
בגניבתו", ונמכר לו ו"אין גנב שאם מספיק עבד למכור
שאינה  האחד תנאים: וכמה כמה נאמרו עבריה באמה אבל
ולא  יאכל מה מצא ולא עני אביה אם ורק בגנבתה, נמכרת
כסות  ואפילו מטלטלין ולא קרקע לא כלום לו נשאר
קצר  לזמן לאמה בתו את למכור לו מותר אז רק שעליו,
ובנוסף, בסימנים. יוצאת אח"כ וגם בפרנסה שתסייע כדי
לשאתה  יכול ואינו עליה יעוד לו שאין למי  למכרה אין
החתונה  עניין תכליתה, בגלוי נראית ישראל בבת כי לאשה

בישראל. בית והקמת
(372 'r e"k wlg y"ewl it lr)

ששת.47) רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. קידושין
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כנישואין.48) ואינו כאירוסין שהייעוד ט, הלכה לקמן ראה
לא 49) אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות

התקיים  שלא אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה
המצוות,50)הייעוד. בספר ראה מצוה, היא הפדייה שאף

רלד. כלשונה.51)עשה ברייתא יט: לשון 52)קידושין
לעניין  בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא אינה זו

אשה. ולא 53)קידושי קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
יהודה. בר יוסי עבודה,54)כרבי שיעור עוד נשאר שלא

פרוטה. מעכשיו 55)שתמורתה למקדש דומה זה והרי
למפרע. יום שלושים לסוף שמקודשת יום, שלושים ולאחר

כלשונה.56) שם, הלכה 57)ברייתא א פרק עבדים מסכת
ג. פרשה משפטים במכילתא וראה ואת 58)ז. אותה ולא

לקיש,59)חברתה. ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא
ינאי. רבי בשם אייבו רבי ידי על בשמות 60)שנפתרה

לי  מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא,
שדין  נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף
ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי על הייעוד

.ÁÔÈ‡61‡ÏÂ BÏ ‡Ï ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ „ÚÈÓ ÔB„‡‰ ≈»»¿«≈»»»ƒ¿ƒ»…¿…
dzÚcÓ ‡l‡ B·Ï62‰È·‡ Ïa˜ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿∆»ƒ«¿»««ƒ∆¿»ƒ≈»ƒ»

‰È˙BÚÓ63È¯‰L ;64dzÚcÓ - d„ÚÈ :¯ÓB‡ ‡e‰65. ¿∆»∆¬≈≈¿»»ƒ«¿»
Ì‡Â66È¯‰L ,BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ Ba ÔÈ‡ - ÔB„‡‰ ˙Ó ¿ƒ≈»»≈¿»¿«¬»∆¬≈

ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓa ˙e¯ÁÏ ‰‡ˆBÈ67. ¿»«≈¿ƒ«»»

רבי 61) של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. רבי בשם משנה 62)אייבו (כסף מרצונה אומרים יש

המתחיל  דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן
יב. הלכה להלן וראה יצחק 63)שכן) בר נחמן רב כדברי

שם.64)שם. יצחק בר נחמן רב מדברי זה יעדה 65)גם
ויש  הכא). שאני המתחיל דיבור שם (רש"י דיעה לשון
כבש  כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים

שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, דבר 66)- הוא
משנה). (כסף יכול 67)פשוט היה זה שלולא משמע

האב  ידי על הוא ייעוד שדין ז, הלכה למעלה וראה לייעדה,
דווקא.

.Ë„eÚi‰68ÔÈÒe¯‡k -69CÎÈÙÏ .ÔÈ‡eOk BÈ‡Â ,70, «ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡71‰pL¯ÈÈ ‡ÏÂ72¯ÙÓ ‡ÏÂ73‰È¯„ ≈ƒ«≈»¿…ƒ»∆»¿…≈≈¿»∆»

‰l‡ LÏL Ì‡Â .‰tÁÏ ÒkzL „Ú74dÏ ‰OÚÈ ‡Ï «∆ƒ»≈¿À»¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»
d„ÚÈ ‡Ï -75ÔBÚ¯‚a ˙È„Ù ‡ÏÂ ,B·Ï d„ÚÈ ‡ÏÂ ,BÏ …¿»»¿…¿»»ƒ¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÓÈÒ ˙‡·‰a - ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ ;ÛÒk76, ∆∆¿»¿»ƒ»«¬»«ƒ»ƒ¿∆≈«¿
„·Úk dÓˆÚ Ô‰a ‰BwL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ ¯˙È»≈«»«¿»ƒ∆»»∆«¿»¿∆∆

È¯·Ú77. ƒ¿ƒ

שנפתרה.68) אבוה בר רבה של בעייה יח: קידושין
לנישואין 70)כקידושין.69) אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. בגמרא מתטמא 71)הובאו אינו שכהן הוא, כהן אם
אבל  מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא

ז). ארוסה 72)הלכה ולא נשואה אשתו יורש שהבעל
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב לבדו 73)(פרק היינו,

ט. הלכה נדרים מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי
יא.74) כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון מכילתא
ה.76) הלכה ד.77)למעלה הלכה למעלה

.ÈÔB„‡‰ ÔÈ‡78dzÏ ‡ÏÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ ≈»»»ƒ¿…»»»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï·B¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯79Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â . ¿ƒ«≈≈»≈»¿ƒ»«»«
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -80ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡pL . …»»¿∆∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…

È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .d· B„‚·a d¯ÎÓÏ81B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ ‡Ï ¿»¿»¿ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ…»¿»¿
·e˙k‰ C¯ˆ‰ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .BzÏ ‡ÏÂ ¯Á‡Ï¿«≈¿…ƒ¿¿≈»∆ƒ∆…À¿««»
d„ÚÈÏ BÏ LiL ÈtÓ ‡l‡ ,[‰Ó‡a] ‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï∆¡…»»∆¿»»∆»ƒ¿≈∆≈¿«¬»
.d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡ CÎÏ ,B·Ïƒ¿¿»∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

בתו  את איש ימכור "כי - עבריה אמה ענין ורוחניות שורש
למכור  שאין וכשם בגוף, הנשמה ירידת הוא - כו'" לאמה
בגוף  יורדת הנשמה אין כך יעוד, עליה לו שאין למי אמה
שהיא  התכלית הירידה בתחילת מיד שנראית לא אם
עניין  שלימות - ישראל וכנסת הקב"ה יחוד עליה, לצורך

בתחתונים. ית' לעצמותו הדירה
עבודתה  כי יעוד, של התנאי ישנו עבריה באמה דווקא ולכן
דירה  יתברך לו לעשות העבודה שלימות היא האשה של
לעשות  ופשתן חיטים המביאה היא ודווקא בתחתונים,
והכח  החיות מקבל שמהם לאדם ומאכלים לבושים מהם
על  ובנות בנים הולדת השלימות לתכלית ועד ה', לעבודת
דירה  ית' לו לעשות השלימות תכלית ואישה איש יחוד ידי

בתחתונים.
(372 'r e"kg y"ewl it lr)

כא,78) שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו דברי כל
יחרים  "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח.
תלמוד  מקנתו ושדה העבריים ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם
שיש  כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר
עבדו  למכור רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו
הלכה  ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב במכילתא 79)יב
ימשול  לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י
"ולנכרי  לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'"

לרחוקים. - למכרה" ימשול במכילתא 80)לא הוא כן
קפד). סימן שם שלמה (תורה במכילתא 81)דרשב"י

אמה  "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב"י
למכרה, רשאי אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה
וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד

משנה. בכסף וראה

.‡ÈÔÈ‡82dÏ LiL ÈÓÏ ‡l‡ ˙¯kÓ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ≈»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆»¿ƒ∆≈»
B·Ï B‡ ÂÈÏÚ83.„eÚÈÏ ‰Èe‡¯ ‡‰zL È„k ,ÔÈLec˜ »»ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ
¯ÎBÓ ?„ˆÈk84ÂÈ·‡Ï Bza ˙‡ Ì„‡85Èt ÏÚ Û‡L ; ≈«≈»»∆ƒ¿»ƒ∆««ƒ

BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ÔÈ‡L86¯ -,B·Ï ‡È‰ ‰Èe‡ ∆≈»»»¿«¬»¿»ƒƒ¿
˙‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÂÈÁ‡ ˙a ‰Ó‡‰ È¯‰L∆¬≈»»»«»ƒ¬»≈»ƒ¿…∆
‡È‰ È¯‰L ,ÔB„‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ ;B·Ï Bzaƒƒ¿ƒ¿≈∆≈»¿»»»∆¬≈ƒ
.ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,B·Ï ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ

אליעזר.82) כרבי ולא קמא וכתנא בברייתא יח: קידושין
שמספיק 83) - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי על אף
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כ.). (שם ייעוד של שהיא כל ברייתא 84)אפשרות כ. שם
בגמרא. וכפירושה כדלהלן.85)ראשונה, בן, לו ויש

י).86) יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה שהרי

.·ÈLÈ87‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÔÈÏeÒÙÏ Bza ¯kÓÏ Ì„‡Ï88 ≈¿»»ƒ¿…ƒƒ¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ Û‡L ;ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿∆««

Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ,Â‡Ïa Ô‰L Èt89. ƒ∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆

בברייתא.87) יח: מן 88)שם אלמנה אבל האירוסין מן
מהלכות  ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין
מן  הן דלהלן וחלוצה לגרושה הדין והוא יב). הלכה אישות
ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף האירוסין,

והמדובר 89) יד. הלכה אישות מהלכות ד בפרק כמבואר
ראוייה  היא הרי בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן,

.‚ÈLc˜Ó‰90B‡ ‰ÏÓ¯‡˙Â ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza ˙‡ «¿«≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿¿»
¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈»¿»¿»∆≈»»»ƒ¿…
‰ÁÙLÏ d¯ÎBÓ Ï·‡ .˙eLÈ‡ ¯Á‡ ˙eÁÙLÏ Bza ˙‡∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¬»¿»¿ƒ¿»
„ÚÈÂ ,‰lÁz ˙eÁÙLÏ d¯ÎÓ ?„ˆÈk .˙eÁÙL ¯Á‡91 ««ƒ¿≈«¿»»¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ≈
˙eL¯Ï ‰¯ÊÁÂ ,dL¯‚ B‡ ÔB„‡‰ ˙Óe ,ÔB„‡‰ d˙B‡»»»≈»»≈¿»¿»¿»ƒ¿
‰iL ÌÚt d¯ÎBÓ ·‡‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰Lk ·‡‰92, »»¿∆ƒ¿«»¬≈»»¿»««¿ƒ»

Ô‰ÎÏ elÙ‡93,„eÚi‰ ÔÓ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ¿…≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ
dÏ ıÏÁÂ94ÈtÓ ‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«»««ƒ∆ƒ¬ƒ»¿»ƒ¿≈

‰pË˜ ‡È‰L95‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ È¯‰ -96BÏ LÈÂ ; ∆ƒ¿«»¬≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿≈
Ô‰ÎÏ d¯ÎÓÏ97BÓk ,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿»¿»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿

¯‡a˙pL98. ∆ƒ¿»≈

הדורש 90) עקיבא וכרבי קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין
טליתו  שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא
יצחק  בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון (כלומר עליה
הדורש  אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שם),
לשפחה. שמכרה כלומר, בה", שבגד "כיוון - בה" "בבגדו

ואינה 91) ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד שהרי
אב. של מרשותו יב,92)יוצאת הלכה למעלה [ראה

אינו  שהרי זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו
בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה

גדול.93) לכהן תימן: וכתבֿיד רומי מת 94)בדפוס ושוב
נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם

בה]. רשות לאביה אין ד 95)ושוב בפרק כמפורש
טז. הלכה וחליצה ייבום הלכה 96)מהלכות שם כמפורש

לומר:97)כו. רבינו וכוונת (רדב"ז), גדול לכהן אפילו
מן  נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי על אף
יש  שהרי לכהן למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה
יש  זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני בה

גדול. לכהן יב.98)למכרה הלכה למעלה

.„ÈB‡ Ï·Bia B‡ ÌÈMa ‰‡ˆÈÂ ,Bza ˙‡ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¿»¿»«»ƒ«≈
Â ,ÛÒÎ ÔBÚ¯‚a¯ÊÁÏ BÏ LÈ - ‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„Ú ¿≈¿∆∆«¬«ƒƒ¿«»≈«¬…

e¯‡aL BÓk ,‰iL ÌÚt d¯ÎÓÏe99. ¿»¿»««¿ƒ»¿∆≈«¿

שפחות.99) אחר שפחות שמוכרה יג, הלכה למעלה

.ÂË¯ÎBn‰100dLc˜Â CÏ‰ Ck ¯Á‡Â ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ¿««»»«¿ƒ¿»

„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :¯Á‡Ï101‡Ï Ì‡Â ; ¿«≈ƒ»»»»¿»≈¿»≈¿ƒ…
˙eL¯Ó ‡ˆzLk - B·Ï ‡ÏÂ BÏ ‡Ï ÔB„‡‰ „ÚÈƒ≈»»…¿…ƒ¿¿∆≈≈≈¿

.LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â ‰ÈLec˜ e¯ÓbÈ ÔB„‡‰»»ƒ»¿ƒ∆»¿≈»∆≈∆ƒ

בר 100) יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: קידושין
יהודה. לקידושין 101)רבי שלו, הראשונות המעות שהרי

מעכשיו  אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו
בינתיים, וקידשה אחר ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר

שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת

.ÊË¯ÎBn‰102˙Ó ÏÚ ÔB„‡‰ ÏÚ ˜ÒÙe ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ»««»»«¿»
;„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,d˙B‡ „ÚÈÏ ‡lL∆…¿»≈»ƒ»»»»¿»≈¿»≈
.ÏËa B‡zL ,‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»««∆»«»∆¿»»≈

מאיר.102) כרבי ולא קמא וכתנא שם ברייתא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
יוצא 1) הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני עבד דיני בו נכללו

לחירות.

.‡ÈÚk „·Ú2˙‡ ‰B˜Â ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ‰˜ ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆«¬ƒ»¿»ƒ¿∆∆
‰˜ÊÁa B‡ ,¯ËLa B‡ ,ÛÒÎa ‰˜ .‰LÏLa BÓˆÚ3, «¿ƒ¿»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

ÔÈÙÈÏÁa B‡4‰ÎÈLÓa B‡ ,5‰B˜Â .6BÓˆÚ ˙‡ «¬ƒƒƒ¿ƒ»¿∆∆«¿
ÛÒÎa7¯ËLa B‡ ,8ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡ ,9ÔË˜ „·ÚÂ .10 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿∆∆»»

‰ÎÈLÓa ‰˜Â ,‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ -11˙ÎÈLÓk ¬≈ƒ¿≈»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰Ó‰a‰12‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡a ¯·Îe .13Ïk «¿≈»¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»

Ô‰a ÔÈ˜ ÌÈ„·Ú‰L ÌÈÎ¯c‰14. «¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿ƒ»∆

הוא 2) הרי לישראל שנמכר גוי כל במשנה. כב: קידושין
בו  שכתוב כנען, שם על נקראו העבדים שכל אלא עבד,
(רש"י  לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור כה) ט, (בראשית

כשם 3)שם). אחוזה: משדה זאת ולמדו שם. משנה,
כנעני  עבד כן ובחזקה, בשטר בכסף נקנית אחוזה ששדה

שם). (גמרא שם.4)נקנה של 5)ברייתא מימרא
שם. שם.6)שמואל מקור 7)משנה, כסף לקנין [אין

יכול  כן לאחר, למכרו שיכול כשם היא: סברא אבל בתורה,
בברייתא  לט: גיטין וראה עצמו. לעבד כלומר לו, למכרו
ליה  וקני הואיל "כסף אביי: בדברי כג. ובקידושין רבי של

ליה"]. מקני מגט 8)וכו' "לה" "לה" בגזירהֿשוה נלמד
כד.9)אשה. שם רב 10)ברייתא של מימרא כב: שם
בכסף,11)אשי. גם נקנה הוא אבל במשיכה, אף כלומר

תפארת). (יקר העבדים ככל ובחזקה שקורא 12)בשטר
דעת, לו שיש כיון גדול, בעבד מהֿשאיןֿכן באה. והיא לה
במשיכה  נקנה אינו עצמו דעת על בא הוא לו קורא וכשהוא

(שם). בכח בתקפו אלא קנין.13)הנ"ל, בספר כלומר,
אֿד. הלכה מכירה מהלכות בפ"ב לא 14)והוא ולפיכך

כדלהלן. בהן, עצמו קונה שהוא הדרכים אלא כאן לבאר בא

.·„ˆÈk15„Á‡ Ô˙pL ÔB‚k ?ÛÒÎa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ ≈«∆∆«¿¿∆∆¿∆»«∆»
Ì‰a Ec·Ú ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ Ba¯Ï¿«»¿»««¿»∆≈≈«¿¿»∆

L B‡ ÛÒk‰ ˙‡ ·¯‰ Ïa˜L ÔÂÈk - ˙e¯ÁÏÛÒk ‰Â16 ¿≈≈»∆ƒ≈»«∆«∆∆¿≈∆∆
„·Ú‰ ˙Úc CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ17˙eÎfL ; »»»∆∆«≈¿≈»ƒ««»∆∆∆¿

BÏ ‡È‰18ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,19Ô˙ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈ƒ»«
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Ô‰a ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ,˙BÚÓ „·ÚÏ „Á‡∆»»∆∆»¿»««¿»∆≈≈»∆
˙e¯ÁÏ20ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :21‡ˆÈ - ˙BÚn‰ Ïa˜Ï «≈ƒ»»»»¿«≈«»»»

„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ „·Ú‰»∆∆«≈¿ƒ…»»…»»»∆∆
Ì‰a ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL ,˙BÚn‰«»∆…»«∆»«¿»∆≈≈»∆

B˙B˜Ï ÔÈa ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk‰ „Á‡Â .˙e¯ÁÏ22ÔÈa «≈¿∆»«∆∆»∆∆∆≈ƒ¿≈
.BÏ BÓˆÚ ˙B˜‰Ï¿«¿«¿

כרבי 15) ולא מאיר, כרבי (ולא כחכמים במשנה, כב: שם
בכסף  יוצא עבד דבריהם שלפי כג.). שם אלעזר, בן שמעון
לחירות, בו שיצא עלֿמנת כסף לו נתנו אם עצמו, עלֿידי
ומתנה  זכיה מהלכות (פ"ג האדון ממנו קנה לא זה שבאופן
כאחת, באין וידו שגיטו עצמו, עלֿידי בשטר יגֿיד) הלכה
אף  אחרים, עלֿידי – בשטר ובין בכסף בין יוצא כן וכמו
לחירות. רבו מתחת שיוצא לעבד היא שזכות מדעתו, שלא

להלן. העבד 16)ויבואר נתן שאם לט: בגיטין נראה [כן
ולא  הוא, כסף ומדין לחירות, שיצא - לרבו (=כובע) כומתא
ועיין  רבינו. לדעת בחליפין, יוצא העבד שאין חליפין, מדין
שם]. ולג כא ובהערות ג הלכה ולהלן שם, בחידושיו רמב"ן

(לחםֿמשנה).17) לפדותו אין עבד של בעלֿכרחו אבל
מאיר 18) כרבי ולא כחכמים לחירות, רבו מתחת שיוצא

כחכמים.19)(שם). כב: שם התנה 20)משנה, לא שאם
מהלכות  ופ"ג כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה כל - כן

יג). הלכה ומתנה במכילתא 21)זכיה מפורש כן
כנעני  עבד אומר, ישמעאל "רבי ט) פרשה סוף (משפטים,
שנאמר  לרצון, אלא יוצא ואינו לעולם פדיון לו אין
לעולם" אחוזה כשדה כנעני שעבד - אותם והתנחלתם

סו). ס"ק רסז סימן יורהֿדעה שמקנה 22)(הגר"א שכיון
טו), והערה א (הלכה למעלה כמבואר כסף בשוה לו עצמו

כסף. בשוה לקנותו יכול כן כמו

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk23: ≈«ƒ¿»≈««¿»««∆∆
È¯‰24ÔÈ‡ B‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡ ¬≈«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»≈

Ca ˜ÒÚ ÈÏ25‰Ê ÔÈÚa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,26‰fL ,27 ƒ≈∆»¿≈…«≈»∆¿ƒ¿»∆∆∆
BÙe‚ ‡e‰28L¯ËM‰ ˙‡ BÏ ¯ÒBÓe ,¯e¯ÁL Ëb Ï∆≈ƒ¿≈∆«¿»

ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa29Ba ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ , ƒ¿≈¿≈≈ƒ∆»»≈ƒ¬ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - BÈ·Ï BÈa BÏ B¯ÒÓe30È¯‰L , ¿»≈¿≈¬≈∆»»«≈∆¬≈

B„ÈÂ Bh‚31„Á‡k ÔÈ‡a32·˙Îa ‡lL BÏ ¯Ó‡ .33È¯‰ : ƒ¿»»ƒ¿∆»»«∆…ƒ¿»¬≈
e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»««ƒ∆≈ƒ

B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ34- »»≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆»ƒ»
‡l‡ ˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ „·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯¯ÁzL ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆≈»∆∆≈«≈∆»

¯ËLa B‡ ÛÒÎa35ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡36·˙Bk‰Â .37 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿«≈
¯Ó‡ ‡Ï - Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»¬≈«¿À∆∆¿»»»…»«

ÌeÏk38. ¿

לענין 23) כו. ושם קידושין, שטר לענין ט. בקידושין הוא כן
בעבד. שהואֿהדין רבינו וסובר בשדה. מכירה שטר

במשנה.24) פה: פה:25)גיטין ושם בברייתא. מג: גיטין
זו. מברייתא שנפתרה בעיא ו: דיבור 26)וקידושין כל

לעבד. המתאים חרות, שם.27)שמשמעותו משנה,
יסודו.28) וראה 29)עיקרו, מסירה", "עדי הנקראים הם

שיהיו  היא חכמים שתקנת טו הלכה גירושין מהלכות בפ"א

עדי  בפני לה שנותנו זה על נוסף הגט, על חותמים העדים
רבינו 30)מסירה. כתב טז, הלכה שם גירושין בהלכות

זה  הרי וכו' לבינה בינו לה ונתנו ועבר שנים בו "חתמו
ומסר. בעבר כאן גם כן ואם היותו 31)כשר", כלומר,

עצמו. משוחרר,32)ברשות אינו כן לא שאם כג. קידושין
כידו. העבד שיד האדון, של מרשותו הגט יצא לא שהרי

עשוי 33) חורין, בן עבדי פלוני עשיתי "האומר מ: בגיטין
אמר  - חורין בן הוא הרי - חורין בן הוא הרי חורין; בן
הרי  - ב) הלכה ו פרק להלן (וראה בשטר" וכולן יוחנן, רבי
 ֿ מגזירה זאת שלמדו ויש משתחרר. אינו בלבד שבאמירה
בכתב  אלא יוצאת אינה אשה מה - מאשה "לה" "לה" שוה

(רדב"ז). כן עבד אף בדיבור, ואע"פ 34)ולא סודר. בקנין
הלכה  למעלה כמבואר סודר), (=קנין בחליפין נקנה שעבד
אלא  חליפין קנין בגמרא נזכר שלא שכיון רבינו סובר - א
קונה  שהוא זה לגבי ולא כב:) (קידושין נקנה שהוא זה לגבי
להלן. וראה בחליפין, עצמו קונה העבד שאין נראה עצמו,
שאדונה  כנענית שפחה של במעשה לט: בגיטין שאמרו ומה
שם  ואמרו נפשך, וקני הכובע קני לה: ואמר כובע, לה נתן
נתנה  היא ולא לה, נתן שהאדון מפני לחירות יצאה שלא
היא  היתה אילו חליפין בקנין עצמה קונה שהיא הרי - לו
למעלה  (ראה כסף בקנין שהמדובר רבינו סובר - הנותנת
רבינו, על חולק והראב"ד חליפין, בקנין ולא טו) הערה
דכומתא". מעשה מההוא ככסף הוא "שהקנין וכתב

כב:35) שם במשנה, שם 36)שנזכרו בברייתא, שנזכרו
עצמו. קונה בדין נזכר לא סודר קנין ואילו גיטין 37)כד.

ו: וקידושין לשון 38)פה: ולא אישות, גט לשון שזהו
שחרור. גט

.„‰eÎa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰ ?ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „ˆÈk39, ≈«¿»≈≈»ƒ««∆∆«¿¿«»»
B¯qÁÂ40ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡41 ¿ƒ¿∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ»≈≈»ƒ

¯e¯ÁL Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L42. ∆≈»¿ƒ»»«≈¿»ƒ≈ƒ¿
Ôk Ì‡43‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,44:Ô‰Ó ÔBcÏ ?ÔÈÚÂ ÔL ƒ≈»»∆¡««»≈»«ƒƒ≈∆

ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ - ÔÈÚÂ ÔM ‰Ó45Ïk Û‡ , «≈»«ƒƒ∆«»¿≈»¿ƒ«»
.˙e¯ÁÏ Ba „·Ú‰ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓƒ∆«»¿≈»¿ƒ»»»∆∆«≈

ÌÈˆÈaa Bc·Ú Ò¯ÒÓ‰ Ï·‡46- BBLÏ C˙BÁ‰ B‡ , ¬»«¿»≈«¿«≈ƒ«≈¿
ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡47ÔÎÂ .48 ≈≈«≈∆≈»ƒ∆«»¿≈

BÙBÒ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔËw‰ ÔL ÏÈtn‰««ƒ≈«»»≈≈«≈∆¬≈
.¯ÊÁÏ«¬…

להזיק,39) נתכוין שלא אע"פ העבד, באיברי לנגוע כלומר:
בקידושין  הדברים ומקור יג. הלכה להלן רבינו שכתב כמו
כרשב"ג. ולא אליעזר וכרבי כחכמים בברייתא, כד:

לקמן.40) וראה האבר, את שהוציא כפשוטו, או הזיקו.
כולם.41) נמנו ה, הלכה ברייתא,42)לקמן כד: קידושין

מאיר  כרבי (ולא עקיבא ורבי אליעזר ורבי שמעון וכרבי
"שילוח" "שילוח" בגזירהֿשוה זאת ולמדו טרפון). ורבי
בשטר" נמי עבד אף (=בגט), בשטר אשה "מה - מאשה
ומזיק  חובל מהלכות בפ"ד רבינו מדברי ונראה שם). (גמרא
ושלא  שחרור, גט צריך ועין בשן היוצא שגם יא, הלכה
ועין  שבשן עקיבא, ורבי טרפון רבי בין המכריעים כדעת
וראה  שחרור. גט צריך אברים ראשי ובכ"ד שחרור, גט צריך

שם. למשפט' וכד:43)ב'עינים כד. כא.44)שם שמות
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לברייתם.45)כוֿכז. חוזרים מסתימת 46)מבריאים,
לבין  בכיס תלויים נשארו בין חילוק שאין נראה רבינו לשון
(כסףֿמשנה). ביניהם מבדיל הרא"ש אבל לגמרי. ניתקו

לחירות 47) יוצא בביצים שהמסרס אומר שרבי אףֿעלֿפי
לחירות  יוצא לשונו שהחותך אומר עזאי ובן שם), (קידושין
שאמר  שם, שבברייתא כתנאֿקמא רבינו פסק - (שם)
שאינו  מדבריו ומשמע לחירות. יוצא אברים ראשי שבכ"ד
ובתוספות  בכסףֿמשנה, וראה בלשון. ולא בביצים לא יוצא

שם. הזקן לר"י מ"עין",48)המיוחסות כן ולמדו כד: שם
"שן  יצאה חוזרת, שאינה "שן" אף חוזרת, שאינה "עין" מה

שחוזרת. קטן) של (שן חלב"

.‰ÈL‡¯a ‡ˆBÈ ÔÈ‡eÏnL ÌÈ„·Ú ‡l‡ ÌÈ¯·È‡ ≈≈¿»≈≈»ƒ∆»¬»ƒ∆»
˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈ È¯‰L ,eÏ·ËÂ49„·Ú‰ Ï·‡ ; ¿»¿∆¬≈∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿¬»»∆∆

ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - B˙ei‚a ‡e‰L50el‡ .51 ∆¿«≈≈¿»≈≈»ƒ≈
ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ :ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰≈»≈≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆¿¿»«ƒ
,ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡‰ ÈL‡¯ ,ÌÈ¯OÚ - ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ»≈»»¿«ƒ¿…«…∆

‰M‡aL ÔÈcc‰ ÈL‡¯Â ,‰iÂb‰ L‡¯Â52ÌÈÈÚ‰ Ï·‡ . ¿…«¿ƒ»¿»≈««ƒ∆¿ƒ»¬»»≈«ƒ
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ - ÌÈpM‰Â53. ¿«ƒ«ƒ¬≈≈¿…»ƒ«»

ד.).49) (חגיגה במצוות 50)כאשה מחויב שהוא [שעבד
מאחיך". ונקלה וגו' להכותו יוסיף פן יוסיף "לא בכלל הוא
במכות  מפורש וכן פח.) (בבאֿקמא במצוות הוא אחיך כי
מהלכות  בפט"ז רבינו פסק וכן לוקה, עבד שהמכה ח:
תכ  סימן חושןֿמשפט בשו"ע הוא וכן יב. הלכה סנהדרין
במצוות". חייב שהרי הוא, לוקה כנעני עבד "הכה ב: סעיף
ג: הלכה ומזיק חובל מהלכות בס"ה רבינו שכתב ומה
לא  לוקה", - פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו עבד "הכה
חבירו  שבעבד אלא עבדו, המכה את זה מכלל להוציא בא
בשיש  אבל פרוטה. שוה בה שאין בהכאה אלא לוקה אינו
ואילו  לוקה. ואינו משלם לשלם, שחייב פרוטה, שוה בה
שהרי  פרוטה, שוה בה שיש בהכאה אפילו לוקה בעבדו,
בפ"ד  רבינו שכתב כמו לו, מלשלם ופטור שלו הוא
שם, בחושןֿמשפט (ב"ח י הלכה ומזיק חובל מהלכות
בפ"ב  רבינו שכתב ומה ו). ס"ק שם הגר"א ובביאור
רשות  לו יש "שעבדו יב: הלכה נפש ושמירת רוצח מהלכות
זה  אין כי ברור - מט) מצוה חינוך' 'מנחת (ראה להכותו"

ש  כמו בהן, וכיוצא ורצועה ובמקל בשבט שם אלא כתב
או  עיניו ולהוציא שיניו לעקור אבל רציחה, לענין יג הלכה
שיש  (אלא רשות לו ניתנה לא - איבריו ראשי לחתוך
יוצא  הוא להזיק נתכוין שלא באופן אפילו הלא להעיר,
כא: בגיטין רש"י כתב וכן וצ"ע). יג, הלכה כדלהלן לחירות
למקצייה" אפשר לא דעבד, יד "בשלמא שם שאמרו מה על
יוצא  בו חבל ואם בו, לחבל רשאי ואינו במצוות "דשייך -
וכן  בו". לחבל רשאי אינו אלמא איברים, בראשי לחירות
(ראה  קנס היא איברים בראשי יציאה שהרי מסתבר,
בו, לחבול איסור אין ואם יז) הלכה ולהלן עד: בבאֿקמא
איסור  בו שאין בגיותו שנשאר עד אבל לקנסו, שייך לא
איברים]. בראשי יוצא אינו - להכותו" יוסיף "לא

כה.51) בקידושין והובאה בנגעים, ראשי 52)משנה אבל
שבגלוי, מום ואינם כך, כל בולטים אינם שבאיש דדים
נראה  (כן יהודה כרבי ולא שם, בברייתא תנאֿקמא כדעת

לחםֿמשנה). עיין אבל להרדב"ז, תפארת' ב'יקר
אברים.53) כ"ד במנין כלולים ואינם כלומר,

.Â‰˙È‰54Ì‡ ,dÎ˙ÁÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ55˙¯tÒ56ÏÚ »¿»∆¿«¿≈»«¬»»ƒƒ¿∆∆«
‰˙È‰ .˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - „i‰ ·b57‰ÈeÓÒ BÈÚ ««»∆∆≈»«≈»¿»≈¿»

dËËÁÂ58B¯qÁ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - «¬»»∆∆≈»«≈∆¬≈ƒ¿
¯·‡59ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .60‡e‰L ∆∆¿«ƒ¿∆»≈»≈≈»ƒ∆

È¯‰ - BÎ˙Á Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ BÈ‡Â ÏËa»≈¿≈∆¿»»∆ƒ¬»¬≈
.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ ,¯·‡ B¯qÁƒ¿∆∆¿»»«≈

בשם 54) אשי בר חייא רבי של מימרא כה. - כד: קידושין
שם.55)רב. הונא, רב של בשורת 56)מימרא מונחת

כד:57)האצבעות. שם ששת, רב של מימרא
הגוף.58) מן הוציאה שם.59)כלומר, ההנמקה
בכללם 60) שאינה שן אבל איברים, ראשי מכ"ד אחד דוקא

איברי  בכלל אינו שהרי זה, בכלל אינה - ו) הלכה (כדלעיל
היה  שלא נודדת שן לו הפיל אם אבר מחוסר ואינו האדם,

(הרדב"ז). ט הלכה כדלהלן מקודם, בה משתמש

.Êe‰k‰61d‡nÒÂ BÈÚ ÏÚ62dL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ,63- ƒ»«≈¿ƒ¿»«»¿¿≈¿»
˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú64BÈÚ „‚k e‰k‰ .65BÈ‡Â ∆∆≈»∆«≈ƒ»¿∆∆≈¿≈

Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú ÔÈ‡ - ÚÓBL BÈ‡Â BÊ‡ „‚k ,‰‡B¯∆¿∆∆»¿¿≈≈«≈∆∆≈»∆
˙e¯ÁÏ66. «≈

כד:61) שהוציאה 62)קידושין כיון חסרה, שלא אף
שבגלוי. מום זה הרי - מום 63)מהשימוש היא וחרשות

שהאוזן  ועוד חרשותו. על מעידה החרש התנהגות כי גלוי,
ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה בגלוי הוא 64)היא שהרי

וחרשו. שטמאו מעשה, בכותל 65)עשה הכה כלומר,
(רש"י  אזנו" כנגד ב"הכהו להלן וכן הקול. מחמת ונבעת

ואת 66)שם). העיוורון את עליו הביא עצמו שהעבד
שם). (גמרא הזדעזעותו עלֿידי החרשות

.Áe‰k‰67‰¯ÒÁÂ BÈÚ ÏÚ68BpL ÏÚ ,d¯B‡Ó ƒ»«≈¿»¿»¿»«ƒ
‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰a LnzL‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰„„Â¿»¿»ƒ»¿ƒ¿«≈»∆≈≈

˙e¯ÁÏ69Â‡Ï Ì‡Â ;70.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - «≈¿ƒ»»»«≈

בברייתא.67) "וחסר".68)שם תימן: שאין 69)בכ"י
גמור. מום גמור.70)זה מום הוא שאז

.Ë‰˙È‰71,˙„„B BpL B‡ d¯B‡Ó ¯ÒÁÂ ‰‰k BÈÚ »¿»≈≈»¿»≈¿»ƒ∆∆
ÔÈÚ‰ ‡nÒ B‡ ˙„„Bp‰ ÔM‰ ÏÈt‰Â ÔB„‡‰ e‰k‰Â¿ƒ»»»¿ƒƒ«≈«∆∆ƒ≈»«ƒ

‡e‰L Ïk Ô‰a LnzLÓ ‰È‰ Ì‡ :‰‰k‰72‡ˆÈ - «≈»ƒ»»ƒ¿«≈»∆»∆»»
Â‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ73˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -74. «≈¿ƒ»…»»«≈

שם.71) סמאה,72)ברייתא או שהפילה לפני מקודם,
שימוש. בעל אבר מקודם היה כן האבר 73)שאם שהיה

מקודם. שבעין 74)מבוטל אבר, חיסור משום כאן ואין
ובשן  ו), הלכה למעלה (ראה חטטה ולא שסמאה מדובר
ויש  נט. הערה שם למעלה שכתבנו כמו אבר, חסרון אין
היא  הרי ליפול שעומדת כיון נודדת ששן עוד, שכתבו

רב). בי (מהר"י אבר חיסור זה ואין נפלה כבר כאילו

.Èe‰k‰75‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ76BÈ‡ - ¯ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ƒ»«»¿»¿»»¿»«¬…≈
˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ77LÏz .78ÔÓ ÌˆÚ Ba ÏcÏ„Â B˜Êa ≈«≈»«ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆ƒ
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ÌÈpM‰ ‰OÚÓ ÏËa È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÈÁl‰«¿ƒ»»«≈∆¬≈»««¬≈«ƒ«ƒ
ÌˆÚ‰ B˙B‡a ˙BÚe·w‰79. «¿¿»∆∆

בברייתא.75) "וצמתה",76)שם שם ובגמרא נתנפחה,
"יבשה". אין 77)כלומר ואם ד. הלכה למעלה כמבואר

איברים  ראשי ביטל שהרי לחירות, יצא - לחזור סופה
שם.78)(רדב"ז). בברייתא, זה ֿ 79)אף אףֿעל כלומר,

הרי  - ד) הלכה למעלה (ראה שבגלוי מום אינו שהעצם פי
רבינו  מפרש וכן שבגלוי. מום שהן השיניים, מעשה ביטל
ותוספות  כסףֿמשנה ועיין שם. בקידושין הגמרא בסוגיית

בגליון. שם לר"י המיוחסות

.‡ÈÔB‚k ,‰ek ‡Ïa BÈÚ ˙‡ ‡nÒ B‡ BpL ˙‡ ÏÈt‰ƒƒ∆ƒƒ≈∆≈¿…«»»¿
BpL ˙‡ ‰ÏÈt‰Â „·Úa ‰ÏÙÂ ‰Ó‰·Ï Ô·‡ ˜¯fL∆»«∆∆ƒ¿≈»¿»¿»»∆∆¿ƒƒ»∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - BÚaˆ‡ ‰Î˙ÁÂ80ÔL Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿»¿»∆¿»…»»«≈∆∆¡«ƒ≈
ÏÈtÈ B˙Ó‡ ÔL B‡ Bc·Ú81.Ôek˙iL „Ú - «¿≈¬»«ƒ«∆ƒ¿«≈

בפלוגתת 80) תלוי זה שדין רבה, אמר כו: בבבאֿקמא
לו  ואמר רופא רבו "היה בענין שם, בברייתא ורבנן רשב"ג
ולרשב"ג  לחירות, יצא שלרבנן וכו'", וסימאה עינו לכחול
כד:), בקידושין גם (הובאה לשחתה שיתכוין עד יצא לא
לחירות, יצא שלרבנן בכוונה, שלא אבן להפיל והואֿהדין
רבינו, דברי להבין אין ולפי"ז לחירות. יצא לא ולרשב"ג
רופא  רבו היה בענין כרבנן, יג) הלכה (להלן פסק הוא שהרי
שרבינו  לומר, צריך לחירות? יצא שלא כאן פסק ולמה וכו',
רבנן  שמודים שאמרו שם, בקידושין הסוגיא על סמך
שאינו  שבמעיה, עובר וסימא שפחתו למעי ידו בהושיט
רבינו  פסק וכן לעין, כלל נתכוין שלא כיון לחירות, יוצא
כלל  לעין נתכוין שלא בהפילה, והואֿהדין יב, הלכה להלן
 ֿ ולחם וכסףֿמשנה שם, הזקן לר"י המיוחסות (תוספות
שהעירו  שם, וקידושין לבבאֿקמא ב'תוספות' וראה משנה).
הסוגיא  לבין בבבאֿקמא הסוגיא שבין הסתירה על

אבל 81)בקידושין. מ"ושחתה", כן למדו שם בגמרא
רבינו. כדברי - שם דרשב"י במכילתא

.·ÈËÈLB‰82¯aÚ‰ ÔÈÚ ‡nÒÂ B˙ÁÙL ÈÚÓÏ B„È ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈≈»À»
¯·c Ú„È ‡Ï È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ‰ÈÚÓaL∆¿≈∆»…»»«≈∆¬≈…»«»»

BÏ Ôek˙iL83. ∆ƒ¿«≈

אליעזר.82) רבי של ברייתא שם, ומודים 83)קידושין
שם). (קידושין דרשב"ג רבנן בזה

.‚ÈÈ¯‰84,ÈÈÚ ÈÏ ÏÁk :BÏ ¯Ó‡Â ,‡ÙB¯ Ba¯ ‰È‰L ¬≈∆»»«≈¿»«¿…ƒ≈ƒ
Á ;d‡nÒÂ‡ˆÈÂ ,ÔB„‡a ˜ÁO - dÏÈt‰Â ,ÈpL ÈÏ ¯˙ ¿ƒ¿»¬…ƒƒƒ¿ƒƒ»ƒ≈»»¿»»

Ôek˙ È¯‰ ,˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L .˙e¯ÁÏ«≈∆««ƒ∆…ƒ¿«≈¿«ƒ¬≈ƒ¿«≈
ÔkzÒÂ ,„·Ú‰ È¯·È‡a ÚbÏ85CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a ƒ¿…«¿≈¿≈»∆∆¿ƒ¿«≈»∆¿≈»ƒ

Ôn‡ Ba¯ ‰È‰Â ,˙·‡Bk „·Ú‰ ÔÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»¿»≈»∆∆∆∆¿»»«À»
d¯˜ÚÂ86‡ˆÈ È¯‰L ,BÏ87.˙e¯ÁÏ «¬»»∆¬≈»»«≈

כרשב"ג.84) ולא וכחכמים בברייתא, שהתכוון 85)שם
האבר. את והפיל בסיכון, כך מתוך ונכנס לרפא, לטובה,

"לתקן"]. צ"ל ואולי "לסכן", תימן: שהתכוון 86)[ובכ"י
העבד. לטובת היתה שכוונתו ואע"פ האבר, את להוציא

שיצא.87) כלומר:

.„ÈÏÈtn‰88‡ˆÈ È¯‰ - BÈÚ ˙‡ ‡nÒÂ Bc·Ú ÔL ««ƒ≈«¿¿ƒ≈∆≈¬≈»»
BÈÚ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,BpLa ˙e¯ÁÏ89‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈…«≈

‰Êa90. »∆

כלשונה.88) ברייתא מב. חובל 89)גיטין מהלכות [בפ"ד
ואחרֿכך  עבדו שן "המפיל רבינו: כתב יא, הלכה ומזיק
תפס  ואם עינו, דמי לו נותן ואינו בשינו יוצא עינו, סימא
(ראה  שחרור גט מעוכב אם הוא שספק מידו", מוציאין אין
(גיטין  עצמו של קנסו או רבו של קנסו ד) הלכה למעלה
אלא  רבינו נחית לא וכאן שם). רבינו בדברי וכן שם,
יוצא  ועינו שינו שהמפיל ונאמר, נטעה שלא להשמיענו
זירא  רבי כקושיית כלל, תשלומין כאן ואין בשתיהן
שתי  סימא או שיניו שתי במפיל ואמנם עד: עד. בבבאֿקמא
כמפורש  כלום", נוטל ואינו חורין בן יוצא זה "הרי עיניו
עינו  וסימא שינו שהמפיל רבינו לנו השמיע ולכן במכילתא,
יוצא  אלא עיניים, שתי וסימא שיניים שתי כמפיל אינו -
בבבאֿקמא  אביי שאמר וכמו עינו, דמי לו ונותן  לחירות
תחת  ולא שינו תחת ושינו, עינו תחת ולא עינו "תחת שם:
אם  הקנס, שייך למי להשמיענו נחית לא אבל ועינו", שינו
חובל  מהלכות בפ"ד שכתב מה על וסמך לעבד, אם לרב
ועיין  מידו, מוציאין אין תפס ואם הוא שספק שם, ומזיק

ורדב"ז]. את 90)כסףֿמשנה והפיל עינו את סימא כגון
מראשי  שנים לחסרו והואֿהדין שם). בבאֿקמא (ראה שינו

השני. דמי לו ונותן בראשון שיוצא איבריו

.ÂËÈÓ91ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL92ÏL „·ÚÂ , ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔÈÙzL ÈL93ÈÙÏ , ¿≈À»ƒ≈≈¿»≈≈»ƒ¿ƒ

Ba¯Ï „ÁÈÓ BÈ‡L94.Ba Ï·ÁL ∆≈¿À»¿«∆»«

רבי 91) שיטת עם אותה שזיהו ברייתא, צ. בבאֿקמא
ד.92)אליעזר. הלכה פ"ז להלן להבין 93)ראה יש

איברים  בראשי יוצא אם לנו מה חורין, בן וחצי עבד בחצי
רבו  את כופין חורין בן וחצי עבד חצי כל הלא לא, או
שאינו  זה אף ז) הלכה פ"ז (להלן חורין בן אותו ועושה
בראשי  יוצא שהוא נפסוק אם ואף איברים, בראשי יוצא
בראשי  היוצא כל שהרי שחרור, גט בלי יוציאנו לא איברים,
לנו  מה כן ואם ד), הלכה (למעלה שחרור גט צריך איברים
לא, או איברים בראשי יוצא חורין בן וחצי עבד חצי אם
בדבר, גדול הבדל - שחרור? גט הוא צריך וכה כה בין הלא
חצי  על שטר העבד כותב איברים, בראשי יוצא אינו שאם
בראשי  יוצא אם אבל שם), פ"ז (להלן לאדון ונותן דמיו
(רדב"ז). דמיו חצי על שטר לכתוב צריך אינו איברים

"עבדו",94) אמרה והתורה בלבד, חצי אלא בו לו שאין
שם). (בבאֿקמא לו המיוחד עבדו והיינו

.ÊËÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú95Ì‡ ,ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈ - «¿≈…«¿∆¿ƒ¿»≈≈»ƒƒ
‚BÏÓ È„·ÚÂ .‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÚa‰ Ô¯qÁ96ÔÈ‡ - ƒ¿»«««¬»…»ƒ»¿«¿≈¿≈»

‡ ‡Ï .ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈÈ¯‰L ,ÏÚa‰ ÏÈt‰ Ì ¿ƒ¿»≈≈»ƒ…ƒƒƒ«««∆¬≈
˙B¯t ‡l‡ Ì‰a BÏ ÔÈ‡97Ô˙B‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ‡ÏÂ ; ≈»∆∆»≈¿…ƒƒƒ»»

‰M‡‰98dÏ ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,99. »ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿À»ƒ»

מהלכות 95) (פט"ז עליהם מלאה אחריות מקבל שהבעל
כן  (רדב"ז), לו המיוחד עבדו זה והרי א), הלכה אישות

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



קעה micar zekld - oipw xtq - oeiq 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  אלא דיברו שלא פט: בבבאֿקמא הסוגיא מתוך יוצא
שלו  הם ברזל צאן שעבדי משמע כדלהלן, מלוג נכסי עבדי

הערה 96)בלבד. שם אישות הלכה וראה שם. בבאֿקמא
מהלכות 97)ט. (פ"ד הגוף כקנין אינו פירות וקנין

גם  הרי הגוף, כקנין הוא אם ואפילו ו), הלכה ביכורים
אינו  כן ואם בידה, נשאר הגוף שהלא בהם, חלק לאשה
רבי  ד"ה ב'תוספות' צ. בבאֿקמא וראה לו. המיוחד עבדו

שלה.98)מאיר. שהגוף שם.99)אע"פ אליעזר, כרבי

.ÊÈÏÎa ˙‚‰B ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „·Ú‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«»∆∆¿»≈≈»ƒ∆∆¿»
ÌB˜Ó100ÔÓÊ ÏÎ·e101ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ba ÔÈc ÔÈ‡Â . »¿»¿»¿≈»ƒ∆»¿≈ƒ
ÔÈÎeÓÒ102Ò˜ ‡e‰L ÈtÓ ,103¯Ó‡L „·Ú‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ»»∆∆∆»«

¯ÓB‡ ÔB„‡‰Â ,ÈÈÚ ˙‡ ˙ÈnÒÂ ÈpL ˙‡ zÏt‰ :Ba¯Ï¿«ƒ«¿»∆ƒƒ¿ƒƒ»∆≈ƒ¿»»≈
BÏ104¯eËt - ‰Ê È˙ÈOÚ :105- BÓˆÚÓ ‰„BÈ Ì‡L . »ƒƒ∆»∆ƒ∆≈«¿

‰„Bn‰L .ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙e¯ÁÏ B‡ÈˆB‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ«≈¿…≈ƒ∆«∆
¯eËt - Ò˜a106‰·b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk .107, ƒ¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

.BÓlLlÓ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓ ÏkL∆»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

לארץ.100) בחוצה ובין בארץ לעבד 101)בין בניגוד
א' פרק (למעלה נוהג שהיובל בזמן אלא נוהג שאינו עברי

י). (פ"ד 102)הלכה רבינו משה עד איש מפי איש
שיציאת  למעלה כתב [ואעפ"כ א). הלכה סנהדרין מהלכות
יתכן  שיטתו שלפי זמן, בכל נוהגת איברים בראשי עבד
כל  עלהם יסכימו אם סמוכים, דינים בתי יהיו זמן שבכל
שם  סנהדרין בהלכות שכתב כמו ישראל, שבארץ החכמים

יא]. ובשבועות 103)הלכה עד: בבבאֿקמא מבואר כן
הם  אם אלא לדון יכולים שאינם הדין, לענין זה וכל לו:
- חורין כבן בעצמו ומחזיק תפס העבד אם אבל סמוכים,
יז, הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ה כמפורש לחירות, יצא
[וראה  סמוכין שאין בזמן אפילו בקנס מועילה שתפיסה

כה]. והערה ד, הלכה פ"ח "אומר 104)להלן תימן: בכ"י
שלא  שנשבע והיינו לא". לו "אומר רומי: ובדפוס לא",
ומקור  בכסףֿמשנה. כתב וכן עינו, סימא ולא שינו הפיל
שבועות  מהלכות בפ"ח וראה שם, שבועות במשנה זו הלכה

ב. שבועה.105)הלכה לא 106)מקרבן כן, ואם
בשבועתו. ממון ה.107)הפסידו הלכה א פרק

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשלמו 1) ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר

ההלכות.

.‡·˙Bk‰2È„È ÏÚ Ba BÏ ‰kÊÂ ,Bc·ÚÏ ¯e¯ÁL Ëb «≈≈ƒ¿¿«¿¿ƒ»«¿≈
‰ÎÊ :¯Ó‡Â ,¯Á‡3‡ˆÈ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ‰Ê Ë‚a «≈¿»«¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»

ÔÈÎfL ;B„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯ÁÏ«≈««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»∆»ƒ
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï4‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»∆…¿»»¬»ƒ»«¿≈∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Èc·ÚÏ5˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ≈»«¬…¿…»»»∆∆«≈
B„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú6‰Ê Ë‚ ez :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . «∆«ƒ««≈¿»¿ƒ»»≈¿≈∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈ ‡Ï - ˙ÓÂ ,Èc·ÚÏ7. ¿«¿ƒ»≈…ƒ¿¿««ƒ»

מאיר.2) כרבי ולא כחכמים יא: וגיטין כב: קידושין
מיד.3) לו לזכות כוונתו "זכה", זה: בביטוי שהשתמש כיון

"תן". הביטוי לענין להלן בתלמוד,4)וראה מפורסם כלל
מקומות. כמה ובעוד במשנה שם בגיטין גיטין 5)והוא

מאיר. כרבי ולא וכחכמים ההלכה 6)שם. מתוך יוצא
להלן. הגט 7)המבוארת שיבוא עד משוחרר אינו שהרי

הלכה  מקור מיתה. לאחר שחרור גט אין שמת, ומכיון לידו,
משנה  בין הסתירה את ליישב ובכדי במשנה. יג. בגיטין זו
תנו  אמר אם חכמים שלדברי יא: שם הקודמת, למשנה זו
הוא  שזכות מפני בו, לחזור יכול אינו לעבדי זה שחרור גט
עד  משוחרר אינו - בו לחזור יכול שאינו הרי"ף כתב לו,
אמר  שלא שכיון "תנו", באומר זה וכל לידו. הגט שיגיע
השטר  שיתנו משעה אלא לשחררו רוצה אינו בוודאי "זכו",
רבינו. דעת וזוהי מיד. לו זכו - "זכו" אמר אם אבל לידו,
ופירש  בו חזר יג. שם ובמשנה . ט: לגיטין ברש"י וראה

יתנו. לא ד"ה ט: ב'תוספות' וראה אחרת,

.·¯ËLa ·˙Bk‰8B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ : «≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt ‰OÚ«¬»¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¬≈∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa epOÚ‡ :¯ËLa ·˙k .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»»«≈»«ƒ¿»∆¡∆∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -9. …»»«≈

שם.8) יוחנן רבי של כפירושו בברייתא. מ: גיטין
ולא 9) חורין, בן לעשותו מבטיח שהוא עתיד, לשון שזהו

כרבי. ולא שם בברייתא חכמים וכדעת מיד. אותו שעושה

.‚¯ÓB‡‰10,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ :‡e‰Â »≈»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
È„È ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ÔÈLLBÁ - È‡OÚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…¬»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«¿≈

¯Á‡11¯Ó‡ .12‡e‰Â ,BÏ Èz˙Â ¯e¯ÁL Ë‚ Èz·˙k : «≈»«»«¿ƒ≈ƒ¿¿»«ƒ¿
‰‡Ók ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï :¯Ó‡»«…»«¿…»«»«««ƒ¿≈»

ÌÈ„Ú13.eÈÙa ep¯¯ÁLiL „Ú „·Ú ‰Ê È¯‰Â , ≈ƒ«¬≈∆∆∆«∆¿«¿¿∆¿»≈

שם.10) מצד 11)ברייתא בעלֿדין הודעת כאן ואין
ויש  זה. משחרור כלל ידע לא העבד הרי כי כדלהלן, העבד,
"חוששין" לשון ומצאנו בוודאות, משוחרר הוא כי אומרים
ויש  חיישינן). ד"ה שם ('תוספות' ודאי בתורת שהיא
בהערות). שם ועיין תפארת', ('יקר רבינו דעת כן כי שכתבו

שם.12) והוא 13)ברייתא לו, ונתן שכתב שאומר שכיון
והודאת  עדים. כמאה העבד הודאת - קיבל שלא אומר
קיבל  לא והוא שקיבל לפעמים סבור כי חשובה אינה הנותן

הודאת). ד"ה שם ('תוספות'

.„ÈÓ14Ï‡ È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ«
‰˙È‰Lk ‰ÁÙL BÊ È¯‰ - ÈL¯BÈ da e„aÚzLÈ15, ƒ¿«¿¿»¿«¬≈ƒ¿»¿∆»¿»

da „aÚzL‰Ï ÌÈL¯BiÏ ¯eÒ‡Â16‰ÂˆnL ÈtÓ , ¿»«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔÎÂ .˙n‰ È¯·c Ìi˜Ï17Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ :¯Ó‡ Ì‡ ¿«≈ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«¬»…««

‡l‡ da ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈ‡Â ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk -ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆»
da ‰ˆB¯ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓa18- ‰e¯¯ÁL :¯Ó‡Â ‰eˆ . ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ»¿»««¿¿»

d˙B‡ ¯¯ÁLÏ ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk19. ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈»

דימי 14) רב למימרת בתשובתם אסי ורבי אמי וכרבי מ. שם
שתיקה. מתוך להם הסכים יוחנן ושרבי יוחנן, רבי בשם

שחרור.15) לשון זה עבדים.16)שאין - בניה אבל
יוחנן.17) רבי בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא שם,
שהיא 18) אףֿעלֿפי לשחררה, היורשים את כופין אין אבל

דעתה  נתקררה לא שאם שם, רש"י ודעת מהם. זאת דורשת
לשחררה. אותה כופים - שישחררוה שמצוה 19)עד

המת. דברי לקיים

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



micarקעו zekld - oipw xtq - oeiq 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰‰MLa20Èh‚Ï ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL ÔÈÂL ÌÈ¯·„ ¿ƒ»¿»ƒ»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ≈
˙B¯ËM‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ÌÈ¯·c ¯‡L·e ,ÌÈL21. »ƒƒ¿»¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»»«¿»

‰MM‰ Ô‰ el‡Â22˙B‡k¯Úa ÌÈÏeÒt :23È„·BÚ ÏL ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ·ÎBk24È˙ek „Úa ÔÈ¯LÎe .25ÌLÏ ‰·È˙k ÔÈÎÈ¯ˆe . »ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈
¯¯ÁLÓ‰26ÔÈ‡Â .¯aÁÓa ÔÈ·zÎ ÔÈ‡Â .BÓˆÚ «¿À¿»«¿¿≈ƒ¿»ƒƒ¿À»¿≈

‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ27ÌÈL Èhb „Á‡ . ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ≈»ƒ
.‡È·ÓÏe CÈÏBÓÏ ÔÈÂL ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ

28˙B¯ËM‰ Ïk ?„ˆÈk29È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ÌÈÏBÚ‰ ≈«»«¿»»ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈ‡z‰ ÏÎa ,ÌÈ¯Lk - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a30È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ„·Ú31. ¬»ƒ

וי.20) ט: ושם ובברייתא, במשנה ט. בגיטין הדברים מקור
כו. הערה להלן וראה הגמרא, לענין 21)בסוגיית היינו,

בגטי  אלא התירו שלא לחתום, יודעים שאינם לעדים רישום
בשאר  לא אבל עגונות, ישראל בנות יהיו שלא כדי נשים,
רשב"ג. של ברייתא י: (שם עבדים בשחרורי ולא שטרות

כג). הלכה גירושין מהלכות בפ"א כולם 22)וראה
רבינו. בדברי להלן משפט.23)מפורשים בבתי

גוים.24) עדים (ראה 25)כשחותמיהם להיות צריך [כן
ובדפוסים  וויניציאה, רומי ובדפוסי תימן בכ"י וכן להלן),
הגויים  הם וכותים "עכו"ם"]. בטעות: הדפיסו חדשים
והתגיירו, כד) יז, (מלכיםֿב בשומרון אשור מלך שהושיב
בקיאים  שאין אלא לח:) (בבאֿקמא גמורים כגרים ודינם
ועשאום  עליהם גזרו שאחרֿכך להלן וראה מצוות. בדקדוקי

ב'שולחן 26)כגויים. זה וכעין "המשוחרר". תימן: בכ"י
"המשתחרר". מה: סעיף רסז סימן יורהֿדעה ערוך'

בעד 27) ש"כשרים הקודמת, להלכה טעם היא זו הלכה
שחרורי  ששווים דברים ששה רבינו מנה ואעפ"כ כותי",
הלכות. שש כאן יש שסוףֿסוף נשים, לגטי עבדים

לפני 28) להלן ולא ההלכה, סימן את להעמיד צריך [כאן
תימן]. בכ"י וכ"ה שטר". "כל י:29)המלים גיטין

בשטרי  והמדובר שמעון, כרבי ולא תנאֿקמא כדעת במשנה
לראיה  אלא אינו והשטר הכסף, ע"י נגמר שהקנין מכר,

שם). (גמרא א.30)בלבד הלכה כז וכיוצא 31)פרק
בהלכות  ראה מתנה, שטרי כגון קנין, שגופם שטרות בהם:

שם. הלוואה

.Â¯ËL Ïk32- È˙ek „Á‡ „Ú elÙ‡ ÂÈÏÚ LiL »¿»∆≈»»¬ƒ≈∆»ƒ
ÏeÒt33Ô‰L ,ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , »ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ∆≈

È˙ek „Á‡ „ÚÂ Ï‡¯OÈ „Á‡ „Úa ÔÈ¯Lk34‡e‰Â . ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿
¯·Á È˙ek ‰È‰iL35‰f‰ ÔÓf·e .36È„·BÚk ÌÈ˙ek‰L , ∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿««∆∆«ƒ¿¿≈

Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk37ÌÈ˜B„vÏ Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏ e‡ ,38. »ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿≈ƒ≈∆«¿ƒ
Ì„˜ ,ÔÓf‰ B˙B‡a ÌÈ˙ek BÓk ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ˜B„v‰L∆«¿ƒ«¿««∆¿ƒ¿«¿«…∆
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk È„·BÚk eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ e¯ÊbL∆»¿¬≈∆∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰M‡ Ë‚a39Ë‚·e ;dÓLÏ - dÏ ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈ƒ»≈¿»«»ƒ¿»¿≈
‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁLdÏ Ôz ‡Ï ‰LÙÁ B40„Ú - ƒ¿≈À¿»…ƒ«»«

- Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰M‡ Ë‚a .dÓLÏ ·zÎiL∆ƒ¿…ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿»«¿»«
¯aÁÓa ·˙Bk‰ ‡ˆÈ ,‰È˙ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»»»«≈ƒ¿À»

‰È˙e ‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ È¯‰L ,ıˆ˜ Ck ¯Á‡Â41Ë‚·e ; ¿««»»«∆¬≈¿À»¿ƒ»¿ƒ»¿≈

dÏ Ôz :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁL42‡l‡ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿≈ƒ«»…ƒ¿∆¿À»∆»
„Á‡ .‰È˙43ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL Èhb ¿ƒ»∆»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ≈»

ÌÚË e¯‡a ¯·Îe .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿»≈«¿««
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯·c‰44. «»»¿ƒ¿≈ƒ

במשנה.32) י. שקר 33)גיטין עדות על הם [שחשודים
ראו]. שלא מה על אף לחתום כלומר, שם). (רש"י

ורואה 34) זה, בפני זה אלא בגט חותמים העדים אין שהרי
רבינו  הזכיר ולא שראה, מה על חותם הזה הכותי כי הוא
פסק  אלא לבסוף חתם שהישראל שם בגמרא שאמרו מה
בסוף  כותי חתם אם שאפילו שם), (גיטין הירושלמי כדעת
גם  שכן כתב המשנה' וב'מרכבת לחםֿמשנה. וראה כשר,
שם]. הרמב"ן בחידושי נראה וכן שם. בבבלי פפא רב דעת

הרי 35) לחבר, ידוע אינו שאם לחבר, הוא שידוע [כלומר,
פסול  ועםֿהארץ מז:), (ברכות עםֿהארץ בחזקת הוא
ועובר  רשע בחזקת שהוא מ:) וקידושין מט: (פסחים לעדות
ואעפ"כ  א). הלכה עדות מהלכות (פי"א העבירות רוב על
וחשוד  הוא, כותי שסוףֿסוף שטרות, בשאר להכשירו אין
לא  בגמרא הראשונה הדיעה ולפי ראה. שלא מה על לחתום
ולכן  הוא, עםֿהארץ שמא אלא הוא, משקר שמא חששו
כאן  אין שוב חבר, שהכותי ונתברר בסוף הישראל כשחתם
משקר  שמא חששו פפא רב של תירוצו לפי אבל חשש. שום
שמא  - בסוף הישראל חתם אם אפילו תקנה, אין ולזה הוא,

ולעומ  ראה, שלא מה על הכותי שום חתם בכך לנו אין זה ת
בסוף, הישראל חתם שלא כיון עםֿהארץ, שאינו בירור
שידוע  כלומר חבר", כותי שיהיה "והוא רבינו: כתב ולפיכך

לחבר]. גריזים 36)הוא בהר יונה דמות להם שמצאו אחר
הטומאה  אבות מהלכות ופ"ב ו. (חולין אותה עובדים שהיו

י). שם.37)הלכה ובייתוס 38)חולין צדוק תלמידי
מהלכות  בפ"ד וראה שבעלֿפה, בתורה מאמינים שאינם

טז. הלכה (הוצאת 39)שחיטה פ"ב גיטין תוספתא
.(19 ,325 עמ' "לה"40)צוקרמנדל גזירהֿשוה ולמדו

אף  לשמה, אשה) (בגט להלן האמור "לה" "מה "לה",
(תוספתא  לשמה" - העבד) (בשחרור כאן האמור "לה"

כא:41)שם). לה",42)גיטין ניתן "לא להיות: צריך
"לה" בגזירהֿשוה כן ולמדו (לחםֿמשנה). בסמ"ג הוא וכן
(מרכבתֿהמשנה, למעלה שכתבנו כמו אשה, מגט "לה"

לחםֿמשנה). פפא.43)ועיין רב של מימרא שם גיטין
כד.44) הלכה פ"א

.Ê?‡È·Óe CÈÏBÓa ÔÈÂL „ˆÈÎÂ45‡È·n‰L46Ë‚ ¿≈«»ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ≈
·zÎ ÈÙa :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯e¯ÁLƒ¿¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ«¿»«ƒ¿«

ÌzÁ ÈÙ·e47ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e . ¿»«∆¿«¿»»»∆ƒ≈≈ƒ¿ƒ
BÓi˜Ï48- ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :ÁÈÏM‰ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»««»ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

BÓei˜ e‰Ê49ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ¯Ú¯ÚÂ ÔB„‡‰ ‡a Ì‡Â ; ∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿≈««»≈
ÌÈL Èh‚a e¯‡aL BÓk ,Ba ÔÈÁÈbLÓ50ÌLk .51 «¿ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ≈»ƒ¿≈

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â dh‚ ‰‡È·Ó dÓˆÚ ‰M‡‰L52, ∆»ƒ»«¿»¿ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿«¿
„·Ú‰ Ck ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53¯ËML ƒ¿«≈≈ƒ««»»»»∆∆∆¿»

ÌLÎe .BÓi˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯e¯ÁLƒ¿≈ƒ««»≈»ƒ¿«¿¿≈
‰˙‰ Ì‡ ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰L∆»ƒ»∆∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«ƒƒ¿»

‰ÈÏÚ54BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,55‡È·‰L „·Ú‰ Ck ; »∆»¿∆≈«¿ƒ¿»»∆∆∆≈ƒ
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B˙B‡ ÏÚ ÔÓ‡ - ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â Ë‚≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆¡»«
.Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,C¯c‰«∆∆¿≈»ƒƒ

במשנה.45) ט. בפ"ז 46)שם וראה במשנה. ב. שם
ה. והלכה א הלכה גירושין מצויות 47)מהלכות ששיירות

לקיימו. עדים וימצאו שם 48)שם, גירושין בהלכות ראה
ח. שלא 49)הלכה כדי אחד, לעד האמינו אשה בגט

חורין  בבת להתירו כדי ובעבד ג.). (גיטין עגונה תשאר
שוו). ד"ה ט. שם ('תוספות' המצוות כל בעול ולהכניסו

ז.50) הלכה שם גירושין, המשנה,51)הלכות כג: גיטין
כד. הלכה גירושין מהלכות בפ"ז הוא כלומר,52)וכן

נחתם. ובפני נכתב בפני בגמרא,53)לומר מפורש זה אין
(שם  שאמרו מה בכלל זה דין שאף הסברא, מן רבינו ולמדה
שוו  - עבדים שחרורי ואחד נשים גיטי "אחד במשנה) ט.

(כסףֿמשנה). ולמביא" עם 54)למוליך אלא תתגרש שלא
(גיטין  השלוחים ככל דינה שאז פלוני, לביתֿדין הגט הבאת

כג.55)כד.). הלכה גירושין, מהלכות פ"ז

.Á‰M‡‰ Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk‰ Ïk56Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk - »«»≈¿»ƒ≈»ƒ»»≈¿»ƒ≈
„·Ú‰57„·Ú‰Â .58B¯·ÁÏ Ëb Ïa˜Ó59ÏL Ba¯ „iÓ »∆∆¿»∆∆¿«≈≈«¬≈ƒ««∆

Ïa˜Ó ÏL Ba¯ „iÓ ‡Ï Ï·‡ ,B¯·Á60·˙Bk‰ .61¯ËL ¬≈¬»…ƒ««∆¿«≈«≈¿«
Ba È‡ˆ :dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙ÁÙLÏ ÔÈÒe¯‡≈ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆»«»¿ƒ
ÔBLÏ ‰f‰ ÔBLla ÔÈ‡ - Ba ÈLc˜˙‰Â ˙e¯ÁÏ«≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«»«∆¿

˙Lc˜Ó dÈ‡Â ,¯e¯ÁL62.˙¯¯ÁLÓ ‡ÏÂ ƒ¿¿≈»¿À∆∆¿…¿À¿∆∆

לענין 56) להלן (וראה והעבד הגוי מן חוץ לכך כשרים הכל
ופ"ו  במשנה, כג. (גיטין והקטן והשוטה והחרש שחרור) גט

ו). הלכה גירושין שאמרו 57)מהלכות ממה נלמד זה אף
 ֿ (כסף עבדים לשחרורי נשים גיטי ששוו במשנה) ט. (שם

כמבואר 58)משנה). שליח, נעשה אינו אשה גט שלענין
כג:). (שם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי למעלה,

שיכול 59) שכשם שם), (גיטין אחר לעבדֿכנעני שחרור גט
לאחר. לקבל יכול כן לעצמו, שחרור גט היינו,60)לקבל

השני  בשביל מקבל ואחד אדון, אותו של עבדים כששניהם
זה  והרי רבו, כיד שידו לפי בשבילו, לקבל יכול אינו -
דומה  זה ואין האדון. מרשות השטר עוד יצא לא כאילו
"גיטו  אומרים: אנו שאז השחרור, את בעצמו המקבל לעבד

ג). הלכה פ"ה (למעלה כאחד" באים מ.61)וידו גיטין
מאיר. כרבי ולא וכחכמים, שאינה 62)ברייתא כיון

בשפחה  תופסין קידושין שאין מקודשת, אינה משוחררת
תפארת'). 'יקר - סו: (קידושין

ה'תשע"ט  סיון י"א שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו ביאר

חורין. בן וחצי עבד חצי

.‡Ëb2˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯e¯ÁL3BÈa ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈
ÂÈB„‡ ÔÈ·Ï4,CÎÈÙÏ .˙eÎÊ Ba ÔB„‡Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ , ¿≈¬»¿…ƒ»≈»»¿¿ƒ»

·˙Bk‰5CÓˆÚ :Bc·ÚÏ6ıeÁ ,CÏ ÔÈÈe˜ ÈÒÎ ÏÎÂ «≈¿«¿«¿»¿»¿»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ˙ÈlhÓ ıeÁ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜nÓ7‰Ê ÔÈ‡ - ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆

˙¯Bk8„·Ú‰ ÔÈ‡ - Ë‚ BÈ‡L CBzÓe ;ÏËa Ëb‰Â , ≈¿«≈»≈ƒ∆≈≈≈»∆∆

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ,¯¯ÁLÓ¿À¿»¿…»»ƒ«¿»ƒ¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אשי.2) רב של מימרא ט. סופי 3)גיטין באופן חותך
מהלכות 4)ומוחלט. א (פרק אשה בגט שאמרו כמו

א). הלכה בכמה 5)גירושין והובאה ח משנה ג פרק פאה
בתלמוד. נכסיו 6)מקומות כל "הכותב שם: במשנה

לפי  אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו
"כל  הכותב בין הבדל אין כורת", זה ש"אין דלהלן הטעם
להלן  וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו"

רש"י. שאמרו 7)בדעת שמה קמט: בתרא בבבא אמרו כן
הדין  והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה

מטלטלין. זה,8)לשייר בשיור ספק שאין פי על אף
כן  פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי
ט. שם ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון
שמא  הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור
"עצמך  מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור אין ונכסי"

.·„·Ú9ÔÈÈe˜ ÈÒÎe CÓˆÚ :Ba ·e˙ÎÂ ,Ë‚ ‡È·‰L ∆∆∆≈ƒ≈¿»«¿»¿»«¿ƒ
‰˜ BÓˆÚ - CÏ10ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰Â , »«¿»»«¬≈∆ƒ¬»«¿»ƒ

¯‡Lk ,ÂÈÓ˙BÁa Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ‰˜ ‡Ï…»»«∆ƒ¿«≈«≈¿¿»ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯ËM‰11ÈÒÎ Ïk :Ba ·e˙k ‰È‰ Ì‡12ÔÈÈe˜ «¿»¿≈ƒ»»»»¿»«¿ƒ

Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ÌÈÒÎp‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ ‰˜ - CÏ»»»«¿¿…»»«¿»ƒ«∆ƒ¿«≈«≈
¯eac‰ ÌÈ˜ÏBÁL .ÂÈÓ˙BÁa13,‰˜ BÓˆÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«¿»»

CÈ¯ˆ BÈ‡Â B¯e¯ÁL Ë‚ ‡È·‰Ï ÔÓ‡ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¡»¿»ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ
‡l‡ Ì˙B‡ ‰B˜ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;BÓi˜Ï¿«¿¬»«¿»ƒ∆≈»»∆»∆»
.¯ËM‰ Ìi˜˙iL „Ú Ì˙B‡ ‰˜È ‡Ï ,‰¯e¯a ‰È‡¯aƒ¿»»¿»…ƒ¿∆»«∆ƒ¿«≈«¿»

בברייתא.9) ח: נאמן 10)שם גיטו, המביא עבד שהרי
(למעלה  לקיימו צריך ואינו נחתם ובפני נכתב בפני לומר

ז). הלכה ו רבא.11)פרק ידי על שנפתרה בעייה שם,
העבד 12) קניין והכל, נפרדים, דיבורים שני אין שכאן

אחד. בדיבור כלול למונח 13)והנכסים, עברי תרגום
(שם). דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי

.‚¯¯ÁLÓ‰14a ÌÈ„·Ú ÈLe˜ ‡Ï - „Á‡ ¯ËL «¿«¿≈¿≈¬»ƒƒ¿»∆»…»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÔÓˆÚ15. «¿»∆»¿ƒ¿»¿»∆»¿∆»

CÎÈÙÏ16„Á‡ ¯ËLa ÂÈ„·Ú ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰ , ¿ƒ»«≈»¿»»ƒ¿≈¬»»ƒ¿»∆»
Ì‡Â .e˜ ‡Ï ÔÓˆÚ Û‡ -17,e˜ - ˙B¯ËL ÈLa ·˙k ««¿»…»¿ƒ»«ƒ¿≈¿»»

·˙kLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯¯ÁLÓe¿«¿¿ƒ∆∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÌÈe˙ ÈÒÎ Ïk :Ì‰ÈMÓ ¯ËL ÏÎa¿»¿»ƒ¿≈∆»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

Ï·‡ ;È„·Ú18,Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁ :·˙k Ì‡ ¬»«¬»ƒ»«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
e˜ ‡Ï ˙B¯ËL ÈLa Û‡ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁÂ«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»…»

Ba ¯iL È¯‰Â ,ÌÈÒÎ ÏÏkÓ „·Ú‰L .ÌeÏk19,BÈˆÁ ¿∆»∆∆ƒ¿«¿»ƒ«¬≈ƒ≈∆¿
ÔÓ ‰˜ ‡Ï ,¯¯ÁzL ‡lL ÔÂÈÎÂ ;¯e¯ÁL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿¿≈»∆…ƒ¿«¿≈…»»ƒ

.ÌeÏk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ¿

מב.14) ספר 15)גיטין לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
ופרק  פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות"
עבד  של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה גירושין מהלכות ד

אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם ברייתא 16)(רש"י
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השני.17)שם. וכפירוש וטריא, בשקלא המשך 18)שם
השני. הפירוש ולפי שם, שיור 19)הברייתא יש והרי

ד. הלכה להלן וראה ואחד. אחד כל של בשטר

.„¯¯ÁLÓ‰20„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ¯ËLa Bc·Ú ÈˆÁ «¿«¿≈¬ƒ«¿ƒ¿»…»»»∆∆
BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ Ï·‡ .‰È‰Lk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,BÈˆÁ∆¿«¬≈∆∆¿∆»»¬»ƒƒ¿≈∆¿
BÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Á˜lL ÔB‚k ,ÛÒÎa¿∆∆¿∆»«¬ƒ»»«¿»¿«¿≈∆¿
‰na .ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡ˆÓÂ ,‰˜ -»»¿ƒ¿»∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«∆
;BÈˆÁ ÁÈp‰Â ¯ËLa BÈˆÁ ¯¯ÁMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒƒ«∆¿

Ï·‡21BÈˆÁ ¯¯ÁML B‡ ,BÈˆÁ ¯ÎÓe BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ ¬»ƒƒ¿≈∆¿»«∆¿∆ƒ¿≈∆¿
B˙eL¯Ó Blk „·Ú‰ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰zÓa BÈˆÁ Ô˙Â22 ¿»«∆¿¿«»»ƒ¿»»»∆∆À≈¿
Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‰Ê È¯‰Â ,BÈˆÁ „·Ú‰ ‰˜ -»»»∆∆∆¿«¬≈∆∆¿∆∆¿∆¿∆

ÔÎÂ .ÔÈ¯BÁ23Ô‰Ó „Á‡ ¯¯ÁLÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú ƒ¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ¿ƒ¿≈∆»≈∆
·Ú‰ ‰˜ - ¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa ,B˜ÏÁBÈˆÁ „24, ∆¿≈¿∆∆≈ƒ¿»»»»∆∆∆¿

.ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ

של 20) וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם
שאינה  אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה,

לחצאין. רבה.21)מתגרשת של מימרא מה. שם
ששיחרר 22) לפני חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר

לעצמו, שיור שום היה לא השחרור שבשעת באופן חציו,
הר"ן). בשם משנה (כסף אחד בשטר זה כל שכתב כגון או

רבינא.23) של מימרא מב. מא: שייר 24)שם לא שהרי
כלום. בחלקו

.‰·˙Bk‰25ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :˙¯aÚÓ B˙ÁÙLÏ «≈¿ƒ¿»¿À∆∆¬≈«¿«ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - „·Ú C„ÏÂe26È¯‰ .27C„ÏÂe ‰ÁÙL z‡ ¿»≈∆∆¿»»«»ƒ¬≈«¿ƒ¿»¿»≈

¯¯ÁLnL ÈÓk ‰fL ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ…»«¿∆∆¿ƒ∆¿«¿≈
.dÈˆÁ∆¿»

הגלילי.25) יוסי כרבי ולא וכחכמים בברייתא. סט. קידושין
עבד 26) חצי משחרר של דין לזה ואין עבד. והוולד,

זה  הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא
ירך  "עובר אלא אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר
"אם  אמרו לא אבל האם, אחרי נמשך העובר כלומר, אמו",
ולחם  (רדב"ז וולדה אחרי נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך

מדברי 27)משנה). הפוכה שהיא ברייתא כה: תמורה
הסובר  כרבי, העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו,
כחכמים. שפסק לשיטתו, ורבינו עבד, חצי לשחרר שאפשר

.Â‰ÁÙL28‰Ùe¯Á29¯‡Lp‰ dÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ¿»¬»ƒ»»¿«¿≈∆¿»«ƒ¿»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â30¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ -31ÔÈa ¿≈»∆≈∆ƒ¿»¬≈∆¿«¿≈≈
Û‡L ,¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa32d¯e¯ÁL ¯ÓBb ÛÒk‰33. ¿∆∆≈ƒ¿»∆««∆∆≈ƒ¿»

מג:28) חורין 29)גיטין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
וכן  יז) הלכה אישות מהלכות ד (פרק עברי עבד שקדשה

כאן. הראב"ד העברי,30)כתב העבד הראשון, לבעלה
בשמו  חמא בר יוסף כרב ולא נחמן רב בשם זירא וכרבי

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) שאין 31)(גיטין
חצייה. אלא בה לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן

כרבי 32) ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי, לט: גיטין
רבי 33)שמעון. משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

לט:) (שם בה" גומר הכסף ואין בה גומר ש"שטר עקיבא
שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן

.ÊÈÓ34BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒƒ¿≈
‰ÁÙLa ‡Ï ¯zÓ35ÔÈ¯BÁ ˙·a ‡ÏÂ36Ba¯ ˙‡ ÔÈÙBk - À»…¿ƒ¿»¿…¿«ƒƒ∆«

ÈˆÁa ÂÈÏÚ ¯ËL ·˙BÎÂ ,ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆∆ƒ¿≈¿»»»«¬ƒ
LÈ‡‰L ÈtÓ ,„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÓ„»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ37‰ÁÙM‰ Ï·‡ ;38¯‡Mz - ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»«ƒ¿»ƒ»≈
‡È‰L ˙BÓk39dÓˆÚ ˙‡Â „Á‡ ÌBÈ da¯ ˙‡ ˙„·BÚÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«»∆»¿∆«¿»
„Á‡ ÌBÈ40da e‚‰ Ì‡Â .41- ¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÈ‡ËBÁ‰ ∆»¿ƒ»¬»«¿ƒƒ¿«∆¿≈

ÈˆÁa ¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,¯¯ÁLÏ da¯ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆«»¿«¿≈¿≈»∆»¿»«¬ƒ
.‰ÈÓ„»∆

להם.34) הודו הלל בית שאף שמאי, כבית משנה מא: שם
חירות.35) צד בו שיש שבו,36)מפני העבדות מצד

שם). (במשנה ורבייה" לפרייה אלא העולם נברא לא "והלא
ב.37) הלכה אישות מהלכות ט"ו האשה 38)פרק שאין

שם). אישות (הלכות ורבייה פרייה על גיטין 39)מצווה
הלל.40)מג: בית לדברי עבד לגבי במשנה מא. שם
ו.41) הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: שם

.ÁÈÓ42Ba¯ „ÓÚL ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆»««
˙Èa B˙B‡ etÎÈ ‡lL È„k ,ÔËw‰ B·Ï BÈˆÁ ‰˜‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»»¿≈∆…ƒ¿≈
,ÒBtB¯ËBt‡ ÔËwÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - B¯¯ÁLÏ ÔÈcƒ¿«¿¿«¬ƒƒ≈ƒ«»»«¿

·˙BÎÂ43¯ËL BÏ ·˙BÎÂ ,¯e¯ÁL Ëb ÒBtB¯ËBt‡‰ BÏ ¿≈»«¿≈ƒ¿¿≈¿«
BÏ LÈÂ ,„·Úa ÔËw‰ C¯Ëˆ Ì‡Â .ÂÈÓ„ ÈˆÁa ·BÁ«¬ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«»»»∆∆¿≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚44,˙BÚÓa epnÓ B˙B‡ «¿ƒ»»«¿ƒƒƒ∆¿»
·B¯˜ ÔË˜ ÏL BzÚcL45.˙BÚÓ Ïˆ‡ ∆«¿∆»»»≈∆»

מסויימת.42) עובדה רקע על פפא רב של מימרא מ. גיטין
כותב,43) מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

הכוונה  ראשונים, ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו ולדעת
אפוטרופוס  שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס,
מהלכות  יא ופרק נב. (גיטין לחירות עבדים להוציא רשאי
לבנו  להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) הלכה נחלות
לשחררו  לאפוטרופוס ונתנוהו דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). המתחיל דיבור מ: שם מרחיקין.44)(תוספות
"קרובה".45) תימן: יד בכתב

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL46·˙kL47„ÓÚÂ ,Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk48 ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«¿¿»«
¯ÊBÁ -49‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈÒÎpa ≈«¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»

ÔÈ¯BÁ Ôa ÌL ÂÈÏÚ50. »»≈∆ƒ

נחמן,46) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה וראה

קניין.47) בלי מרע שכיב כדין 49)והבריא.48)כדין
יד). הלכה שם זכייה (הלכות מרע פי 50)שכיב על ואף

זכייה  (הלכות מיתה לאחר אלא אינה מרע שכיב שמתנת
ו  פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור גט ואין ב) הלכה שם
מאחר  בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה
כוונת  גם כן הייתה ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחוצהֿלארץ 1) או לגוי כנעני עבד המוכר דין בו נתבארו

עבדו. והמפקיר שברח, ועבד ולסוריא,
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.‡¯ÎBn‰2Ôa ‡ˆÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ˙‡ «≈∆«¿¿≈»ƒ»»∆
ÔÈ¯BÁ3ÔÈÙBÎÂ ;4„·BÚ‰ ÔÓ B˙B˜ÏÂ ¯ÊÁÏ Ba¯ ˙‡ ƒ¿ƒ∆««¬…¿ƒ¿ƒ»≈

·˙BÎÂ ,ÂÈÓ„a ‰¯OÚ „Ú ÌÈ·ÎBk5¯e¯ÁL Ë‚ BÏ »ƒ«¬»»¿»»¿≈≈ƒ¿
elÙ‡ B¯ÎÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .‡ˆBÈÂ¿≈¿ƒ…»»»≈»ƒ¿»¿¬ƒ

ÈÓ„a ‰¯OÚa¯˙È B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Â6‰Ê Ò˜e .7 «¬»»¿»»≈¿«¿ƒ»≈¿»∆
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Â B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡8. ≈ƒ¿»ƒ∆»¿≈ƒÀ¿ƒ

Ì‡Â9¯ÈÊÁ‰Ï L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ ˙Ó ¿ƒ≈«≈≈¿ƒ∆«≈¿«¬ƒ
¯e¯ÁLÏ „·Ú‰ ˙‡10. ∆»∆∆¿ƒ¿

וברייתא.2) משנה מג: שיצא 3)גיטין לומר, ורוצה שם.
משעבודו  לא אבל היהודי, האדון של משעבודו חורין בן
מהגוי  לפדותו הראשון האדון את כופים אלא הגוי, של
לחירות  יצא הגוי מן ברח אם וכן לחירות, יוצא והוא
וכן  שחרור. גט שצריך להלן וראה רש"י). בשם (כסףֿמשנה
לחירות  שיצא יג), הלכה (להלן עבדו במפקיר גם מצאנו

שחרור. גט בן 4)וצריך יהושע רבי של מימרא מד. שם
שם. השני הלשון וכפי בברייתא.5)לוי, מג: שם

דוקא.6) שעשרה מד. בדמיו.7)שם עשרה עד [לפדותו
שאע"פ  הקנסות, בכל הוא שכן לחירות, יצא - ברח אם אבל
מידו  מוציאין אין תפס אם - מומחין בב"ד אלא דנין שאין
בעצמו  העבד תפוש וכאן יז), הלכה סנהדרין מהלכות (פ"ב
הלכה  ולהלן שם, בכסףֿמשנה יז הלכה פ"ה למעלה (וראה
שקנסו  שקנס וסוברים, זה על חולקים ויש בלחםֿמשנה). ד
אע"פ  הדין בתי בכל דנין לתורה, סייג לעשות חכמים
לדברי  ראיה יש אבל מא). סימן שם (רא"ש מומחים שאינם
של  בקנס כז: בבבאֿקמא שאמרו ממה ורבינו, הרי"ף
אע"פ  בבבל אותו גובין שאין חמש, ובעיטה שלוש רכובה
לחושןֿמשפט  הגר"א ביאורי וראה מדרבנן. אלא שאינו

כה]. ס"ק א, (הלכות 8)סימן הקנסות כבכל סמוכים.
הרי"ף  כתב כן שם), ה פרק ולמעלה ח, הלכה שם סנהדרין

גאון. בשם מד:9)שם שם שנפשטה [כלומר,10)בעיא
האב  על היה זה שקנס לחירות, יצא ברח אם אבל לפדותו.
ד"ה  מד: בגיטין ה'תוספות' שכתבו כמו המכירה, בעת מיד

לארץ]. לחוצה

.·‰ÂÏ11BÏ Ú·˜ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Bc·Ú ÏÚ »»««¿ƒ»≈»ƒƒ»«
,EÏ ÌlL‡ ‡ÏÂ ÈBÏt ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ¿«¿»«ƒƒƒ«¿«¿ƒ¿…¬«≈¿

„iÓ ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „·Ú Ûe‚ ‰˜z12Ì‡Â ; ƒ¿∆∆∆∆¬≈∆»»«≈ƒ»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈ„È ‰OÚÓ ‰˜z :BÏ ¯Ó‡13. »«ƒ¿∆«¬≈»»…»»«≈

B‡·b14B·BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ15ÔB„‡‰ ÏÚ e‡aL B‡ , ¿»≈»ƒ¿∆»«»»
- Bc·Úa Ô„iÓ BÓˆÚ ‰„Ùe ,B‚¯‰Ï eL˜·e ÌÈ¯ˆÓ¿≈ƒƒ¿¿»¿»»«¿ƒ»»¿«¿
BBˆ¯a ‡lL epnÓ Á˜ÏpL ÈtÓ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï16. …»»«≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿

בברייתא.11) מג: השקלאֿוטריא 12)שם מתוך יוצא כן
תקנה 13)שם. לו: אמר לא שאם שם, בסוגיא מפורש כן

קנסוהו. לא - ידיו) (=מעשה סירותיו אלא: שם 14)גופו,
בברייתא. שזה 15)מד. בלי מישראל, לו שהגיע חוב

העבד. את לו לקנס.16)משכן מקום כאן ואין

.‚¯ÎÓ17È„·ÚÓ „Á‡Ï Bc·Ú18,ÂÈÏB„bÓ B‡ CÏn‰ »««¿¿∆»≈«¿≈«∆∆ƒ¿»
,˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ - Ì‰Ó ‡¯È˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»≈≈∆»»»∆∆«≈

¯Á‡ ÔBÓÓa BÒiÙÏ ÏBÎÈ ‰È‰L ÈtÓ19. ƒ¿≈∆»»»¿«¿¿»«≈

שם.17) רב, של רבינו 18)מימרא של פירושו זהו
שם. ו'תוספות' ברש"י וראה שם, "פרהנג" למילה:

בגמרא.19) שם

.„B¯ÎÓ20ıeÁ B¯ÎÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ¿»
BzÎ‡ÏnÓ21˙Bˆn‰ ÔÓ ıeÁ ,22ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMÓ ıeÁ , ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
ÌÈ·BË23‡Ï B‡ ¯¯ÁzL Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»≈ƒƒ¿«¿≈…

ÂÈÓ„ È„k „·Ú‰ ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL24Ba¯Ï25, ƒ¿«¿≈¿ƒ»ƒ»«»∆∆¿≈»»¿«
ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ ˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆiL È„k¿≈∆≈≈»∆«≈ƒ«»≈»ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ»

נפתרו.20) שלא בעיות מד. שלא 21)שם כלומר,
להוליד  לשפחתו להשיאו אלא מכרו שלא בו, ישתעבד

רש"י). בשם (כסףֿמשנה יתבטל 22)וולדות שלא כלומר,
העבד. בהן שחייב המצוות משמירת 23)מן מופקע שאינו

ויוםֿטוב. עד 24)שבת אותו שקנסו שאע"פ מזה, [נראה
"אין  כאן רבינו אמר לא - א) הלכה (למעלה בדמיו עשרה
דמיו  מכדי יותר אבל דמיו", "כדי אלא מידו" מוציאין
שבמקום  להראב"ד רבינו שמודה ומכאן מידו. מוציאין
דמיו  בכדי ורק בקנס, מועילה תפיסה אין ממון חסרון שאין
מממונו  ויכחישו בפרך ירדנו שהגוי שמה תפיסה, מועילה
אין  דמיו מכדי ליותר ביחס אבל להלן), (ראה החסרון זהו
פ]. רסז סימן ליו"ד מהרש"א בגליון וראה חסרון. כאן

מרבו.25) הגוי,26)כלומר: מן ברח שאם ומכלֿשכן
תפוס  הוא שהרי ב). הערה למעלה (ראה לחירות שיצא
אם  מועיל מה כן, לא שאם ו). הערה למעלה (ראה בעצמו
וראה  ראשון? לרבו הוא משועבד הרי הגוי, מן עצמו יפדה
קנד. ס"ק רסז סימן ליו"ד הגר"א ובביאורי בלחםֿמשנה
תפיסה  מועילה שלא וסובר הדין, עצם על חולק והראב"ד
אלא  יז) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ה טו: (בבאֿקמא בקנס
בגמרא  מצאנו שלא מזה שמקורו [ונראה ממון, שחסרו למי
תם  שור של נזק בחצי אלא בקנס תפיסה שמועילה
שאינם  אלא כיס חסרון בהם שיש ופד.) טו: (בבאֿקמא
(ראה  כיס חסרון בו ואין שכיח שהוא בדבר ואילו שכיחים,
וייתכן  מועילה]. תפיסה שתהא מצאנו לא בזה - פד:) שם
אלא  כג), הערה למעלה (ראה בזה לו מודה רבינו גם כי
ישראל  מרבו יותר בפרך בו רודה שהגוי שמה סובר שהוא
 ֿ (כסף מזה גדול חסרון לך אין ובממונו, בגופו ומכחישו

מא. והערה ז הלכה להלן וראה מגדלֿעוז), בשם משנה

.‰‰„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ¯ÎBÓ „Á‡∆»≈«¿¿≈»ƒ≈¬»
·LBz ¯‚Ï B¯ÎnL B‡ ,‰¯Ê27È˙eÎÏ elÙ‡ ,28È¯‰ - »»∆¿»¿≈»¬ƒ¿ƒ¬≈

¯ÓeÓ Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê29‰Ê È¯‰ - ∆»»«≈¿»¿ƒ¿»≈»¬≈∆
È„k ,ÔBL‡¯ Ba¯Ó ÂÈÓ„ È„k ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ»≈¿ƒ»ƒ»«¿≈»»≈«ƒ¿≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯Óen‰ „iÓ Ô‰a ˙‡ˆÏ30. »≈»∆ƒ««»≈ƒƒƒ»

לעבוד 27) שלא עליו שקיבל גוי והוא שנפתרה. בעיא שם,
רבינו,28)עבודהֿזרה. ברם נפתרה. שלא בעיא שם

לעכו"ם  נחשב ואז הגזירה, שאחרי כותי על מדבר כנראה,
היתה, בגמרא והבעיא ו). הלכה פ"ו למעלה (ראה גמור

(כסףֿמשנה). הגזירה שלפני הזמן על ספק, שם 29)ללא
נפתרה. שלא ד.30)בעיא בהלכה למעלה כמבואר

.Â¯ÎBn‰31ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Bc·Ú32; «≈«¿¿»»»∆»»∆ƒ
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ÔÈÙBÎÂ33e„·‡Â ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ ÈM‰ Ba¯ ˙‡ ¿ƒ∆««≈ƒƒ¿…≈ƒ¿¿»¿
ÌÈÓc‰34ÈtÓe .35?Bc·Ï Á˜Bl‰ Ô‡k eÒ˜ ‰Ó «»ƒƒ¿≈»»¿»«≈«¿«

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰Ê Á˜Ï ‡Ï el‡L∆ƒ…»«∆…»»»∆∆¿»»»∆
‡È¯eÒÏ Bc·Ú ¯ÎBn‰36BkÚÏ elÙ‡Â ,37¯ÎBÓk - «≈«¿¿¿»«¬ƒ¿«¿≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ38. ¿»»»∆

במשנה.31) מג: שהוציאו 32)גיטין על חכמים קנסוהו
לחוצה  כשמכרו אלא קנסו [ולא שם). (רש"י לארץ לחוצה
להלן  ראה קנסוהו, לא - לשם והוציאו יצא אם אבל לארץ,

מא). שחרור".33)הערה גט "וצריך בברייתא: מד: שם
"וכופין  מפורש: בסוריא, עבד מוכר בענין שם [ובגמרא

רב 34)אותו"]. שהסבירה וכמו שמואל, של מימרא שם,
יוסף.35)יוסף. רב ותשובת אביי שאלת מה. שם

שנפתרה.36) בעיא ח. ארץ 37)שם בתחום שחציה
ואשקלון). ד"ה ב. שם ('תוספות' מדייק 38)ישראל כן

שעכו  ב. שם במשנה מאיר, רבי מדברי אבא בר חייא רבי
עבדים. מכירת לענין כחו"ל

.ÊÏ·a Ôa39BzÚ„Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰M‡ ‡OpL ∆»∆∆»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿
¯ÊÁÏ40˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,41È¯‰ - «¬…¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿»¬≈

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ì˙B‡ ‰¯ÎnL ÈÓk Ì‰ Ì‡ ,˜ÙÒ el‡≈»≈ƒ≈¿ƒ∆»¿»»¿»»»∆
È¯‰L ,BÏ ÔÈ¯eÎÓk ÔÈ‡ B‡ ,˙B¯t‰ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿ƒ∆¬≈

dlL Ûeb‰42. «∆»

בתיקו.39) שנשארה בעיא מד: לארץ.40)שם לחוצה
בפט"ז 41) (ראה עליו שאחריותם ברזל צאן נכסי של

ועיין  והמאירי, רש"י פירשו כן א). הלכה אישות מהלכות
לאשה 42)אורֿשמח. חוזרים הם מת, או גרשה אם שהרי

לא  לארץ לחוצה הוצאתם עצם שעל ומכאן שם). (רש"י
לארץ  לחוצה מכירה כאן אין אם לחירות, להוציאו קנסוהו
אין  העבד תפס שאם רבינו כתב לא וכאן שם). (מאירי
יש  ששם לפי ד, בהלכה למעלה שכתב כמו מידו, מוציאין
ולא  ממון חסרון אין לישראל שמכרו וכאן, ממון. חסרון
 ֿ באור ועיין כה, הערה למעלה (ראה התפיסה מועילה

שמח).

.Á„·Ú43- ÌL B¯ÎÓe ,‡È¯eÒÏ Ba¯ ¯Á‡ ‡ˆiL ∆∆∆»»«««¿¿»¿»»
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45‡ˆiLk ƒ≈∆¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ‡lL ˙Ó ÏÚ Ba«̄«¿»∆…«¬…¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ
‡ˆÈ - ÌL B¯ÎÓe ,ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÈÂ ,¯ÊÁÏ Ba¯ ˙Úc««««¬…¿»»«¬»¿»»»»

˙e¯ÁÏ46.B¯¯ÁLÏ Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ , «≈¿ƒ∆«≈«¿«¿¿

חייא.43) דרבי ברייתא שם, עם 44)גיטין לחירות לצאת
לחזור, עלֿמנת ושלא יצא שמדעתו אחרי לחו"ל, המכירה

להלן. שם.45)ראה בשקלאֿוטריא של 46)כן מימרא
יוחנן. רבי בשם שם אבהו רבי

.Ë„·Ú47˙‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ ¯Ó‡L ∆∆∆»««¬¿∆∆ƒ¿»≈ƒ∆
e‰eÏÚiL ÈÓÏ B˙B‡ ¯kÓÈ B‡ ,BnÚ ˙BÏÚÏ Ba«̄«¬ƒƒ¿…¿ƒ∆«¬

ÌLÏ48ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»»≈¿»»»∆≈»
‰ˆ¯iL „Ú ,Bc·Ú ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï49,ÔÓÊ ÏÎa - ‰Ê ÔÈ„Â . ¿ƒ∆«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿»¿«

‰f‰ ÔÓfa elÙ‡50ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ı¯‡‰L51. ¬ƒ«¿««∆∆»»∆¿«¿≈»ƒ

ישראל",47) לארץ מעלין "הכל במשנה: קי: כתובות
רש"י  ועיין עבדים". לאתויי - מעלין "הכל בגמרא ואמרו

אחר. באופן שפירש המילה 48)שם את רבינו פירש כן
ויעלהו. לאחר ימכרהו או יעלהו בעצמו הוא או "מעלין":

להוציאו 49) איֿאפשר לא"י מחו"ל ברח שאפילו אמרו שם
בחוצה  מעולם היה לא אם וכלֿשכן י), הלכה להלן (ראה

ברח 50)לארץ. שעבד במעשה מה. בגיטין נראה [כן
לחירות, שיצא למעשה הלכה בו ופסקו לארץ, מחוצה
דין  נוהג הזה בזמן שגם הרי אמי, רבי לפני היה זה ומעשה

לעולם 51)זה]. יב: הלכה מלכים בהלכות בפ"ה כתב כן
שכל  - גויים שרובה בעיר אפילו ישראל, בארץ אדם ידור
בפי"ג  ועיין עבודהֿזרה, עובד כאילו לחוץֿלארץ היוצא

יט. הלכה אישות מהלכות

.È„·Ú52ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ»»»∆»»∆≈«¬ƒƒ
¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .˙e„·ÚÏ BÏ53Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï : ¿«¿¿»»∆¡«…«¿ƒ∆∆∆

¯ÓB‡Â .ÂÈ„‡54·zÎÈÂ ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎiL ,Ba¯Ï ¬…»¿≈¿«∆ƒ¿…≈ƒ¿¿ƒ¿…
Ì‡Â .BÏ ÔzÈÂ B„È ‚ÈOzL „Ú ,ÂÈÓ„a ·BÁ ¯ËL BÏ55 ¿«¿»»«∆«ƒ»¿ƒ≈¿ƒ
B„eaÚL ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈ˜ÙÓ - B¯¯ÁLÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»»»¿«¿¿«¿ƒƒ≈ƒƒ¿

Â ÂÈÏÚÓ.BÏ CÏÈ ≈»»¿≈≈

שם.52) שם.53)גיטין יאשיה, בר אחי רבי דרש כך
שם.54) אמי, רבי אמר במעשה 55)כן אמי רבי פסק כך

שם. שהיה,

.‡È‰Ê „·Ú56˜„ˆ ¯‚ ‡e‰ È¯‰ - ı¯‡Ï Á¯aL57. ∆∆∆∆»«»»∆¬≈≈∆∆
,B˙B‡ ‰p‡nL ÈÓÏ ˙¯Á‡ ‰¯‰Ê‡ ·e˙k‰ BÏ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«»«¿»»«∆∆¿ƒ∆¿«∆

ÈtÓ58ÂÈÏÚ ‰eˆÂ ,¯b‰ ÔÓ ¯˙BÈ Áe¯ ÏÙL ‡e‰L ƒ¿≈∆¿««≈ƒ«≈¿ƒ»»»
EÈ¯ÚL „Á‡a Ea¯˜a ·LÈ EnÚ :¯Ó‡pL ·e˙k‰«»∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿¿««¿»∆

ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ Û‡ BÊ - epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha59˙‡ˆÓ . «…∆«»«¿»ƒƒ¿≈»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ‰f‰ ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰L ,„ÓÏ»≈∆«¿«∆∆«≈«∆≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ ÌeMÓ60‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe , ƒ¿…ƒ∆¬ƒƒ¿≈…
‰B˙61‡ÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ ÔÎÂ .epBz ‡Ï ÌeMÓe , ∆ƒ…∆¿≈≈ƒ¿…

epˆÁÏ˙62‰ÈB‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,63. ƒ¿»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿«»»

לפני 56) המדובר כי תקסט, מצוה חינוך' ב'מנחת ראה
תוננו". ד"לא לאו על עליו עוברים ואז אותו, ששחררו

רנה.57) לאֿתעשה המצוות' ב'ספר כתב לשון 58)כן כן
שם. המצוות' ב'ספר גם הביאו 59)רבינו 'ספרי', לשון

שם. בכללם 60)רבינו הגר ואף ישראל, בכל נאמר זה
טו). הלכה מכירה מהלכות פי"ד למעלה (ראה

בגר 61) דברים באונאת רבינו הביא שם, מכירה [בהלכות
באונאת  הנאמר אחיו" את איש תונו "אל הפסוק את גם
דברים, אונאת בכל ממון אונאת גם ישנה שבגר לפי ממון,
שם  (ראה ממון גם מזיקו הוא דברים אונאת שעלֿידי
שהוא  אףֿעלֿפי עבד ואולי אורֿשמח). בשם סה בהערה
ה  הלכה פ"ה למעלה וראה פח. (בבאֿקמא "אחיך" בכלל
עבד  שקנה מה שהרי ממון, אונאת בכלל אינו מט) והערה
שכאן  חינוך' ה'מנחת בשם נה הערה למעלה (ראה רבו קנה
אף  שם, חינוך' ה'מנחת שלדעת אלא השחרור, לפני מדובר
שם  והאורֿשמח שם). עיין כמופקר, הוא הרי השחרור לפני

לחםֿמשנה]. ועיין בזה, הרגיש שהרי 62)לא עיון, [צריך
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מכירה, בהלכות כמפורש ממון, באונאת עוסק זה פסוק
שם.63)שם]. מכירה, בהלכות

.·È‰Bw‰64Ì˙Ò ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú65‡ÏÂ , «∆∆∆ƒ»≈»ƒ¿»¿…
ÌÈ„·Ú‰ ˙BˆÓ Ïa˜Ïe ÏeÓÏ ‰ˆ¯66BnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - »»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿«¿¿ƒƒ

B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ…»»≈¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ67‰˙‰ Ì‡Â .68 ¿≈»ƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿»

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏBnÈ ‡lL ‰lÁz ÂÈÏÚ „·Ú‰69 »∆∆»»¿ƒ»∆…ƒ¬≈∆À»¿«¿
B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎBÓe ,B˙ei‚a ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆¿«¿¿≈»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ70,˙e„·Ú ÌLÏ Ï·ËÂ ÏnL „·Ú ¿»»»∆¿≈∆∆∆»¿»«¿≈«¿
˙BÒÈbÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â71ÏBÎÈ Ba¯ ÔÈ‡Â , ¿««»ƒƒ«¿«¿»¿≈«»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÈ„a ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ÈÈ„a ‡Ï B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿…¿ƒ≈À»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÂÈÓc ÏhÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -72, ¬≈∆À»ƒ…»»ƒ»≈»ƒ

˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ73ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿≈«¬∆¿«¿»∆¿≈»ƒƒ¿≈
.Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L∆¿«ƒƒ»»

וכתנאֿקמא 64) לוי בן יהושע רבי של מימרא מח: יבמות
אלעזר. בן שמעון כרבי ולא עמו 65)בברייתא התנה שלא

להלן. ראה ימול, שלא תחילה חייב 66)העבד שהעבד
כנשים. (פ"א 67)במצוות אצלו לקיימו לו שאסור לפי

הלכה  ביאה איסורי מהלכות ופי"ד ו, הלכה מילה מהלכות
לפי  איסור, בה אין לארץ לחוצה או לגוי והמכירה ט).

מצוות. קיבל ולא מל לא רבין 68)שעדיין של מימרא
שם. אילעאי, רבי שבע 69)בשם עליו שיקבל "ובלבד

גר  מקבלין ואין - תושב כגר ויהיה נח בני שנצטוו מצוות
ופי"ד  מילה, מהלכות (פ"א נוהג" שהיובל בזמן אלא תושב

ו  שם, ביאה איסורי כסףֿמשנה).מהלכות גיטין 70)עיין
אמי. רבי של מימרא ליסטים.71)מד. של חבורות

לגוי.72) עבד למכור אסור אחר שבאופן בתי 73)אע"פ
(רש"י). מחשיבם הוא שבזה ואע"פ דין.

.‚È¯È˜Ùn‰74Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Bc·Ú ««¿ƒ«¿»»«≈¿»ƒ≈
¯e¯ÁL75Ì‡Â .76·˙Bk L¯Bi‰ - B¯È˜Ù‰L ÔB„‡‰ ˙Ó ƒ¿¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ«≈≈

.¯e¯ÁL Ë‚ BÏ≈ƒ¿

ושם 74) רב, בשם אבין בר חייא רב של מימרא לח: שם
יוחנן. רבי בשם עולא של מימרא רבו 75)לט. את וכופין

.(163 עמוד לח: (מאירי יד הלכה כדלהלן כך, על
כאמימר.76) ולא כמותו, הלכה שנפסקה כרבינא, מ. שם

.„È„·Ú77epnÓ L‡È˙ Ì‡ ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ≈»¬ƒƒƒ¿»≈ƒ∆
ÔÈÙBÎÂ ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ba¯78Ë‚ BÏ ·˙BÎÂ Ba¯ ˙‡ «»»«≈¿ƒ∆«¿≈≈

.¯e¯ÁLƒ¿

יוחנן,77) רבי בשם אבא בר שמן רב של מימרא לח. שם
אביי. שיטת לפי בשקלאֿוטריא שהוסיפו וכהסתייגות

ישראלית.78) לשאת שיוכל כדי

.ÂË„·Ú79- ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ Ì‡ :‰aLpL ∆∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆«ƒ
‰ Ïk‡e‰ È¯‰Â ,Ba „aÚzLÈ „·Ú ÌLÏ B˙B‡ ‰„Bt »«∆¿≈∆∆ƒ¿«¿≈«¬≈

Ì‡Â ;BlL80Ôa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t ∆¿ƒ»»¿≈∆ƒ¬≈∆∆
‰„Bt‰ - ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ«∆
;Ba¯Ï ¯ÊBÁÂ ,Ba¯Ó BBÈ„t ÏËB „·Ú ÌLÏ B˙B‡¿≈∆∆≈ƒ¿≈«¿≈¿«

‡Ïa ÔBL‡¯‰ Ba¯Ï ¯ÊBÁ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t Ì‡Â¿ƒ»»¿≈∆ƒ≈¿«»ƒ¿…
.ÌeÏk¿

רבא.79) של וכפירושו תנאֿקמא כדעת במשנה, לז: גיטין
גאון. בשם שם הרי"ף כתב פ"ג 80)וכן גיטין תוספתא

כרבן  ולא כתנאֿקמא (327,6 עמ' פ"ד צוקרמנדל (הוצאת
נתייאש  בשלא הראשונים ופירשוה גמליאל. בן שמעון

לרבו. הוא חוזר ולפיכך ממנו,

.ÊË„·Ú81È˜È˙Bt‡ Ba¯ B‡OÚL82,B·BÁ ÏÚ·Ï ∆∆∆¬»««≈≈¿««
¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ - B¯¯ÁLÂ83ÔÈÙBÎÂ ,84B·BÁ ÏÚa ˙‡ ¿ƒ¿¿¬≈∆¿À¿»¿ƒ∆««

B¯¯ÁLÏ85Ba ÚbÙÈ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ ‰Ê Ìb . ¿«¿¿«∆ƒ¿≈ƒ»»∆…ƒ¿«
.‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿…««¿ƒ«»

במשנה.81) מ: המשניות:82)גיטין בפירוש רבינו לשון
גובה  החוב בעל שאין כלומר, תקנה", פה מורכבת, "מילה

ממנו. מוציא 83)אלא שהשחרור (שם), רבא של מימרא
שעבוד. שם.84)מידי חייב 85)משנה, המשחרר אבל

מהלכות  (פ"ז ממונו לאבד גרם שהרי חוב, לבעל לשלם
יא). הלכה ומזיק חובל

.ÊÈ„·Ú86Ba¯ B‡ÈO‰L87ÔÈ¯BÁ ˙a88ÁÈp‰L B‡ ,89 ∆∆∆ƒƒ««ƒ∆ƒƒ«
BL‡¯a ÔÈlÙz Ba¯ BÏ90Ba¯ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,91˙B¯˜Ï «¿ƒƒ¿…∆»««ƒ¿

ÔÈ˜eÒt ‰LÏL92Ïk ÔÎÂ ,¯eaˆ ÈÙa ‰¯Bz ¯ÙÒa ¿»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿≈…
Ôa ‡l‡ Ô‰a ·iÁ BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿»ƒ∆≈«»»∆∆»∆

ÔÈ¯BÁ93˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -94ÔÈÙBÎÂ ,95BÏ ·zÎÏ Ba¯ ˙‡ ƒ»»«≈¿ƒ∆«ƒ¿…
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙBkL ¯„ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .¯e¯ÁL Ë‚≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆∆∆ƒ»»∆

ÌÈ„·Ú‰96ÌÈ¯„a e¯‡aL BÓk ,97:Ba¯ BÏ ¯Ó‡Â , »¬»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿»««
CÏ ¯ÙeÓ98˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -99B˙B‡ ‰Ùk ‡lL ÔÂÈkL ; »»»»«≈∆≈»∆…»»

ÚÈ˜Ù‰L BzÚ„ ‰lb ,B˙BtÎÏ BÏ LiL ÌB˜Óa¿»∆≈ƒ¿ƒ»«¿∆ƒ¿ƒ«
ÏÎa Bc·Ú ¯¯ÁLÓ‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ .B„eaÚLƒ¿ƒ»¬ƒ≈∆«¿«¿≈«¿¿»
BÏ ¯‡L ‡lL ÔÚÓLnL ÂÈtÓ ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰Â ,ÔBLÏ»¿ƒ¿»ƒƒƒ∆«¿»»∆…ƒ¿«
BÈ‡L - ‰Ê ¯·„Ï BaÏa ¯ÓbLÂ ,ÏÏk „eaÚL ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿»¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆≈

a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,B »«¬…¿ƒƒ¿…≈ƒ¿
‰ÂÏ Ì‡ Ï·‡ .·˙k ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡100,Bc·ÚÓ ««ƒ∆¬«ƒ…»«¬»ƒ»»≈«¿

Ba¯ ÈÙa ÔÈlÙz ÁÈp‰L B‡ ,ÒBtB¯ËBt‡ e‰OÚL B‡∆»»«¿∆ƒƒ«¿ƒƒƒ¿≈«
Ba¯ ÈÙa ˙Òk‰ ˙È·a ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ‡¯wL B‡∆»»¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈«

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ101. ¿…ƒ»…»»«≈

רבי.86) בשם אשי רב של מימרא ומ. לט: שם
מ.87) שם הוא כן אשה, לישא לו עזר עבד 88)כלומר,

אם  באיסור, העבד את מכשיל האדון היה ולא בה, אסור
גט  הוא מעוכב שעדיין ואע"פ לשחררו. עתה שכוונתו לא
שחרור  גט שיקבל עד חורין בבת הוא אסור ועדיין שחרור,
מבעבד  שחרור גט במעוכב האיסור יותר קל זאת בכל -

במאירי). איתא וכן (אורֿשמח, של 89)גמור מימרא שם,
שילא. רב בר רבה שפירשה מה לפי לוי, בן יהושע רבי

מצותֿעשה 90) שהרי תפילין, להניח העבדים דרך שאין
כן  אמרו [ולא שם). ו'תוספות' (רש"י היא גרמא שהזמן
"וראו  י) כח, (דברים נאמר שעליהם שבראש, בתפילין אלא
"אלו  - ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל
ככל  דינם יד של תפילין אבל ו.), (ברכות שבראש" תפילין
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לחירות, ידן על יוצא העבד שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה
שם]. ה'תוספות' שכתבו נאמר 91)כמו בברייתא שם

יצא  לא רבו בפני בביתֿהכנסת פסוקים שלשה קרא שאם
שבתפילין  שכשם תפילין, מדין רבינו כן למד אבל לחירות,
לחלק  יש כן כמו רבו, לו הניח לבין בעצמו הניח בין חילקו
 ֿ (כסף לקרוא רבו לו אמר לבין בעצמו קרא בין בקריאה

פחות 92)משנה). קורא בציבור לתורה העולה שאין
ג). הלכה תפלה מהלכות (פי"ב פסוקים משלשה

מיימוניות 93) (הגהות לתורה כנענים עבדים לקרוא שאין
ט). אות יז הלכה שם, תפלה גילה 94)הלכות כלומר,

להלן. רבינו שכתב כמו משחררו, שהוא זו בפעולה דעתו
אורֿשמח. ועיין הפקירו, כאילו זה מ.95)והרי שם
הרי"ף. גירסת לפי רבי למימרת כלומר,96)בסמיכות

ביטולם. על לכפותו הרב ושיכול העבד על שחלים נדרים
יח.97) הלכה נזירות מהלכות בעבד 98)פ"ב הפרה לשון

יש  אך האדון, ולא מפירים והאב הבעל רק כי יעילה, אינה
לכפותו. רוצה אינו כי האדון מצד דעת גילוי נזיר 99)בזה

נזירותו". ומשלים לחרות יצא לעבדו, "היפר במשנה: סב:
אחרת. ושיטה גירסא מ.100)ולראב"ד כיון 101)גיטין

הרב. ולא בעצמו, כן עשה שהעבד

.ÁÈ¯eÒ‡Â‰¯Bz Bc·Ú ˙‡ „nÏÏ Ì„‡Ï102Ì‡Â . ¿»¿»»¿«≈∆«¿»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - B„nÏ103. ƒ¿…»»«≈

כח.102) כתובות במס' לוי, בן יהושע רבי של מימרא
רבו 103) לו אמר אם שדווקא למעלה, מהמבואר נלמד

באופן  אבל לחירות, יצא ציבור בפני תורה בספר לקרוא
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה לא. - אחר

.ËÈÁ˜Bl‰104Ì„˜Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «≈«∆∆ƒ»≈»ƒ¿»«
„·Ú‰105‡ˆÈ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ba¯ ÈÙa Ï·ËÂ »∆∆¿»«ƒ¿≈«¿≈∆ƒ»»
˙e¯ÁÏ106L¯ÙÏ CÈ¯ˆ - Ba¯ ÈÙa ‡lL ;107. «≈∆…ƒ¿≈«»ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ108BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ109.ÌÈna ¿ƒ»»ƒ«¿»¿««ƒ

בשם 104) גוריא בר חמא רב של מימרא מו. מה: יבמות
בסמוך. וראה הגיורת. בלוריא בענין שם וברייתא רב,

שאמר 105) בלי חירות, לשם בלבו וחשב מעשה שעשה
בפיו. הגוף 106)מפורש קנין בעבד היה לא שלגוי לפי

הקנה  זה ואת ה), הלכה פ"ט (לקמן ידיו למעשה אלא
השעבוד, את מפקיעה חירות לשם העבד וטבילת לישראל.
מפקעת  כן חוב, בעל שעבוד מידי מפקיע שהקדש שכשם
שטבילה  [ואע"פ שם). (גמרא שעבודו את ישראל קדושת
מהלכות  (פי"ג ישראל לכלל אותו מכנסת אינה מילה בלי
בדת  קצת ונכנס שהתחיל כיון - ו) הלכה ביאה איסורי
אלא  ד"ה עא. ביבמות הרשב"א כתב זה (כעין יהודית
זו  התחלה של בכוחה יש - טבל) ולא מל לענין לאתויי,

השעבוד]. את שם,107)להפקיע רבא של מימרא
שם. הרי"ף העבד.108)וכגירסת את להקדים בכדי

השעבוד,109) כסמל הטבילה בעת מלאכה עול עליו לתת
ד"ה  שם (רש"י העבד של והאמירה הכוונה תועיל לא שאז

לתקפו).

.ÎÏ‡¯OÈ110Û˜zL111ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ112B‡ , ƒ¿»≈∆»«≈»ƒ»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜BÈz ‡ˆÓ113BÏÈaË‰Â ,114¯b ÌLÏ115 »»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈≈

¯‚ ‰Ê È¯‰ -116„·Ú ‰Ê È¯‰ - „·Ú ÌLÏ ;117ÌLÏ ; ¬≈∆≈¿≈∆∆¬≈∆∆∆¿≈
ÔÈ¯BÁ Ôa118ÔÈ¯BÁ Ôa ‰Ê È¯‰ -119. ∆ƒ¬≈∆∆ƒ

תינוק 110) וכו' "מצא א: הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
לשום  עבד, לשום מוהלו את עבד לשום הטבילו מושלך,
[וכל  (אורֿשמח). חורין" בן לשום מוהלו את חורין בן
מח, יב, בשמות הפסוק על הגדול במדרש נעתקה זו הלכה
אפשטיין]. רי"נ הוצ' שם דרשב"י במכילתא וראה

להלן 111) וראה הקטן, של בעלֿכרחו היא [תקיפה
דלהלן.112)בתינוק]. תינוק מצא כעין הורים, לו שאין

להלן  (ראה ההפקר מן כזוכה זו תקיפתו עלֿידי בו [וזכה
נקנה  קטן שעבד א, הלכה פ"ה לעיל ועיין ד). הלכה פ"ט
זוכה  שגדול לפי "קטן", לכתוב ודקדק בהמה. כמו במשיכה

הפקר]. ואינו לתקיפה,113)בעצמו, זקוק אינו [בתינוק
אחרת]. מציאה כבכל בו זוכה אלא כרחו, בעל

אינה 114) גר", זה הרי גר לשם "והטבילו הפיסקא
שם. גר,115)בירושלמי שיהיה זו בטבילה שכיון היינו,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר בעבדותו ישאר ועדיין
מילה,116) אחריה תבוא שאם זו, טבילה הועילה כלומר,

איסורי  מהלכות בפי"ד במגידֿמשנה (ראה גמור גר יהיה
[ואע"פ  גר). זה הרי - מילה קודם טבל שאם ה, הלכה ביאה
מהלכות  (פי"ג ביתֿדין דעת על אותו מטבילין קטן שגר
בחזקה  או במשיכה אותו שקנה כיון ז) הלכה ביאה איסורי
ביתֿדין, דעת על שלא אפילו לגיירו ויכול שלו, הוא הרי
ו), הלכה (שם גירות ככל ביתֿדין לפני הדבר שיהיה בתנאי
יכול  ביתֿדין, דעת על שהטבילוהו קטן שגר אע"פ ולפיכך,
הלכה  מלכים מהלכות ופ"י יא. (כתובות כשהגדיל למחות
שזכות  מפני אלא היה לא הביתֿדין של תקפו שכל מפני ג),
כאן, - שם) ביאה איסורי והלכות שם, (כתובות לו היא
זה  יהא ואפילו כבממונו, בו לעשות רשאי בקנין, בו שזכה
 ֿ לחם ועיין כשיגדיל, למחות יכול אינו ולפיכך לחובתו.
בו  להשתעבד הוא רשאי לשחררו כיון שלא ומכיון משנה.
בעבד  נקנה אינו שהגר ואע"פ להרדב"ז). תפארת' ('יקר
שכיר]. כפועל בו משתעבד - ב) הלכה פ"א (למעלה עברי

הנ"ל.117) כבירושלמי עבד, לשם למולו וצריך
ראה 118) לשחרור, וגם לגירות גם זו בטבילה שכיון [היינו,

עבדו  שהמשחרר אומר "אני רבינו: שכתב יז, הלכה למעלה
לו  נשאר שלא שמשמען מפיו דברים והוציא לשון, בכל
וכאן  שחרור", גט לו לכתוב אותו כופין - כלל שעבוד עליו
אלא  לו קנוי שאינו מפני שחרור, שטר לכתוב צריך אינו
ה  הלכה פ"ט להלן ראה טבל, שלא זמן כל ידיו, למעשה
וקדם]. ד"ה מה: ליבמות רשב"א ועיין בכסףֿמשנה,

חורין,119) בן גם הוא הרי גר, שהוא ממה חוץ כלומר,
וצריך  להרדב"ז). תפארת' ('יקר בו להשתעבד רשאי ואינו
בירושלמי  כמפורש גירותו, להשלמת חורין בן לשם למוהלו

הנ"ל.

.‡Î¯b120ÂÈÙÏ eÏ·ËÂ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú eÓ„wL121 ≈∆»¿¬»»¿ƒ¿»¿»¿¿»»
.ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ e˜ -»«¿»¿≈ƒ

ביבמות 120) זו הלכה ומקור להתגייר]. שעומד גוי [כלומר,
וכגירסת 121)שם. "בפניו", רומי: ובדפוס תימן, בכ"י

לחםֿמשנה  ועיין יט. בהלכה למעלה ראה שם, הרי"ף
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ומה  יט, בהלכה למעלה רבינו שכתב מה שזהו שהעיר
זו? בהלכה חידש

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כנענית,1) שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל

לעבוד  ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין
בפרך. בו

.‡Ï‡¯OÈ2Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒ
B˙ÁÙL ‡È‰L3ÈÚk „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ -4¯·c ÏÎÏ5; ∆ƒƒ¿»¬≈∆«»»¿«¬ƒ¿»»»

¯‡Lk ,ÌÏBÚÏ Ba ÌÈLnzLÓe ,‰˜Â ¯kÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ„·Ú‰6. »¬»ƒ

משום 2) כמותה, שפחה ולד כי במשנה, סו: קידושין
(שם  לאדוניה" תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות שנאמר

על 3)סח:). שבא "הרב שם: במכילתא מפורש כן
(כסףֿמשנה). עבדים" שילדיה תימן:4)שפחתו בכ"י

כנעני". שחררה,5)"עבד שמא כלל חוששין אין כלומר,
בנו  אינו הוא כי לאחיו, אשתו תתייבם בנים בלא מת ואם
ולא  ד. הלכה חליצה מהלכות בפ"א רבינו שכתב כמו כלל,
(פ"י  להתייבם לה ואסרו שחששו הגאונים מקצת כדעת
"יש  כדעת שלא ועלֿאחתֿכמה יט) הלכה גירושין מהלכות

לחם  ועיין (שם), שחררה שוודאי שהורה" ֿמשנה.מי
הכנענים.6)

.·¯b ÔÓ B‡ ,Ï‡¯OiÓ ÈÚk „·Ú ‰Bw‰ „Á‡∆»«∆∆∆¿«¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈
,e„È ˙Áz Le·k ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÓ B‡ ,·LBz»ƒ≈»ƒ∆»««»≈

˙Bn‡‰ ¯‡MÓ „Á‡Ó B‡7BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ BÏ LÈ , ≈∆»ƒ¿»»À≈ƒ¿…∆«¿
ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,„·ÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆∆«¬≈∆∆¿«¬ƒ¿»»»¿≈
ÌzÁtLnÓe e˜z Ì‰Ó :¯Ó‡pL ;ÂÈ˙B·e ÂÈa ¯ÎBÓ≈»»¿»∆∆¡«≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
el‡Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÌÎˆ¯‡a e„ÈÏB‰ ¯L‡ ÌÎnÚ ¯L‡¬∆ƒ»∆¬∆ƒ¿«¿¿∆¿»∆»≈≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

"וכן 7) כאן: נוסף תימן, [ובכ"י ידינו. תחת כבושות שאינן
משאר  אחד או ידינו תחת כבוש שהוא הגוי או תושב גר
דילוג  עלֿידי הדברים נשמטו שלנו ובספרים האומות".
האומות", "משאר - האומות" "משאר הדומות טעות מחמת
מן  עבד קונה בין הבדל שאין רבינו בדברי מפורש זה ולפי
(יבמות  אחא רב וכדעת לעבד, עצמו המוכר גוי לבין הגוי
כרב  ולא טבילה, אחרי אלא גופו קונה אינו שלעולם שם)
מיד. קנוי גופו - לישראל הנמכר שגוי (שם) הסובר אויא
ובלחםֿמשנה  שם בכסףֿמשנה ועיין ה, הלכה להלן וראה

כאן].

.‚„Á‡8elL ˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ˙Bn‡‰ ÔÓ9 ∆»ƒ»À∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ∆»
Úk „·Ú Ôa‰ È¯‰ -È10e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈«≈∆∆¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆ƒ

ÌÎˆ¯‡a11ÔÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡aL elL „·Ú‰ Ï·‡ . ¿«¿¿∆¬»»∆∆∆»∆»«««ƒ
e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;„·Ú Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙Bn‡‰»À≈«≈∆∆∆∆¡«¬∆ƒ

ÒÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·ÚÂ ,ÌÎˆ¯‡a12. ¿«¿¿∆¿∆∆≈««

רבי 8) של למימרא בסמיכות שהובאה ברייתא עח: יבמות
איסורי 9)יוחנן. מהלכות (פט"ו שפחות לשם שטבלה

ו). הלכה במכילתא 10)ביאה וראה השפחה. לאדון שייך
האשה  הפסוק על ד) כא, (שמות משפטים פ' דרשב"י

בין  עברי) העבד (מן ממנו בין שיולדת, בנים "כל וילדיה:
שם  שלמה' ב'תורה וראה עבדים". אלו הרי - אחר ממקום

צג. כלומר 11)לסימן לאחוזה", לכם "והיו וגומר
הולידו  התושבים מבני אחד שאם לומר, רוצה לעבדים.

שלכם. כנעני עבד הוולד הרי שלכם, זה 12)משפחה ואין
בעבד  מודים הכל סב. ביבמות מפורש וכן הולידו". "אשר
פסק  וכן (שם). יחס לו יש הגוי אבל (=יחס). חייס לו שאין
כתב  זו, הלכה וכעצם ו. הלכה אישות מהלכות בפט"ז רבינו
הרי  העבד מן שהבא שם, ביאה איסורי בהלכות גם רבינו
קשר  לזה ואין עבד. הוא הרי השפחה מן והבא כאמו, הוא
הזכר", אחר הלך "באומות סז: בקידושין שאמרו מה עם
כא: הלכה יב פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כן ופסק
שנשא  מצרי וגר עמוני. הוולד - מצרית שנשא עמוני ש"גר
אחר  הלך באומות - הכלל ו"זה מצרי", הוולד - עמונית
אבל  יחס, להם שיש בגויים אלא אינו זה שכל - הזכר"
לחםֿמשנה. ועיין הנקבה, אחר הלך - יחס לו שאין בעבד

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏÓ13‡È·‰Â ,‰ÓÁÏÓ ‰OÚL ∆∆≈»ƒ∆»»ƒ¿»»¿≈ƒ
CÏiL ,‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ ‰L¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;d¯ÎÓe ‰È·Lƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈≈
‡È·iL ,‰ÓÁÏÓ BnÚ ‰OBÚ ‡È‰L ‰n‡Ó ·‚ÈÂ¿ƒ¿…≈À»∆ƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒ
ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÓˆÚÏ ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…¿«¿¿≈ƒ»ƒ»∆»ƒ∆…ƒ≈

Ó B‡ ,¯ÎnÈ - Òn‰‰OÚÈ ‡Ï B‡ CÎÂ Ck ‰OÚL È ««ƒ»≈ƒ∆»»»¿»…«¬∆
- el‡ ÔÈÈ„a Á˜Ïp‰ „·ÚÂ ,ÔÈc ÂÈÈ„ È¯‰ ;¯ÎnÈ -ƒ»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒƒ≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

ומו.13) מה: יבמות

.‰‡Ï - ˙e„·ÚÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»≈»ƒ¿«¿…
ÂÈ„È ‰OÚÓ ‡l‡ Ba BÏ ÔÈ‡Â ,BÙe‚ ‰˜14Èt ÏÚ Û‡ . »»¿≈∆»«¬≈»»««ƒ

Ï‡¯OÈÏ Èe˜ BÙe‚ È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ Ì‡ ,ÔÎ15. ≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¬≈»¿ƒ¿»≈

יצא 14) חורין, בן לשם וטבל וקדם לישראל מכרו ואם
יט). הלכה פ"ח (למעלה לשם 15)לחירות הטבילו אם

עצמו, בגוי מהֿשאיןֿכן השני), בפירוש (כסףֿמשנה עבדות
לגופו. קנהו לא עבדות לשם הטבילו אם שאף

.Â‰M‡‰16elÙ‡ ,ÌÈ„·Ú ‰B˜ dÈ‡Â ,˙BÁÙL ‰B˜ »ƒ»»¿»¿≈»»¬»ƒ¬ƒ
ÌÈpË˜17„LÁ‰ ÈtÓ ,18BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ‰˙˜ Ì‡Â . ¿«ƒƒ¿≈«¬»¿ƒ»¿»»¬≈

˙B˜Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .LÈ‡Î ÌÙe‚ ‰˙»̃¿»»»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈»¬»ƒ¿
‰ÏÚÓÏe ÚLzÓe ÌÈL ÚLz Ôa „·Ú ‡l‡19ÔÎÂ .20 ∆»∆∆∆≈«»ƒƒ≈«¿«¿»¿≈

¯eÒ‡21- B¯¯ÁLÓ‰ ÏÎÂ ,ÈÚk „·Ú ¯¯ÁLÏ Ì„‡Ï »¿»»¿«¿≈∆∆¿«¬ƒ¿»«¿«¿¿
Ì‡Â ;e„·Úz Ì‰a ÌÏÚÏ :¯Ó‡pL ,‰OÚa ¯·BÚ≈«¬≈∆∆¡«¿…»»∆«¬…¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,¯¯ÁLÓ - B¯¯ÁL22ÔÈÙBÎÂ ,23B˙B‡ ƒ¿¿¿À¿»¿∆≈«¿¿ƒ
ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa ¯e¯ÁL Ëb ·zÎÏ24e¯‡aL25¯zÓe . ƒ¿…≈ƒ¿¿»«¿»ƒ∆≈«¿À»

Ì‰È¯·c ÏL ‰ÂˆÓÏ elÙ‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï B¯¯ÁLÏ26. ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆
˙Òk‰ ˙È·a ‰¯OÚ eÈ‰ ‡lL ÔB‚k27‰Ê È¯‰ - ¿∆…»¬»»¿≈«¿∆∆¬≈∆

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈn‰ Ba ÌÈÏLÓe Bc·Ú ¯¯ÁLÓ¿«¿≈«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈
‰Êa28‰ÁÙL ÔÎÂ .29,¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÚ‰ da ÔÈ‚‰BpL »∆¿≈ƒ¿»∆¬ƒ»»»ƒ¿«∆¿≈

da¯ ˙‡ ÔÈÙBk - ÌÈ‡ËBÁÏ ÏBLÎÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒƒ∆«»
Ïk ÔÎÂ .ÏBLÎn‰ ¯eÒÈÂ ‡OpzL È„k ,d¯¯ÁLÓe¿«¿¿»¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

יכולה 16) שאינה וכתנאֿקמא, בברייתא, עא. בבאֿמציעא
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רשב"ג, לדעת בניגוד כנעניים, ולא עבריים לא לקנות
הלכה  פ"א למעלה וראה כנעניים, עבדים לקנות לה שמתיר

ביאה 17)ב. אסורי מהלכות כב בפרק רבינו כתב כן
הברייתא  לפרש שחשבו שם בגמרא נראה וכן טז, הלכה
וכידוע, שפחות, גם נזכרו שם והרי עבריים, בעבדים הנ"ל
למעלה  (ראה קטנה בהיותה אלא נמכרת עבריה שפחה אין
הם  שם הנזכרים שעבדים הואֿהדין כן ואם א), הלכה פ"ד
אלמנה  שהרי ועוד, מה) ס"ק רסז סימן ביו"ד (הגר"א קטנים
קטן  ועבד שם), (בבאֿמציעא החשד מפני כלב לגדל אסורה
כב  סימן באה"ע (הגר"א מכלב זה לענין חשוד פחות אינו

כה). ארעא".18)ס"ק אורח לאו "אשה שם: בגמרא כן
מהלכות 19) (פ"א לביאה ראוי אינו - תשע מבן שבפחות

לא  בלבד, חששא אלא כאן שאין ומכיון ג). הלכה אישות
 ֿ (כסף עבירה לידי ויבואו יגדל שמא לחשוש החמירו

('טור'). בזה מחמירים ויש אינה 20)משנה), "וכן" תיבת
(כסףֿמשנה. שלמעלה מה עם קשר לה שאין שנראה נוחה.

כב). הערה להלן רב 21)וראה של מימרא לח. גיטין
שמואל. בשם אֿג.22)יהודה הלכות ה פרק למעלה

צריך 23) ולמה שחררו, הרי תמוהה: הזאת הפיסקא [כל
לשחרור  עוד הוא שזקוק כשהפקירו, מדובר ואם לכופו?
- עד) הערה יג הלכה ח פרק (למעלה כך על אותו וכופין
ואמנם  ממש? שחרור על ולא הפקר על לדבר הכריחו מי
ובכ"י  הזו, הפיסקא כל חסרה מוזיאום, בריטיש בכ"י
שחרור". גט לכתוב אותו "וכופין המלים חסרות אוקספורד
קונה  "האשה בענין למעלה שייכת זו שפיסקא ונראה
בטעות  ונכנסה שם ונשמטה עבדים". קונה ואינה שפחות
אותה"). "וכופין בה להגיה שיש (אלא במקומה שלא כאן
שכופין  כשם לשחררה, אותה כופים חשד, שיש שכיון
כדעת  (דלא דלהלן הפקר, מנהג העם בה שנוהגין בשפחה
ולפי  עיי"ש). לשחררן לה שאסור שמז) מצוה (סוף ה'חינוך'
שכשם  יט) הערה למעלה (ראה "וכן" תיבת מיושבת זה
גם  התירו כן חשד, בה שיש בשפחה לשחרר וכפו שהתירו

דלהלן]. בשפחה כן וכמו מצוה, דבר כבכל 24)בכל [צ"ל
בדין 25)הדרכים]. ו, והלכה א הלכה ח פרק [למעלה

לשחררו]. שכופין לחוצהֿלארץ או לגוי עבדו המוכר
שנכנס 26) אליעזר ברבי "מעשה לח: וגיטין מז: ברכות

והשלימו  עבדו ושיחרר עשרה, מצא ולא לביתֿהכנסת
כ. סימן פ"ז לברכות ברא"ש וראה ציין 27)לעשרה",

משום  אלא התירו שלא שם שמבואר כמו זו מצוה רבינו
לחםֿמשנה. ראה דרבים. כמה 28)מצוה בזה תמהו

מן  מצותֿעשה תדחה דרבנן שמצוה יתכן איך ראשונים,
אינו  כנעני עבד לשחרר האיסור שכל שכתבו, ויש התורה?
"לא  משום בזה ונגעו העבד, לטובת כן עושה אם אלא
כן  עושה אם אבל חינם, מתנת לו לתת שאסור תחנם"
שום  בזה אין מנין, לצירוף לו שצריך כגון עצמו, לצורך

שם). בגיטין (הר"ן ולא 29)איסור כרבינא לח. גיטין
ז. הלכה ז פרק למעלה וראה כאביי.
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Ô˙eÈ¯Á‡a33. ¿«¬»»

הגמרא.30) במסקנת יב: ושם במשנה יא: שם 31)שם
וראה  העבדים", על מרחם חורין, בני על שמרחם "מי יב.

שם. מה:32)ברש"י פרשה בבראשיתֿרבה מפורש כן
חייב  והיה היתה, מלוג שפחת מצרית, שפחה "ולה
שהכניסה  מלוג, עבדי דין כי ויתכן (אורֿשמח). במזונותיה"
הבעל  אין שלאשה שכשם עצמה, האשה כדין האשה, לו
מהלכות  (פי"ב למזונותיך ידיך מעשה צאי לומר יכול
ועיין  מלוג, לעבדי כן לומר יכול אינו כך ד), הלכה אישות

ומגידֿמשנה. ברזל 33)ראב"ד צאן מנכסי בעבדים אבל
אין  - א) הלכה אישות מהלכות (פט"ז באחריותם שחייב

כן. הדין
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.dz¯·b „È Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk ,Ì‰ÈB„‡ „È Ï‡ ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆«¿ƒ¿»
ÔÎÂ37Ô¯ÒÓ ˙e„·ÚÏ ;ÌÈ¯·„a ‡ÏÂ ,„ia e‰f·È ‡Ï ¿≈…¿«≈«»¿…ƒ¿»ƒ¿«¿¿»»

,ÒÚÎÂ ‰˜Úˆ ÂÈÏÚ ‰a¯È ‡ÏÂ .‰Le·Ï ‡Ï ,·e˙k‰«»…¿»¿…«¿∆»»¿»»»««
L¯ÙÓ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚË ÚÓLÈÂ ˙Áa BnÚ ¯a„È ‡l‡∆»¿«≈ƒ¿««¿ƒ¿««¬»¿≈¿…»
Ò‡Ó‡ Ì‡ :Ô‰a ÁazL‰L ÌÈ·Bh‰ ·Bi‡ ÈÎ¯„a¿«¿≈ƒ«ƒ∆ƒ¿««»∆ƒ∆¿«
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ÔÈ‡Â .„Á‡ ÌÁ¯a epeÎÈÂ ,e‰OÚ38˙efÚ‰Â ˙ei¯ÊÎ‡‰ »»«¿∆»∆∆∆»¿≈»«¿¿ƒ¿»«
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,‰¯Bz‰ ˙·BË ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰ÏÌ˙B‡ ‰eˆÂ »∆«»»««»¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈÓÁ¯ - ÌÈ˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁa¿Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒ«¬»ƒ≈««…
˙Bnc‰Ï eevL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓa ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆«»»∆ƒ»¿ƒ«

Ì‰a39ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ,40ÏÎÂ . »∆≈¿«¬»«»«¬»¿»
ÌÁ¯Ó‰41ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó - «¿«≈¿«¬ƒ»»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ

Ea¯‰Â EÓÁ¯Â42. ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

"dnkgd ikxce zeciqg zcn jk oicdy t"r`e

מספיק, זה אין החכמה בדרכי שינהג שאף מדבריו ומשמע
החסידות. לדרכי גם צריך ברחמנות בעבד לנהוג ובכדי

הראשונים  שהחכמים הרמב"ם שהוסיף מה פי על זה ויובן
מקדימ  עצמן,היו לסעודת והעבדים הבהמות מזון ין
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ובפרט  לעבדים, בהמות כאן הוסיף מדוע ולכאורה
ואותו  חסידות, מדת ולא דין הוא לבהמות המזון שהקדמת
לבהמתך  בשדך עשב "ונתתי מהפסוק הגמרא לומדת

הבהמה. מאכל הכתוב שהקדים ושבעת" ואכלת
בא  עבדים עם בהמות הרמב"ם שצירף שבזה לומר ויש
בגדר  היא כנעני עבד עם וברחמים בחסד שהנהגתו ללמד
השכל  מצד הנה כי החכמה. מדרכי רק ולא חסידות מדת
כל  לעשות העבד שתפקיד שמכיון לחשוב האדון יכול
כי  חסד לו  להטות שאין הרי ביותר, הבזויות גם העבודות
לא  זה ולעניין ותפקידו, מקומו את לשכוח עלול בכך
מוגבלים  רחמים הם כי ורחמים חסידות מדת גם תועיל
שיגרמו  בעניינים כנעני עבד על חלים ואינם הנברא מצד

עבודתו. לעבוד שלא לו
מזון  מקדימין היו הראשונים שחכמים הרמב"ם הוסיף לכך
שהוא  מי שאף ופשוט מובן כי עצמן, לסעודת הבהמות
עליו  רחמיו אין חיים, בעלי על לרחם ויתעורר וחסדן רחום
על  מרחמים שהיו וזה ביתו, בני על מרחמיו יותר

שז  אלא הטבעיים הרחמים מצד זה אין סוג בהמותיהם הו
רחמים. של אחר

הקב"ה  להם "שהשפיע הרמב"ם כאן שהוסיף מה וזהו
צדיקים טובת ומשפטים בחוקים אותם וצוה התורה

אלא  טבעיים אינם אלה שרחמים הכל" על הם רחמנים
התורה. דרך הקב"ה ידי על לישראל שהושפעו

(72 'r f"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã
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"..ecar lr eler

היא  לעבדו להצר שלא זו הנהגה אם להבין, צריך ולכאורה
יאכיל  לא ש"אם קודמת בהלכה שכתב כמו החכמה מדרכי
ממון  על חס ואדם ימותו או יברחו כראוי וישקם לעבדיו
הרי  החסידות מדת של הטעם גם צריך מדוע עצמו"
מדת  שהקדים ובפרט זו, הנהגה מחייבת לבד החכמה

החכמה. לדרכי החסידות
מיותר  סבל שגורם דעתו על להעלות כדי הוא: והביאור
צריך  בכך, ורגיל עבד הוא טבעו שמצד לחשוב ולא לעבד

החסידות. למדת
אחר  באופן לעבד מתייחס החסידות, מדת בו וכשיש
איוב  בדרכי מפורש "וכן הרמב"ם: שממשיך כפי לגמרי,
ואמתי  עבדי משפט אמאס אם בהם שהשתבח הטובים
אחד" ברחם ויכוננו עשהו עושני בבטן הלא עמדי בריבם
שאם  החכמה דרכי מצד גם מבין זה, עניין שמרגיש ומתוך

יברח. או ימות וישקהו יאכלהו ולא לו יצר
שאפילו  הרמב"ם, מדברי שלמדים ה' בעבודת וההוראה
ו"עבדא  כנעני עבד של ומצב במעמד שנמצא יהודי

ודרכי  החסידות מדת שמצד הרי לי'" ניחא בהפקירא
וצדק  רחמים מתוך עמו להתנהג הקב"ה צריך החכמה

כו'. מאכל מכל ולהשקותו להאכילו
ועוד  העבד, של מזונו את להקדים שצריך אלא עוד ולא
לחמי  "קרבני - ישראל של עבודתם על שמתענג לפני
שלו  התענוג ענייני כל ליהודי נותן נחוחי" ריח  לאשי

ח"ו. בפרך מעבידו שאינו ופשיטא
(bk oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ãycew zegiyn zecewpã
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ביאה איסורי בהלכות הי"ז)אבל הם (פ"ט שרחמנים כתב
הכוונה  כאן כי התורה לציווי שייך שזה הזכיר ולא מטבעם
איסורי  בהל' אבל עבדו, עם רחמים של להנהגה הציווי על
ולכן  הישראלי, איש בלב המצוי לרגש היא הכוונה ביאה

התורה. ציווי הזכיר לא
(40 'rd 64 'r l"g y"ewl it lr)

וכתב 34) פרך. עבודת היא מה ו, הלכה פ"א למעלה ראה
כנעני, בעבד בפרך לעבוד שמותר משמע, שכן בכסףֿמשנה
עברי. בעבד אלא פרך עבודת על התורה הזהירה שלא מזה
תרדה  "לא בֿג): הלכה ז פרשה (בהר בספרא מפורש [וכן
צריך, אינו והוא הזה הכוס החם לו תאמר שלא בפרך, בו
תאמרו  שמא וכו'. הגפן תחת עדור וכו' הכוס את לי הצין
תלמודֿלומר  נשתמש? במה אלו, כל את לנו ואסרת הואיל
הגויים"]. מאת לך יהיו אשר ואמתך "ועבדך

אכל 35) יוחנן "רבי ד): הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי
שלו), כנעני לעבד (=ונתן לעבדיה ויהיב (=בשר) קופד
הלא  אנפשיה וקרי לעבדיה, ויהיב יין) (=שתה חמרא שתי

רחמים". במידת הבא - עשהו עושני בברכות 36)בבטן
שיתן  קודם שיאכל לאדם אסור רב, אמר יהודה רב "אמר מ.
והדר  לבהמתך, בשדך עשב ונתתי שנאמר לבהמתו, מאכל
כן  למד - שם נזכרו לא שעבדים ואע"פ ושבעת". ואכלת
שהביא. בתהלים הפסוק על והסתמך הסברא, מן רבינו

שמואל.37) של מימרא מז. מימרא 38)נדה לב: ביצה
בידוע  הבריות, על המרחם "כל מרינוס: בר שבתאי של
וכו' מרחם שאינו מי וכל אבינו, אברהם של מזרעו שהוא

אבינו". אברהם של מזרעו שאינו הכלל 39)בידוע לפי
קלג: (שבת וכו'" רחום אתה אף רחום, הוא מה הידוע:

ו). הלכה דיעות מהלכות בבבאֿמציעא 40)ופ"א [ראה
בבעליֿחיים]. גם מדבר זה שפסוק קנא:41)פה. שבת

ברבי. גמליאל רבי בשם את 42)ברייתא רבינו הביא ולא
כדי  וכו'" מרחם שאינו "וכל הברייתא: של השלישי הצד

טוב. בדבר לסיים

ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ
.ÔÈ˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ ÌÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿≈»»¿≈∆ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
- ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»
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¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰ÚLz - ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒ

ה'תשע"ט  סיון י"ב ש"ק יום
E˜„ˆ ÈËtLÓ È„ÓÏa ,··Ï ¯LÈa E„B‡¿¿∆≈»¿»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿∆

xVr dWlW xtq¥¤§¨¨¨
mihRWn xtq `Ede§¥¤¦§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»

.‚ .ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .· .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»ƒ»

.‰ .ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .„ .‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿≈¿ƒ¿»
.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«¿«
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1¯ÈÎO ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ
BÓBÈa ¯ÈÎO ¯ÎO ÔzÏ (· .¯ÎO ¯ÓBLÂ2‡lL (‚ . ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿∆…

BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎO ¯ÎO ¯Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4¯ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ
Ba ‰OBÚL ¯aÁÓ‰ ÔÓ5ÔÓ ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL (‰ . ƒ«¿À»∆∆∆……««»ƒƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯aÁÓ‰6B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL (Â . «¿À»ƒ¿«¿»»∆…ƒ«»ƒ¿»

.BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL (Ê .ÏÎ‡iM ‰Ó ÏÚ ¯˙È»≈««∆…«∆…«¿…¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, דברים
כג,4)שם.3) (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה

מלאכתו.5)כהֿכו). מלאכתו 6)ונגמרה נגמרה ולא
מלאכה"]. גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואחריות 1) בתורה שנאמרו השומרים סוגי ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה

.‡‰¯Bza e¯Ó‡ ÌÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡2ÔÈÈ„ ‰LÏLe , «¿»»¿ƒ∆∆¿«»¿»ƒƒ
Ì‰Ï LÈ3ÌpÁ ¯ÓBL :ÔÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â .4, ≈»∆¿≈≈»«¿»»¿ƒ≈ƒ»

Ï‡BM‰Â5¯ÎO ‡OBÂ ,6¯ÎBO‰Â ,7. ¿«≈¿≈»»¿«≈

וֿיד.2) כב, והשוכר 3)שמות שכר נושא - מהם ששניים
ב. הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין -

בהלכה 4) בסמוך וֿח. כב, (שם בחינם לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, יגֿיד.5)ב שם

ב 6) בהלכה טֿיב. (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יד.7)יתבאר שם

.··‚pL ,ÌpÁ ¯ÓBL :Ô‰lL ÔÈÈ„ ‰LÏL Ô‰ el‡Â¿≈≈¿»ƒƒ∆»∆≈ƒ»∆ƒ¿«
Ò‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·‡ B‡ epnÓ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ∆»«¿≈»ƒ«ƒ∆¡«

ÏB„b Ò‡ ÔB„wt‰8B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L ÔB‚k , «ƒ»…∆»¿∆»¿»¿≈»≈»
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓML ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈaL9, ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»∆»«¿∆∆«¿ƒ

¯eËÙe10·¯˜Â ,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa11,Ïk‰ ÌlLÓ - Ï‡BM‰ . ««««ƒ∆»¡…ƒ«≈¿«≈«…

Ò‡ BÚ¯‡L ÔÈa ·‚ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ „·‡L ÔÈa≈∆»««»»«»ƒ¿«≈∆≈¿…∆
‰fÓ ÏB„b12B‡ ‰Ïe‡M‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙nL ÔB‚k , »ƒ∆¿∆≈»«¿≈»«¿»

B‡ ¯aLÂ :Ï‡BLa ·e˙k CkL ;˙ÈaL B‡ ‰¯aLƒ¿¿»ƒ¿≈∆»»¿≈¿ƒ¿«
ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó13B‡ ¯ÎO ‡OB . ≈¿»»≈ƒ«≈¿«≈≈»»

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc Ì‰ÈL - ¯ÎBO‰14B‡ ·‚ Ì‡ : «≈¿≈∆ƒ∆»≈»∆ƒƒ¿«
È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÏËpL B‡ ¯eÎO‰ ¯·c‰ „·‡»««»»«»∆»«»»«¿ƒ»¬≈

ÌÈÓlLÓ el‡15ÔB‚k ,‰fÓ ÏB„b Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â ; ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆»ƒ∆¿
B‡ ˙ÈaL B‡ ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯eËÙe ,‰Ò‡pL ÔÈÚaL el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë16. ƒ¿¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ∆∆∆¿»¿ƒ

˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ ‰aL B‡ ¯aL B‡ ˙Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿«ƒ¿»≈…∆¿«
ÂÈÏÚ·Ï ÌlLÈ ,BnÚÓ ·bÈ ·b Ì‡ :·È˙Îe ;'B‚Â ÈÈ¿»¿¿ƒƒ»…ƒ»≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

'B‚Â17¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .18.Ïk‰ ÏÚ ÚaL - ÌpÁ ¯ÓBL : ¿ƒ¿≈»≈≈ƒ»ƒ¿»««…
˙ÚLa ‰˙n‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÌlLÓ - Ï‡BM‰Â¿«≈¿«≈∆«…ƒ«≈»ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,‰Î‡ÏÓ19- ¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB . ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈»»¿«≈
ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,‰·b‰ ˙‡Â ‰„·‡‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ∆»¬≈»¿∆«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«
‰˙Óe ‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»≈»

Ìia ‰Ú·hL ‰ÈÙÒa ¯·c‰ „·‡L B‡ ,‰Ù¯Ëe20B‡ , ¿≈»∆»««»»ƒ¿ƒ»∆»¿»«»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï21¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿…«≈»≈ƒ¿»

ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡22. √»ƒ«¿ƒ

שמר 9)גמור.8) שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע ולא
כך  שארעו נשבע וכן גמור. באונס אפילו לשלם חייב כראוי
השתמש  שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך
(בבא  אותו הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך בו
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא

מד:).10) (שבועות (בבא 11)מלשלם חז"ל ואמרו
לשבועה  זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא
כאן  מדבר הכתוב חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא
בפרשה  התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו
מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו
על  בתשלומים התורה חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה
הנאה  כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה
השנייה  והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו
שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת

ואבידה.12) שהשואל 13)מגניבה בתורה נתפרש לא
וחומר  מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  בגניבה וחייב ומתה משבורה שפטור - שכר משומר
דין  אינו ומתה, בשבורה שחייב שואל בסמוך), (כמבואר
וחומר  קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא
שכתוב  ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין
הפרשה  עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי
נוסף  באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה
לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי על

דין 14) פורש שלא - שהשוכר פ:), (שם יהודה כרבי
נהנים  ששניהם מפני שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו
שכר  מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה
דינם  לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד

מאורע 15)שווה. כל על באחריות חייב שכר שהשומר
והרי  - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע
כל  ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה
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אלו 16)היום. אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי
ולא  שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה אונס ואפילו
בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה

נתפרשה 17) שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב
מה  מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה
לפשיעה  שקרובה אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה
לחיסרון  האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא

שמ  והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה רו בשמירה,
בידו  שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך
על  שחייב וחומר קל מעולה, שמירה ידי על למנוע
השומר  את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה.

נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה שאמרנו 18)בגניבה ממה
ג  חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה
לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני רבינו מסביר מב פרק
תועלת  שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני
מן  פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו
ושואל  הממון, בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול.
חייב  אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת
נושא  אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל בכול,
ובעל  השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר
שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון,
השומר  מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא מה
שלא  מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא
והם  למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה בפרק 19)שבורה
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות כט:20)א מציעא בבא

וצג:21) בסכנה.22)שם, כרוכה שהצלתם

.‚„È˜Ùn‰23B‡ ,¯ÎOa ÔÈa ÌpÁa ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ»≈¿»»
˙‡ ¯ÓBM‰ Ï‡L Ì‡ ,B¯ÈkO‰ B‡ BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»««≈∆

ÌÈÏÚa‰24L ¯·c‰ ÌÚ25¯ÓBM‰ È¯‰ - Ô¯ÎO B‡ Ô‰l «¿»ƒƒ«»»∆»∆¿»»¬≈«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt26ÚLt elÙ‡ .27„·‡Â ¯ÓML ¯·ca »ƒ¿¬ƒ»««»»∆»«¿»«

¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈLt‰ ˙ÓÁÓ28Ì‡ : ≈¬««¿ƒ»¬≈∆»∆∆¡«ƒ
.B¯ÎOa ‡a ‡e‰ ¯ÈÎO Ì‡ ,ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa¿»»ƒ…¿«≈ƒ»ƒ»ƒ¿»
Ô¯ÎO B‡ ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ¿»»
ÌL ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÙÁ‰ ÏËpL ˙Úa¿≈∆»««≈∆««ƒ∆≈«¿»ƒ»
ÏË Ï·‡ .Ò‡pL ˙Úa B‡ ‰„·‡‰Â ‰·b‰ ˙Úa BnÚƒ¿≈«¿≈»¿»¬≈»¿≈∆∆¡«¬»»«
¯ÎO Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰OÚÂ ıÙÁ‰«≈∆¿«¬»»»≈¿ƒ»¿««»»«
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÏ‡L B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿≈»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
;ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eÓM‰ ¯·c‰ Ò‡pL ˙Úa ÌL»¿≈∆∆¡««»»«»¬≈∆¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈ƒ«≈¿«≈ƒƒ«¿»

e„ÓÏ29BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰ ˙ÚLa BnÚ ‰È‰ : »¿»»ƒƒ¿««¿≈»««ƒ∆≈
n‰Â ‰·b‰ ˙Úa˙ÚLa BnÚ ‰È‰ ‡Ï ;¯eËt - ‰˙È ¿≈«¿≈»¿«ƒ»»…»»ƒƒ¿«

B‡ ‰˙Èn‰ ˙Úa BnÚ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰«¿≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈«ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .·iÁ - ‰i·M‰30ÔlkL , «¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿»«¿ƒ∆À»

¯eËt - ÌÈÏÚaa ‰ÚÈLt elÙ‡ .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚaa31. «¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ»«¿»ƒ»

שם 23) ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין
בשומרים. הדין שהוא למדו החפץ 24)(צה.) בעל

השואל. או עבודה 25)שהופקד באותה לעשות דוקא לאו
מלאכה  שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה,

צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת
(ראה 26) השומרים משבועת גם שפטור משמע, מלשונו

ובקצות  ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה
ראייה  והביא בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן
שחייב  ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה
פסק  לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אולם
ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב

לקולא 27) רבינו ופסק שם. ורבינא אחא רב מחלוקת
מיימוניות  הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע,

מפורש 29)בשואל.28)כאן). אינו זה דין כלומר,
כך  לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה,
אין  "בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן
ולא  שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו
אחד  וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת
שיהיה  שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר:
מהם  באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו
באחת  מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים חייב.
פירשה  ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם
ששעת  ומסתבר, פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה
האונס  חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה

ומזונותיה. בפרה שכר 30)והטיפול שומר חינם, שומר
ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו
שאר  דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו
השומרים  שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים,

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים בכל

.„Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙lÁ˙a ÚLtL ¯ÓBL Ïk»≈∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ∆∆¡«
¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÙBÒa32È‡M¯ Ï‡BM‰ ÔÈ‡Â . ¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈«≈««

ÏÈ‡L‰Ï33B· ‡¯BwL ÏkL ,‰¯Bz ¯ÙÒ Ï‡L elÙ‡ . ¿«¿ƒ¬ƒ»«≈∆»∆…∆≈
¯Á‡Ï epÏÈ‡LÈ ‡Ï - ‰ÂˆÓ ‰OBÚ34¯ÎBO‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿»…«¿ƒ∆¿«≈¿≈≈«≈

‡Ï - ‰¯Bz ¯ÙÒ B¯ÈkO‰ elÙ‡ .¯ÈkO‰Ï È‡M«̄«¿«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ≈∆»…
¯Á‡Ï ep¯ÈkOÈ35ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L . «¿ƒ∆¿«≈∆¬≈∆≈≈¿ƒ

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL36¯ÓBM‰ ¯·Ú .37¯ÒÓe ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈»««≈»«
ÈM‰ ¯ÓBM‰ d¯ÓML ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ :ÈL ¯ÓBLÏ¿≈≈ƒƒ≈≈ƒ∆¿»»«≈«≈ƒ

Ò‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k38,ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ¯eËt - ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«»«≈»ƒ
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ò‡pL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L39·iÁ - ∆¬≈≈≈ƒ∆∆¡«¿ƒ≈»≈ƒ«»

¯ÒnL ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰«≈»ƒ¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆»«
‡e‰ ‰OÚÈÂ ,¯Á‡ ¯ÓBLÏ40ÈM‰ ¯ÓBM‰ ÌÚ ÔÈ„41. ¿≈«≈¿«¬∆ƒƒ«≈«≈ƒ

¯ÎO ¯ÓBLÏ ¯ÒÓe ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡42 ¬ƒ»»»ƒ≈ƒ»»«¿≈»»
ÔÓ‡ ‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏ ıÙÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ È¯‰L ;·iÁ -«»∆¬≈≈¿«««≈∆««»∆¡»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ú·M‰Ï ÈÏˆ‡43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆¿ƒ¿ƒ»«¿∆≈∆¡»¿ƒ»ƒ»»
„ÈÓz „È˜Ù‰Ï ÌÈÏÚa‰ C¯„44‰Ê ¯·c45¯ÓBM‰ Ïˆ‡ ∆∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆≈∆«≈

;ÌlLlÓ ¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰«≈ƒ¬≈∆«≈»ƒ»ƒ¿«≈
Ìz„˜Ù‰L ¯·c‰ ‰Ê :ÌÈÏÚaÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈«¿»ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿∆

LÓ‡ ,ÌzÏ‡L‰ B‡ ÈÏˆ‡46B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ì˙ÈÈ‰ ∆¿ƒƒ¿«¿∆∆∆¡ƒ∆«¿ƒƒ
È‡ Èz„˜Ù‰L ‰Ê Ïˆ‡47BÏˆ‡48‡e‰Â .49ËÚÓÈ ‡lL ≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ∆¿¿∆…¿«≈

B˙¯ÈÓL ËÚÓÈ „ˆÈk .B˙¯ÈÓL50„˜ÙÓ ‰È‰L ÔB‚k ? ¿ƒ»≈«¿«≈¿ƒ»¿∆»»À¿»
¯ÎOa BÏˆ‡51B‡ ;ÌpÁa ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â , ∆¿¿»»¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒ»
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ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,BÏˆ‡ Ïe‡L ‰È‰L∆»»»∆¿¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ
B˙¯ÈÓL ËÚÓe ÏÈ‡B‰ .¯ÎOa52‡e‰ ÚLBt - ¿»»ƒƒ≈¿ƒ»≈«

ÌlLÓe53ÌÈÏÚaa ¯ÎOL B‡ Ï‡ML Èt ÏÚ Û‡ .54- ¿«≈««ƒ∆»«∆»««¿»ƒ
¯ÓBL „ÈÏ B„iÓ ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ«»»«»ƒ»¿«≈

¯Á‡55. «≈

ג.32) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד בפרק
השואל 33) "אין א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא

זה  ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי
נותן  כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים
מפני  בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו
ביד  פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו

דתיעביד 34)אחר. לאינש ליה "ניחא אומרים אנו ואין
שתיעשה  אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה
שהרי  הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו") מצוה
כשישתמש  יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין

כט:). שם (גמרא כט.36)שם.35)בו על 37)גיטין
הבעלים. בטענה 38)רצון לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

בסמוך) (ראה בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין
בבא  (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש  שבמקום
שיהיה  רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא
השומר  על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני
חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן ויש
הראשון.40) השומרים.41)השומר שבועת משביעו
שמירה 42) לשמור חייב שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף

חינם. שומר משמירת מעולה כדברי 43)יותר בשבועה.
שהרי  להישבע, יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא
לשלם  הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו
זה  הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים.

משנה). (מגיד ופטור קרובות.44)נשבע לעיתים
זה.45) פיקדון של והכוונה 46)כערכו "אמש" דוקא  לאו

קצר. זמן לפני בנאמנותו 47)- שינוי שום חל לא כלומר,
הדבר שאין השני, השומר של שתשתנה ובמצבו מצוי

שנעשה  נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו בןֿלילה
הראשון  השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד,
להפקיד  רגילים היו שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול

משנה). (כסף שם).48)אצלו (רי"ף וייפטר השני ויישבע
אצל 49) להפקיד רגילים הבעלים היו שאם שאמרנו מה

הראשון. פטור אפילו 50)השני חייב, הראשון ויהא
אצלו. להפקיד רגילים שהבעלים למי בתורת 51)שמסרו

בגניבה  לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות,
כט). קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה

שכר 52) לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי
אם  וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה
יותר  שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו

שוכר. משמירת שאירע 53)מעולה טוען השני אם אפילו
שכר  בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב אינו שהראשון אונס
שמסר  בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר
הראשון  את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע לשוכר
התחייבתי  לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים,

למעלה, אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל
שאינו  לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין
למעשה  מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
השמירה  דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה
השני  נעשה וכאילו זה, מסוג שומר לגבי התורה שקבעה
לשני  להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו
לא  שמירתו שמיעט במקום אבל לראשון, כמו בשבועה
היו  לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה
מצד  כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים
לשני  להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון,

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות ואמרנו 54)בשבועה
פטרה  שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה

שהוא. תשלום מכל רק 55)אותו פוטרת בבעלים ופשיעה
נשאלו  או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים
שברשות  מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו
על  חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני,
שהמדובר  לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות האירוע
לו  אסור שכר ששומר מפני שכר, לשומר שמסר בשואל
ויוצא  מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך בפיקדון להשתמש
בו  פטורים ששניהם שהוא, מאורע כל לך שאין מזה
זה  לביאורו ובהתאם כט. קטן סעיף שם המשפט (נתיבות
במקום  "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא
בזה  יש לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר
מן  רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט
(נתיבות  מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים

ל). קטן סעיף שם המשפט

.‰da ¯ËtiL ‰È‡¯‰ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ»¿»»∆ƒ»≈»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÔÈ„k ÔBL‡¯ ¯ÓBL56. ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»

BÏˆ‡ ‰¯eÓM‰ ‰Ó‰a‰ Ô˙pL ¯ÎO ¯ÓBL ?„ˆÈk≈«≈»»∆»««¿≈»«¿»∆¿
‰˙nL ÌÈ„Ú ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡ ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ¿≈ƒ»ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ≈ƒ∆≈»
ÔÎÂ .¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«¿»¬≈«≈»ƒ»¿≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk57. …«≈»∆

פטור 56) שנאנס עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
הפיקדון  בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר
בפשיעה  "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד
באונס  וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס", וסופו
בין  סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב
לפשיעה  לייחס כשאין המדובר וכאן האונס ובין הפשיעה
רצא  סימן משפט חושן (ש"ך בסוף שבא לאונס סיבה שום

משנה). לחם וראה מו קטן פוקד 57)סעיף שהיה באונס
העיר. כל ושדד גייס שבא כגון הראשון, השומר את גם

.Â¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBL58,B˙¯ÈÓLa ÛÈÒB‰Â , ≈∆»«¿≈«≈¿ƒƒ¿ƒ»
‰‰ - ‰˙ÓÂ‰‡59‰¯t ¯ÎBO‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ »≈»«¬»»«¿»ƒ≈««≈»»

dk¯„k ‰˙Óe ,¯Á‡Ï dÏÈ‡L‰Â B¯·ÁÓ60„Èa ≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿«≈≈»¿«¿»¿«
ÈÓ„ e¯ÊÁÈ - Ïka ·iÁ Ï‡BM‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈«»«…«¿¿¿≈
‰¯BÁÒ ‰OBÚ ¯ÎBO‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ ‰¯t‰«»»«¿»ƒ∆≈∆«≈∆¿»

B¯·Á ÏL B˙¯Ùa61B„Èa ‰È‰ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆¬≈¿≈…«≈»∆»»¿»
¯ÓBM‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ·Ï ¯Á‡ „Èa BÁlLÂ ,ÔB„wtƒ»¿ƒ¿¿««≈ƒ¿»»ƒ¿«≈
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B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ÔBL‡¯‰62,ÌÈÏÚa‰ „ÈÏ ÚÈbiL „Ú »ƒ«»¿«¬»«∆«ƒ«¿««¿»ƒ
- ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ƒ»«¬…¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ

¯ÈÊÁÓ63Ô¯Ùk ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â .64BÈ‡ - «¬ƒ¿ƒÀ¿««≈»ƒ«¿»≈
ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ65ÏÚ Û‡ , »¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ««

ÔBL‡¯ ÏL B˙eÈ¯Á‡a ÔB„wt‰ ÔÈ„ÚL Èt66. ƒ∆¬«ƒ«ƒ»¿«¬»∆ƒ

השמירה 58) את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב). קטן סעיף שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים

פטור.59) והראשון לשלם חייב שהשני הפסד כשאירע
אירע 60) שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני

יסכים  שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי בנוכחותו,
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, שמתה להישבע

בדין 61) חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי רבי כדברי
(במקרה  למשכיר השוכר יישבע אומר קמא תנא זה:
כדרכה  שמתה להישבע) וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס
ישלם  והשואל באונסין), חייב אינו השוכר כי (ופטור
של  בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר.
הפרה  הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו?
כאילו  לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה
השאיל  כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא
בעל  הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את

שם). (רא"ש השואל של בדרך 62)דינו הפיקדון של
להפקיד  רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית
(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל
משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל

הבעלים 63) זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא כלומר,
הדין  שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה ִבפיקדון
ולוה  מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה ַשהשליח
שאין  אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה
תסולק  שלא כדי השליח, בזכיית המפקיד של רצונו
יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו

להחזיר 64) לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, בפיקדון
וכפר. שרצונו 65)הפיקדון הדעת על מתקבל זה שבמקרה

זכה  ולפיכך הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של
שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע ברייתא 66)בפיקדון

על  לו לשלוח ציווה לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם.
השליח. ידי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ולא 1) במטלטלין, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

משיכה  שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים,
שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים,
שמירת  כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין

החפץ.

.‡‰Úa¯‡a ‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ»¬ƒ«»¿«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰2ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÏËÏhÓa ‡l‡ ÔÈ‡ , «¿ƒ≈»∆»¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿∆

e‡ˆÈ - ‰Ó‰a ÏÎÂ ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk :¯Ó‡pL .ËBÈ„‰3 ∆¿∆∆¡«∆∆≈ƒ¿»¿≈»»¿
˙BÚ˜¯˜4˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ,ÌÈ„·Ú‰ e‡ˆÈÂ .5e‡ˆÈÂ . «¿»¿»¿»¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËM‰6,˙BLc˜‰ e‡ˆÈÂ . «¿»∆≈»»¿»¿∆¿≈
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL7È„·BÚ ÈÒÎ e‡ˆÈÂ . ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿ƒ¿≈¿≈

ÌÈ·ÎBk8ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ .9˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰ : »ƒƒ»»¿¬»ƒ»¬»ƒ¿«¿»

BÈ‡ Ô‰lL ÌpÁ ¯ÓBL - ˙BLc˜‰‰Â ˙BÚ˜¯w‰Â¿««¿»¿«∆¿≈≈ƒ»∆»∆≈
¯ÎBO B‡ ¯ÎO ‡OBÂ ,ÚaL10ÌlLÓ BÈ‡11Ì‡Â . ƒ¿»¿≈»»≈≈¿«≈¿ƒ

B„iÓ e˜12Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -13. »ƒ»«»¿«¬»»

ãycew zegiyn zecewpã

"...oilhlhna `l` mpi` ... mixen`d mipic dyely"

ויצאו  לקרקעות, שהוקשו העבדים ויצאו קרקעות "...יצאו
חינם  שומר .. ההקדשות ויצאו ממון, גופן שאין השטרות

משלם". אינו שוכר או שכר ונושא נשבע אינו שלהם
ההקדשות  על שנשבעין חכמים "ותקנו ב' בהלכה וממשיך
יזלזלו  שלא כדי תורה, של כעין השומרים שבועת

בהקדשות".
עניין  הוא בקדשים לזלזל שלא הזהירות להבין, וצריך
שלא  היינו המקדש, לעבודת זר יקרב שלא בתורה מפורש

בקדשים. יזלזלו
ההקדשות,והלא על משבועה חינם שומר פטרה התורה

על  שבועה ולתקן להוסיף חכמים ראו טעם ומה
ההקדשות.

והסייגים  הגזירות ככל היא זו שתקנה בזה, והביאור
ובדורות  הדורות, ירידת מצד שני בית בימי שנתחדשו
ירידת  אחר ורק זו, בזהירות צורך היה לא זה שלפני
התקנה  כולל וגזירות, סייגים לתקן חכמים הוצרכו הדורות

ההקדשות. על נשבע חינם שומר להיות
(a oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) בפרק דבר 4)נתמעטו.3)שנתבארו שאינם
וכלים. ככסף "והתנחלתם 5)המיטלטל בהם שכתוב

לאחוזה. הוקשו - מו) כה, (ויקרא אחוזה" לרשת אותם
וכשנדע 6) בהם, שכתוב למה (הוכחה) לראיה אלא שאינם

ממון  שווי לגופו שאין ערך, לשטר יהיה לא - הראיה בירור
כלל  במידת זה כל למדו נז: בבבאֿמציעא וכלים. ככסף
נדרשת  שהתורה המידות משלושֿעשרה (אחת וכלל פרט
דבר  כל - (משמע כלל - רעהו" אל איש יתן "כי בהן):
כלים  או כסף (משמע פרט - כלים" או "כסף שהוא),
שאפשר  דבר כל - (משמע וכלל חזר - "לשמור" בלבד),
הפרט. כעין אלא דן אתה אי וכלל, ופרט כלל לשמרו),
שנזכרו  לדברים הדומה דבר לכל התכוונה התורה פירוש,
ממון. וגופו למקום ממקום המיטלטל דבר היינו בפרט,

(שם).7) רעהו אינו - "רעהו"8)והקדש בכלל שאינן
משפטים). במשנה.9)(מכילתא נו. אמנם 10)שם

הואֿהדין  אבל שכר, ושומר חינם שומר רק במשנה הוזכרו
שדינו  ב, הל' א, בפרק נתבאר השוכר ושואל. לשוכר
ושומר  חינם שומר לדיני דינו הוקש והשואל שכר, כשומר
"וכי  בו: שכתוב במה לו, הסמוכה בפרשה הכתובים שכר
וראה  - כד סי' ו פרק שבועות (רא"ש החיבור בוא"ו ישאל"
ההלכה, בתחילת רבינו כתב וכן יב). הערה בפ"א לעיל
למשנה  ובפירושו השומרים. בארבעת הוא זה שדין
השוכר  הוזכרו לא למה רבינו מבאר מב: בשבועות
וכו' הקרקעות בדין זו במשנה שכללו מפני שהוא והשואל:
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zexikyקצ zekld - mihtyn xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שואל  דין להזכיר מקום אין ובהקדש ההקדש, דין גם
הוזכרו  לא ולכן ושכירות, שאלה בהם אסור שהרי ושוכר,

וכו'. הקרקעות בדיני את 11)גם הפסיד לא שכר ושומר
(מגידֿמשנה). כדין 12)שכרו חייב שיהא סודר, בקנין

מטלטלין. נח.13)שמירת ב"מ

.·ÌÈÓÎÁ ew˙Â14˙Úe·L ˙BLc˜‰‰ ÏÚ ÔÈÚaLpL , ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ««∆¿≈¿«
M‰‰¯Bz ÏL ÔÈÚk ÔÈ¯ÓB15eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k , «¿ƒ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿

.˙BLc˜‰a«∆¿≈

תורה 15)שם.14) כשספר נשבע כלומר, חפץ. בנקיטת
ח. הל' שבועות מהל' פי"א ראה בזרועו.

.‚‡ˆBiÎÂ ÌÈ„·Úa ¯ÓBM‰ ÚLt Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««≈«¬»ƒ¿«≈
Ô‰·16¯eËt BÈ‡L .ÌlLÏ ·iÁ -17ÌÈ„·Úa »∆«»¿«≈∆≈»«¬»ƒ

‰˙Óe ‰„·‡Â ‰·b ÔÈcÓ ‡l‡ ˙B¯ËLe ˙BÚ˜¯˜Â¿«¿»¿»∆»ƒƒ¿≈»«¬≈»≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ ÌpÁ ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡L , ¿«≈»∆∆ƒ»»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú·e ,Ú·MÈ - e„·‡ B‡ e·‚Â¿ƒ¿¿»¿ƒ»««¬»ƒ¿«¿»
‰Úe·MÓ ¯eËt - ˙B¯ËLe19¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ»»≈

¯eËt ,ÔÈÏËÏhÓa ‰„·‡Â ‰·b ÌlLnL ,¯ÎO»»∆¿«≈¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿¿ƒ»
el‡a ÌlLlÓ20.ÌlLÏ ·iÁ - da ÚLt Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«≈¿≈¬»ƒ»«»«»¿«≈

‡e‰ ˜ÈfÓ - ÚLBt‰ ÏkL21ÔÈc ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .ÔÈÏËÏhÓ ˜Èfn‰ ÔÈ„Ï Ú˜¯˜ ˜Èfn‰««ƒ«¿«¿ƒ««ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¡∆
È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÈ·nÏ ‰Ê22: ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿≈««

˙eÒÈ¯‡a ÔÈa ,¯ÓBLÏ BÓ¯k ¯ÒBn‰L23ÔÈa ∆«≈«¿¿≈≈«¬ƒ≈
¯ÓÊÈ B‡ ¯tÁiL BnÚ ‰˙‰Â ,ÌpÁ ˙e¯ÈÓLa24B‡ ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ∆«¿…ƒ¿…

˜a‡È25·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ÚLÙe ,BlMÓ26ÈÓk ¿«≈ƒ∆»«¿…»»«»¿ƒ
ÌÈ„ia „ÈÒÙ‰L27„ÈÒÙ‰L ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈…«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈ„ia«»«ƒ«»«»»ƒ

ושטרות.16) את 17)קרקעות התורה פטרה לא כלומר,
גדולים.18)השומר. שמיעטה 19)אונסים מה כלומר,

מתורת  הנובעים לחיובים הכוונה וכו' קרקעות תורה
שבועה  התורה עליו שהטילה חנם בשומר כגון שמירה,
אבל  שבועה, בלא נאמן ובקרקעות השומרים, כדרך ששמר
לשלם  חייב - שפשע בהודאתו או עדים ע"י לנו כשידוע

בסמוך). וכו'.20)(כמבואר פטרה 21)בקרקעות ולא
כלומר, שמירה, מדיני אלא וכו' בקרקעות השומר את תורה
הפסדים  ומתשלום פשע, שלא השבועה מן אותו פטרה
ואבידה, גניבה כגון שמירה, ממיעוט כתוצאה הבאים
פשיעה  אבל ההפסד, מונע היה מעולה שמירה שמרו שאילו
שמירה  מדיני אינו החיוב - שמירה מחוסר תוצאה שהיא
בפירוש  עליו שקיבלו - שמירתו שסילק במה שהרי בלבד,
שיש  ואף כמזיק. לדונו ויש הפקדון ואבדן להפסד גרם -
נו:): (בבאֿמציעא המשנה בלשון כשנדייק זה דין ללמוד
כללו  ולא משלם" אינו שכר שומר נשבע, אינו חינם "שומר
משלמים  אינם ושניהם ביחד, שכר ושומר חינם שומר דין
תורה) שחייבתו מהשבועה רק פטור חינם ששומר (ומשמע
גם  - תשלומין המחייבת הפשיעה על אבל במטלטלין,
רש"י  בפירוש הוא וכן מגידֿמשנה, (ראה חייב בקרקעות
מפני  לי", "יראה רבינו: כתב מכלֿמקום שם), המשנה על
נוסחה  שהמשנה לומר, שיש ברורה, אינה זו שהוכחה

בתורה, האמורים שכר ושומר חינם שומר דיני עלֿפי
- בשבועה שחייב חינם בשומר בתורה שנאמר מה כלומר,
על  שמשלם שכר בשומר שנאמר ומה פטור, בקרקעות
הבדל  אין עצמו בדין אבל פטור, בקרקעות - ואבידה גניבה
חיוביהם  מכל פטורים ושניהם שכר, לשומר חינם שומר בין
סי' הזהב בפרק רא"ש (ראה הפשיעה על אפילו בקרקעות,
"יראה  וכתב: סברא, על הדין את רבינו מבסס ולכן כא)
רבינו, סברת על הראשונים מן כמה חלוקים ואמנם לי".
ממש  בידים המפסיד כמזיק הפושע את לדון שאין ואומרים

שם). ורא"ש כאן, הראב"ד השגת הכוונה 22)(ראה
מב: שבועות למסכת בחידושיו מיגש, המקבל 23)להר"י

שתוציא  מה כפי הפירות מן חלק בשכר לשומרה שדה
יותר 24)השדה. שגדלו או היבשים הענפים את לכרות
האילנות.25)מדאי. שרשי על אבק את 26)לפזר

(מגידֿמשנה). עיבדו שלא במה הכרם לעצי שגרם ההפסד
הוא.27) כמזיק - שהפושע

.„elÙ‡ ,¯ÓLÏ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·„ B¯·ÁÏ ¯ÒBn‰«≈«¬≈»»«¿À»««¿«ƒ¿…¬ƒ
¯ˆa‰Ï ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú eÈ‰28Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ -29 »¬»ƒ»¿¿ƒ»≈¬≈≈¿«¿«

ÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a30. ¿ƒ«¿ƒ

כלל.28) לקרקע צריכים ואינם צרכם, כל שנתבשלו
בגמרא).29) מג. ובדף במשנה, מב: (שבועות כחכמים
שאינו 30) שמירה, בתורת כשמסרו אלא אינו זה דין כלומר,

בקרקע, מחוברים שהן כמו לשומרם אלא לתולשם מוסרו
בדין  אבל כקרקע, דינם להיבצר העומדות ענבים אפילו לכן
כדין  להבצר העומדות הענבים את אנו דנים וממכר מקח
מהלכות  פ"א ראה לתולשם. עלֿמנת מכרם שהרי מטלטלין,
וכסףֿמשנה  ומגידֿמשנה ואונאה. קנין לענין הי"ז, מכירה
לענין  ה"ד ונטען טוען מהלכות בפ"ה רבינו גם וראה שם,

שם. בשבועות לרבינו, המשנה פירוש וראה שבועה.

.‰e‰„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰ „È˜Ù‰31ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿ƒ∆¿≈¿««»»»«¬≈Àƒ
¯ÓBM‰ „iÓ BÏËpL ˙Úa32,ÔÈlÁ BÏÈ‡L‰L B‡ ; ¿≈∆¿»ƒ««≈∆ƒ¿ƒÀƒ

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â33„·BÚ ÔÎÂ ;Ï‡BM‰ „Èa ‡e‰Â ¿««»ƒ¿ƒ¿¿««≈¿≈≈
Ô‰a ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â „È˜Ù‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«≈»≈≈»∆
ÈÒÎ ÔÙBÒÂ Ô˙lÁz ‰È‰zL „Ú ,ÔÈ¯ÓBM‰ ÈÈc Ïk»ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÒÎÂ ËBÈ„‰34. ∆¿¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

השומר.31) ביד הפקדון,32)והוא מחזיר כשהשומר
השומר. ברשות שבורה אונס בפקדון המשאיל.33)ואירע

בזמן 34) אלא לי אין ו: כב, משפטים דרשב"י מכילתא
וחולין  ופדאו הקדש לגיזבר נתן . . . הקדש לו שנתן
ואחרֿכך  הגוי לו שנתן או . . . לי אין . . . מנין והקדישן
- שניהם" דבר יבוא האלהים "עד לומר: תלמוד - נתגייר

שוה. נתינה לשעת תביעה שעת כשתהא

.ÂÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡35ÔÈa , ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»¿ƒ«¿ƒ≈
.‰M‡‰ „Èa ‰È‰L B‡ ‰M‡ ÏL ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‰È‰L∆»»«»»«»∆ƒ»∆»»¿«»ƒ»

אלא 35) לי אין איש" יתן "כי ט. שם דרשב"י מכילתא
ובין  איש בין "ישלם" לומר תלמוד מנין? אשה "איש",

אשה.

.Ê‰Ê È¯‰ - BÏÈ‡L‰ B‡ ÏB„b „Èa „È˜Ù‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆
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ÔËwÏ ÌÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ÏB„b‰36e¯B‰ . «»ƒ¿»¿««¿ƒ«»»
È˙Ba¯37ÔËw‰ ˙ÚËa ÚaL ‰Ê ÔÈ‡L ,38È„k ««∆≈∆ƒ¿»¿«¬««»»¿≈

ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡ :¯Ó‡pL39ÏkL ; ∆…«≈ƒ¿»ƒ««¬«»»∆»
‡È‰ ‡nL ˙Úe·L Ô˙Úe·L - ÔÈ¯ÓBM‰40. «¿ƒ¿»»¿«∆»ƒ

נשבעין 36) "אין לח:) (שבועות ששנינו למה מנוגד זה ואין
בסמוך. כמבואר וקטן" שוטה חרש טענת הכוונה 37)על

מ. לשבועות בחידושיו מיגש, של 38)להר"י טענתו לא
השומר. על השבועה מטילה זה 39)הקטן על שיחול כדי

הטילה  התורה אלא קטן, טענת על נשבעין שאין הכלל
הטענה. מכוח לא שבועה אין 40)חובת 'שמא' וטענת

שבועה, לחייב יפה נשבעים כוחה השומרים שבועת ולפיכך
ומגידֿמשנה). ראב"ד, (ראה לקטן גם

.Á˙BÁB˜Ïa ‰ÎÈLÓ ÌÈÓÎÁ ewzL C¯„k41Ck , ¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ¯ÓBLa ‰ÎÈLÓ ewz42ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ . ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ»≈«¬≈¿…ƒ

ÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ê43ÌpÁ ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ -44. ∆¿»«««¿»«¬≈∆≈ƒ»
Ì˙Ò Áp‰ B‡ ,EÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡45:BÏ ¯Ó‡L B‡ , »«««¿»∆««¿»∆»«

EÈÙÏ ˙Èa‰ È¯‰46¯ÓBL ‡ÏÂ ÌpÁ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡ - ¬≈««ƒ¿»∆≈…≈ƒ»¿…≈
¯ÎO47ÌÈ¯ÁÓ Ï·‡ ;ÏÏk ‰Úe·L ·iÁ BÈ‡Â ,48ÏÚ »»¿≈«»¿»¿»¬»«¬ƒ«

Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ BlL ÔB„wt‰ Á˜lL ÈÓƒ∆»««ƒ»∆¿…«¬ƒƒ¿»»¿≈…
¯ÈkOn‰ B‡ ÏÈ‡Ln‰ B‡ „È˜Ùn‰ „Á‡ .‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆∆»««¿ƒ««¿ƒ««¿ƒ

ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡49LÈ „Á‡ ÔÈc - ÌÈ„Úa ‡lL B‡ ∆¬≈¿≈ƒ∆…¿≈ƒƒ∆»≈
Ô‰Ï50‰Ê ‰„B‰L ÔÂÈk .51B‡ BÏ ¯ÓML BÓˆÚ ÈtÓ »∆≈»∆»∆ƒƒ«¿∆»«

;ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - epnÓ Ï‡ML∆»«ƒ∆¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ
'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L52B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÌlLlÓ53B‡ „˜Ùn‰ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡ . ƒ¿«≈¬ƒ»»«»»«»«À¿»
ÂÈÏÚ ÚaL ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ¯kOn‰54, «À¿»»∆¿»¬≈∆«≈ƒ¿»»»
˙ˆ˜Óa ‰È„B‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â55. ¿≈∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»

משיכתו.41) עם לידו החפץ עבר מחבירו, דבר שהקונה
טו. הל' מכירה מהל' פי"ב פעולת 42)ראה משעת

השמירה, מהסכם בו לחזור יכול המפקיד אין המשיכה,
צט.). (בבאֿמציעא הפקדון באחריות השומר ונתחייב

ברשותי.43) בקנין 44)כלומר, לשמירה הפקדון שקנה
מכירה). מהל' פ"ד (ראה מט:46)שם.45)חצר שם

אלא 47) שמירה קבלת משמעות אלו בלשונות שאין
אבל  ברשותו חפציו להניח לו מרשה כלומר, רשות, העמדת

צט:). (שם בעצמו הוא הגאונים 48)שישמרם מתקנת
שבועה  חיוב שאין במקום חרם להטיל לתובע שיש הוא,

(מגידֿמשנה). הנתבע שהפקיד 49)על מעידים שעדים
נגנב 50)אצלו. בטענת שבועה, בלי נאמנים אינם שניהם

נאנס. בעדים.51)או שלא אצלו שהפקידו זה אף כלומר,
"מתוך",52) היא: זו ארמית מילה של המילולית המשמעות

מתוך  כזה: הגיוני שיקול לביטוי משפטי כמונח ונתקבלה
להאמין  נותן שהדין טענה לטעון היה יכול והנתבע (הואיל)
להאמין  נוטה הדעת - אחרת טענה השמיע והוא לו,
הטענה  לטעון יכול היה לשקר רצה אלמלי שהרי לדבריו,

הדין. מן לו להאמין מטילים 53)שיש אנו לכך כלומר,
לטעון  היה יכול שהרי "מיגו", לו שיש אף שבועה עליו
אצלו  הפקידו אם - השבועה מן אותו הפוטרת אחרת טענה

- ולטעון בכלל השמירה קבלת לכפור יכול בעדים, שלא
בידינו  כלל הרי שבעדים, זה ואף מעולם, דברים היו לא
צריך  אין בעדים חבירו אצל "המפקיד מה:): (שבועות
"החזרתי", לטעון: היה בידו ולכן בעדים", לו להחזיר
משבועת  אלו בטענות שפטורים יב הלכה בסמוך כמבואר
מועיל  ש"מיגו" מפני שבועה, אותו מחייבים - השומרים,
במקום  לשלם הנתבע את לחייב שאין מתשלומין, לפוטרו
את  לפטור אין אבל לטענתו, המסייע "מיגו" לו שיש
לברר  באה השבועה שהלא ב"מיגו", שבועה המחויב
ה"מיגו", של מהבירור עדיף זה ובירור הטענה, אמיתות
שקר, שבועת איסור חומר מפני האמת על שיודה שאפשר
אע"פ  בשבועה טענתו לאמת המחויב את לפטור אין ולפיכך
הוא  זה דין מקור ובט"ז. א ס"ק רצו (סמ"ע "מיגו" לו שיש
 ֿ בבבא הסוגיא עפ"י מה: שבועות מיגאש, הר"י מדברי

ע.). שלא 54)בתרא מ.) (שבועות מיגאש הר"י כדברי
מודה  בשבועת אלא כסף" שתי "הטענה לח:): (שם אמרו
משתי  פחות טענה ואין הטענה מפני באה שהיא במקצת
בדיני  חייב שהוא וכמו השומרים. בשבועת לא אבל כסף,
בשמירתו  יפשע אם פרוטה שוה שהוא פקדון כל על שמירה
פרוטה, שוה שהוא פקדון כל של בשבועה גם הוא חייב -
לו" נזקקין ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה "פחות אבל

ה"ו). פ"ג ונטען טוען בהלכות רבינו כלומר,55)(לשון
שבועה. חייב 'נאנסו' אצלו שהופקד מה כל על טוען ואפילו
חמא  בר כרמי ולא קז.) (בבאֿקמא יוסף בר חייא כרבי -
במקום  אלא בשבועה מתחייב השומר שאין האומר (שם)
הודה, ובאחד כפר, באחד דברים, שלשה אצלו שהופקדו
במקצת  כפירה צריכים שהשומרים נאנס, טוען ובאחד
הסוגיא  כסתימת יוסף, בר חייא כרבי פסק במקצת. והודאה

ע. בבבאֿבתרא

.Ë,‰Úe·MÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï ÌpÁ ¯ÓBL ‰˙Ó«¿∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
ÌlLlÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï - Ï‡BM‰Â56ÏÚa ‰˙Ó ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈«¿∆««

˙BÈ‰Ï ¯ÎBOÂ ¯ÎO ‡OB B‡ ÌpÁ ¯ÓBL ÏÚ ÔB„wt‰«ƒ»«≈ƒ»≈»»¿≈ƒ¿
Ï‡BLk Ïka ÔÈ·iÁ57˙BÚe·La B‡ ÔBÓÓa È‡z ÏkL . «»ƒ«…¿≈∆»¿«¿»ƒ¿

ÔBÓÓ ÏL58ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ìi˜ -59ÌÈ„Ú ‡ÏÂ60. ∆»«»¿≈»ƒƒ¿»¿…≈ƒ

צד.56) (שם),58)שם.57)בבאֿמציעא יהודה כרבי
בתורה  שכתוב מה על מתנה אדם - שבממון שבדבר האומר
כמחילה. הוא והתנאי למחילה, ניתן שהממון קיים, ותנאו -

"בההיא 59) מידו קנו בשלא אפילו האומר (שם) יוחנן כרבי
גמר  הוא, מהימנא דאיניש קלא, ליה נפיק דקא הנאה
כאדם  שם עליו שיוצא ההנאה (מפני נפשיה" ומשעביד
הקנין  אין כלומר, עצמו), ומשעבד מתחייב הוא - נאמן
הצדדים, שני של הגמורה הסכמתם לגילוי אלא משמש
קובעים  אנו הקנין בלי שגם בקנין, צורך כאן אין ולכן
מרצונו  הזאת ההתחייבות את עצמו על קיבל שהשומר
נאמן. כאדם שמתפרסם ההנאה בגלל המלא,

שאין 60) בעדים, צורך אין - מודים ששניהם שבמקום
בדבר סה:)העדים (קידושין השקרנים מפני אלא שבממון

ששיקרו. להוכיח אפשרות שתהא כלומר

.È‰Ê ÔÚË61È‡z ÌL ‰È‰L :62‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â , »«∆∆»»»¿«¿«≈≈…
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ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ¯ÓBM‰ ÚaL - È‡z ÌL ‰È‰63, »»»¿«ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÏbÏ‚Óe64.È‡z ÌL ‰È‰ ‡lL da ¿«¿≈»∆…»»»¿«

כשואל.62)המפקיד.61) להיות השומר שהתחייב
שומר.63) מדין לישבע לדרוש 64)שחייב זכאי תובע, כל

בה  שחייב השבועה שאגב שבועה, לו שנתחייב מהנתבע
זה  ממון. אותו המחייבות שלו אחרות טענות על גם ישבע
יב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה שבועה" "גלגול נקרא

.‡ÈÈz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L ÔÚË»«∆ƒ¿ƒ∆¿¿∆≈…»«¿ƒ
¯ÓBL BÏ È˙ÈOÚ ‡ÏÂ ,EÈÙÏ Áp‰ ‡l‡65ÚaL - ∆»««¿»∆¿…«¬≈ƒ≈ƒ¿»

˙q‰66BÏa˜ ‡lL67BÊ C¯„a ‡l‡68ÏÏBÎÂ , ∆≈∆…ƒ¿∆»¿∆∆¿≈
„È Ba ÁÏL ‡lL :B˙Úe·La69,ÌÈ„ia B„a‡ ‡ÏÂ , ƒ¿»∆…»«»¿…ƒ¿«»«ƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰iL BÏ Ì¯bL Ì¯‚a ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¿»∆»«∆ƒ¿∆«»¿«≈

ח.65) בהל' למעלה שנתבאר שתיקנו 66)כמו שבועה
וחלוק  בכל. הכופר את לחייב מג:) (קידושין הגמרא חכמי
בזרועו, כשספרֿתורה שנשבע הדיינין משבועת דינה
מהל' פי"א (ראה ספרֿתורה אוחז אינו היסת והנשבע
בתורה  נאמרה השומרין ושבועת יג). זֿח, הל' שבועות
שנגנב  אלא המפקיד כטענת הפקדון שקיבל בעצמו כשמודה
חכמים  כלומר הסתה, מלשון הוא היסת, נשבה. או מת או
השבועה  באמצעות - להודות בכל, הכופר את מסיתים
רש"י  שפירש מה וראה היסת. בד"ה ה. בבאֿמציעא (רש"י

היסת). ערך ובערוך היסת, בד"ה מ: שלא 67)בשבועות
לרשותו. לפניך".68)בא לגוזלה,69)"הנח בכוונה

(ראה  באונסין ומתחייב גזלן בזה נעשה - כך עשה שאם
יא). הל' גזילה מהל' בסיבתו 70)פ"ג שבא ההיזק על

זֿיא). הל' ומזיק חובל מהל' פ"ז (ראה מזיק מדין

.·ÈB‡ ,EÈz¯kO‰ B‡ ,EÈzÏ‡L‰ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ¿«»≈…»¿»ƒ≈»
‰˜lzÒÂ ,CÏ Èz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡L∆»«≈»»¬»∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
Úa˙p‰ È¯‰ - ‰ÚÈ·z eÈÈa ‰¯‡L ‡ÏÂ ,‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»¿…ƒ¿¬»≈≈¿ƒ»¬≈«ƒ¿»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL71¯ËÙÂ72ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡73„È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ËL ÌL ‰È‰ ‡lLk ¬ƒ¿∆…»»»¿»¬»ƒƒ¿ƒ

CÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÏÈ‡L‰ B‡ ¯ÈkO‰ B‡ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆¡«¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ -74CBzÓ .75ÏBÎiL ¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆ƒ∆»

‰˙Ó - Ï‡BM‰Â ,„·‡ B‡ ·‚pL ÌpÁ ¯ÓBL ¯ÓBÏ«≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿«≈≈»
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa76Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,77ÌLÎe ;78 ƒ¿«¿»»∆¡»«∆¡«¿ƒ¿≈

,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL - Ò‡pL ÔÚË Ì‡L∆ƒ»«∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈∆
ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk Ú·MÈ - Èz¯ÊÁ‰ ÔÚË Ì‡ Ck»ƒ»«∆¡«¿ƒƒ»«¿≈∆»ƒ

Ú·Bz‰ „Èa ¯ËL ÌL LÈÂ79?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈»¿»¿««≈««∆¿»ƒ¬ƒ
CÈ¯ˆ ‡ÏÂ ,eÒ‡ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ‰È‰Lk¿∆»»«≈»ƒ¿…¿«∆∆¿¿…«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï B˙B‡80B˙ÚË ÏÚ81·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»»««¬»¬»ƒ»»«»
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï82¯‡a˙iL BÓk ,83BÈ‡ - ¿»ƒ¿»»««¬»¿∆ƒ¿»≈≈
Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡84¯ËM‰ ÏÚa Ú·MÈ ‡l‡ , ∆¡»«∆¡«¿ƒ∆»ƒ»««««¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a85ÌlLÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡lL86ÈÓ EÏ ÔÈ‡ . ƒ¿ƒ«≈∆∆…∆¡ƒƒ«≈≈¿ƒ
ÚaLpL87˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ CÎÂ Ck ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ∆ƒ¿»ƒ∆»«»¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«

¯ËL ÂÈÏÚ LiL „·Ïa ¯ÓBM‰ ‰Ê ‡l‡ ,ıÙÁ88Ï·‡ ; ≈∆∆»∆«≈ƒ¿«∆≈»»¿»¬»

¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ÔÈ„a ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡L89ÔÈ‡ - ¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«≈»
˙q‰ ‡l‡ ÔÈÚaL90. ƒ¿»ƒ∆»∆≈

הוא.71) בכל כופר -72)שהרי בעדים הפקידו ואפילו
צריך  אין בעדים חבירו אצל שהמפקיד החזרתי, לטעון נאמן

מה:). (שבועות בעדים לו -73)להחזיר החזרתי שהטוען
היסת. השבועה 74)נשבע בשעת בזרועו ספרֿתורה אוחז

ח).( הל' שבועות מהל' אנו 75)פי"א אין לפיכך כלומר,
בידי  הנמצא שהשטר אףֿעלֿפי לשלם, אותו מחייבים
החזיר  שאלמלי הפקדון, להחזרת תביעתו מחזק המפקיד

בחזרה. שטרו מקבל היה פטורים 76)הפקדון ויהיו
ב. הל' בפ"א למעלה כמבואר כלומר,77)מלשלם,

שביד  השטר של הוכחתו תוקף את מערער זה "מיגו"
ביד  מלהשאירו נזהר אינו שהשומר אומרים שאנו המפקיד,
ג). ס"ק רצו (סמ"ע ה"מיגו" על סומך שהוא מפני המפקיד

חפץ,78) בנקיטת שבועה אותו משביעים אנו לכך כלומר,
שטר. בלי בפקדון כמו היסת נשבע כלומר,79)ואינו

ה"מיגו" מפני אלא מתערער אינו השטר של ההוכחה תוקף
היה  כך טען אילו והרי נאנסו, או נגנבו לטעון שיכול
המסתמכת  טענתו אין ולכן חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב
חסדא  (כרב חפץ בנקיטת משבועה פוטרתו ה"מיגו" על

ע.). ופטור.81)עדים.80)בבבאֿבתרא ונשבע
מצויים 82) אדם שבני במקום קרה שהאונס טען אם כגון
אלא 83)שם. בשבועה נפטר שאינו א, הל' ג בפרק להלן

עדים. להביא אותו גם 84)מצריכים שהרי בעדים, אלא
עדים. להביא אותו מצריכים - נאנסו כדין 85)כשטוען

ב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים
המפקיד 86) ביד שהשטר מה על סומכים שאנו אף כלומר,

את  רואים אנו אין - החזרתי לטעון נאמן השומר שאין
בלא  שנאמינו כך כדי עד החזיר שלא ברורה כהוכחה השטר
סיבה  מאיזו המפקיד ביד השטר נשאר שאולי שבועה,
החזרת  בשעת השטר החזיר לא שהמפקיד שאפשר - שהיא
יחזירנו, ולמחרֿמחרתיים בידו כעת שאינו בנימוק הפקדון,
לאפשרות  זו דוגמא טז: בבאֿמציעא (ראה האמינו והשומר
ליה  דאמר והוא א"א כותב: כאן והראב"ד השטר). השארת
שלים  זיל לכתחילה אנן אבל לך, החזרתי שלא לי אישתבע
כשהנפקד  אלא המפקיד את משביעים שאין ליה, אמרינן
לשלום". "לך לו אומר הדין בית אבל השבעתו, דורש
לא  שהשומר גמורה, כהוכחה השטר את לראות שיש דעתו,
הלכות  (ראה פרעתי טוען והלווה בשטר במלוה כמו החזיר
רבינו  דעת שגם כתב והמגידֿמשנה ה"ב). פי"ד ולוה מלוה
שיש  במקום הכוונה השטר, בעל ישבע שאמר ומה הוא, כך
ולוה  מלוה בהלכות רבינו שפסק וכמו השומר, מצד דרישה
ובאבןֿהאזל  (ובאורֿשמח מא. שבועות הגמרא ע"פ שם,
את  משביעים הנפקד דרישת בלי שגם רבינו, בדעת כתבו
עיי"ש). הלוואה, דין ובין שומר דין בין ומחלקים המפקיד,

מלשלם.87) ה"מיגו"88)ופטור טענת על שגם מפני
חפץ. בנקיטת שבועה האומן 89)חייב מן התובע כגון

לתקן  לו שמסרו שאחר טוען והאומן לתקן, לו שמסר כלי
דברים  היה לא לומר שיכול מתוך נאמן, האומן - לו מכרו
ח). בפרק ושם ב, הל' ונטען טוען מהל' פ"ט (ראה מעולם
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אינו 90) - מעולם דברים היו לא - ה"מיגו" טענת על שהרי
היסת. אלא חייב

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אונס 1) זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף. חיות מציפורני

.‡¯ÓBL2‰¯e·L ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»
- ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»

‰È‡¯ B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ3Û‡ ¯ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«
ÌÈ¯ÓBL ˙Úe·MÓ4.ÌlLÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈

‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰Úe·L ÌL ÔÈ‡ - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

¯ËtÈÂ Ò‡pL Ú·MÈ ‡l‡ ,‰È‡¯ B˙B‡5‡È·‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰Úe·M‰ ÔÓ Û‡ ¯ËÙ - da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
d¯aLÂ ,¯ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡·e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa6˜eL :e¯Ó‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
ÈeˆÓ Ì„‡ Èa - ˙È·Á‰ Ba ‰¯aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ
zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·z B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»

zÏÙÂ7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר ובין  חינם שומר שכיון 3)בין עדים.
עדים  יש בוודאי מצויים, אדם שבני במקום אירע  שהאונס
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס, שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח שלא בה, פשע שלא
ברשותו. ושאינה ֿ 5)לצרכו) (בבא יהודה בן איסי כדברי

פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס, כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב. הל' בסמוך

.·‰¯aLÂ ,¯ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙È·Á ¯È·Ún‰8 ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È¯‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc -ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„·‡Â ‰·‚k ‰¯È·M‰9Ô‰a ·iÁ10Ï·‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰Úe·L ·iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz11. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙È·Á ¯È·ÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ÌlLÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
B¯·ÁÏ12Ba eOÚ CÎÈÙÏ ,13˙˙ÈÓk ˙È·Á‰ ˙¯È·L «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙¯È·Le ‰Ó‰a‰14ewz „BÚÂ .15Ì‡L :‰Ê ¯·„a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡O16ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰¯aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„17Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
Ò‡k ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL18Ò‡ BÈ‡Â19ÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ

da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ20‰¯aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰e¯aL ‡lL ÔÈÚaL - ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»

ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È¯‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa B¯È·Ú‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ¯È·Ú‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ21˙È·Á ¯È·Ú‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ
‡e‰L - d¯È·Ú‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk C¯c ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆

.Ïk‰ ÌlLÓ - B„Èa ‰¯aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס למנוע שבידו מפני

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע שלא נשבע חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע, אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור

פטור. - פשע שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע שלא היא ששבועתו רבי 12)הרי"ף, מאמר שם,
יוחנן. רבי בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס שהוא
ב. הל' בפ"א למעלה חייא 15)כמבואר רבי תקנת שם,

יוסף. לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני אחד: מצד ולחיוב,
כבד  שהמשא מה שני: ומצד פטורים; ויהיו כאונס התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי קצת, נח שאחד ופעמים חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס כל ונופל
ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי כל לשלם
"שהרי  בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני  להעבירו שיכול משוי אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי' (לבוש דמיה חצי משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי השבועה,20)לפרש מן ופטורים
א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה

משאוי  לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני
לנושאו. לאחד שקשה כבד

.‚·iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈
ÌlLÏ22‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,23,‰Úa¯‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»

- ˜eM‰ ÌBÈa e¯ÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ¯‡L·eƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa¯‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï·‡ ;˜eM‰ ÌBÈa ¯kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
¯‡La BÏ e¯ÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÓi‰24ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe .25, «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙¯ÈÎÓa Á¯BË ‰È‰L Á¯Ë26‰È‰L ·˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙È·Á‰ ·˜B27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון
הי"ט). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני

התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי רבינו שיטת
יין  חבית לחנוני להחזיר חייב שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי החבית דמי או
משלם  - שלשה החנוני אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני כשאין השוק, וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני, אצל החבית שווי כפי
צט: בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי"ף. נוסחת הימים.25)כפי בשאר ובין השוק ביום בין
כפי 26) נקבע לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,

קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני שהיה מה
החבית  כל דמי שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן

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



zexikyקצד zekld - mihtyn xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לחסוך  כדי פחות להרויח מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת
בקמעונאות. המכירה טורח שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד

להוציא  החנוני היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס של חבית היה אם - נקב לעשות אומן לשכירת
מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית

ט). ס"ק דש סי' הגר"א - ברש"י

.„·‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê e‡aL ,‰ÚB¯∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡ - „Á‡28˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ·‡Ê29Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;30ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe¯ È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·Ïk31eÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÏÚ ¯˙È32È¯‰ - »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡·e ,ÔiÊÓ ‰ÚB¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ¯ÒBÓ ‰ÚB¯‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ¯Á‡33 «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏc¯a‰Â ¯Óp‰Â ·c‰Â È¯‡‰ .ÌÈËÒlk34- LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï·‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡35el‡ ÔÈ‡ - ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡36.ÌlLÏ ·iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב מפני עליו, פטור שכר ששומר גדול,
לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל

ולא 29) כתנאֿקמא ישוב. למקום ומתקרבים שמתפרצים
אונס. אחד זאב גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי

יב).30) כב, (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי בשם הבבלי כידוע ולא שם, כת"ק

אונס. - רוחות משתי באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב אינו

כאן  יש שהרי אונס, זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי  אחד נגד אחד במאבק כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי

טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע הוליך הרועה
שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.‰Ba ˙B¯b˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,·p‚ ‡ˆnL ‰ÚB¯∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡¯‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB¯ CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡·e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;·iÁ ‰ÚB¯‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»
ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡È·Ó B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙e¯b˙‰a37. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,

.Â‰ÚB¯38BÏ ‰È‰L39‰Èe·M‰ B‡ ‰Ù¯h‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Ó·e ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯a40ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯ ‡¯˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

¯ÓBL „Á‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ41‡¯B˜ - ÌpÁ ¯ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡È·Óe ÌÈÚB¯42.¯eËt - ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
¯kOÏ ·iÁ - ¯ÎO ¯ÓBL Ï·‡43˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB¯‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „Ú44Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ Ô¯ÎO45BÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯ÎO ‡ÏÂ ¯kOÏ46. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק
הטורף. את ולהבריח במקלות הם 41)מצויידים חלוקים

שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם
מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב"ד
הבהמה, שווי דמי כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי  להחזיר מחויב היה הבהמה בעל שהרי הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח ולא להוציא, מוכן
כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.Ê- ¯ÎOa ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB¯∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaL47BÈ‡L .48‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»

Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú49‰Ù¯Ë ¯ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,50Ú·MÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a51. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט: (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא
ויטול"). הוציא כמה ישבע וכו' אשתו נכסי על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב
ונוטל, התובע נשבע יודע, אינו והנתבע שהוציא, 'ברי' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו
כל  וירוויח נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי נאמן, אינו -

ט). ס"ק שג סי' המשפט' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"א כמבואר חפץ, בנקיטת

.ÁC¯cL ˙Úa ÔÈa ,¯ÈÚÏ ‡·e B¯„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB¯∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB¯‰52ÌÈÚB¯‰ C¯c ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈ·e »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ
e‡·e ,Òk‰Ï53Ò¯„Â È¯‡ ,eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê54ÔÈ‡ - ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈

ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈ¯ÓB‡55ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ
- ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿

·iÁ56¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,57- Úe„È ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«
ÌlLÏ ·iÁ58. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס זאבים התנפלות שראו עדים, העידו
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מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס דרכו ארי
למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב שמוצאה. במקום

אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח, רוח אצלו מתעורר היה
רוב  טבע כפי אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ"ע ובזאבים בארי להלחם יוצאים שאינם האדם, בני

קו.). ב"מ וראה י. שעליו 56)ס"ק שכר, בשומר המדובר
שהרי  פשע, שלא אףֿעלֿפי ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי  ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב בר ורבה חסדא כרב (שם, פשיעה
שאין  מפני פטור, – להכנס הרועים שדרך בעת שנכנס חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי להכנס, הרועים
באונס" וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ"א למעלה (ראה
האונס  את לייחס שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי"ף י, הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי
לישבע, יכול ואינו ודאי, אונס כאן שהיה שבועה מחויב
וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע הדבר אין שהרי
שג  סי' (ש"ך משלם - לישבע יכול ואינו שבועה המחויב

י). ס"ק

.Ë‰ÚB¯‰Â ,Ò‡ ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
¯eËt59dÙbÒ .60Ò‡ BÈ‡ - ‰˙ÓÂ61ezÙ˜z .62 »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï ‰˙ÏÚÂ63‰Ê È¯‰ - ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡64‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
B˙lÁzL ÏkL ;·iÁ - ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»

‰ÚÈLÙa65Ò‡a BÙBÒÂ66·iÁ -67¯È·Ú‰L ‰ÚB¯ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ
,dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,¯Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»

˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂ68·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯‰p‰69BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»
‡l‡ ¯ÎO ÏËB ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»
‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ¯ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k Ô¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÙp‰70. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי או ברעב עינה

יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס: מתרגם נפש",
אח 61) מתה אפילו כאונס הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר

לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
וכיון  הבהמה, למיתת בסוף שגרם גופה החליש שהסיגוף
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי לישבע יכול השומר שאין
ראה  לישבע. יכול ואינו שבועה מחויב כדין משלם זה הרי

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ"א שנתבאר כמו

שם). ברי"ף וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי
הנהר.68) פפא.69)בזרם רב לפני (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב

.Èda ÚLt71Ìb‡Ï ‰‡ˆÈÂ72- dk¯„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;¯eËt73Ò‡ È„ÈÏ ‡B·zL dÏ ‰Ó¯b d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,¯ÓBL ˙È·a Èl ‰Ó - ‰˙Ó dk¯„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl74‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó ·pb d·b Ì‡ Ï·‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ¯ÓBM‰ È¯‰ - ·pb‰ ˙È·a dk¯„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L75‡È‰ È¯‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„·‡76d˙‡ÈˆÈÂ ,·pb‰ „Èa77·b‰Ï dÏ ‰Ó¯b78. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי.71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני אנו פוטרים למה נימוק זה

לאגם  יציאתה שהרי - בפשיעה שתחילתו אע"פ השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ"א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב. - באונס וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב" - באונס וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס יסוד לפשיעה
כרבא). לו: (שם לט בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו

ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני חייב, ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו
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ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואם 1) בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי יבאר

עמוק  שאינו נגע ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים
בהרת  שנאמר מקום וכל צרעת, נגע כל שיעור הבשר, מעור
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני שלשה דווקא, הוא אם

.‡¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ2¯BÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÔÈaÏiL ‡e‰3, »«««»»∆«¿ƒ»ƒ»
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙Èe·l‰ ‰È‰˙Â4‰ˆÈa Ìe¯wÓe ¿ƒ¿∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓÏe5‰‰„ ‡È‰L ˙Èe·Ï Ï·‡ .6‰ˆÈa‰ Ìe¯wÓ ¿«¿»¬»«¿ƒ∆ƒ≈»ƒ¿«≈»
˜‰a ‡l‡ ,˙Ú¯ˆ dÈ‡ - ‰hÓÏe7.‡e‰ ¿«»≈»»««∆»…«

בשרו 2) בעור יהיה כי אדם ב): יג, (ויקרא בתורה האמורה
צרעת. לנגע בשרו בעור והיה צרעת 3)וכו' להוציא

דברים  במה בפ"ח. לקמן יתבארו שדיניה בזקן, או בראש
העור, מחלת שהיא באיזו קשורה כשהלבנונית אמורים,
וכן  צרעת. אינו - לגמרי בריא בעור לבן כתם סתם אבל
בעור  "והיה ה"ו: פ"א נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שנינו
שהכוונה  ברור ממנו. מצטער שהוא מלמד לנגע", בשרו
והמצוה' 'התורה (ראה מצער גירוי או כאב לו גורם שהנגע

שם). הקליפה 4)למלבי"ם ולא שבפנים הרך כקרום
מ"א  פ"א נגעים ישראל' ('תפארת החיצונית הקשה

עזה.5)ב'בועז'). יותר שנאמר 7)כהה.6)לבנונית
הוא. טהור בעור פרח הוא בוהק לט): (שם,

.·˙B‡¯Ó Úa¯‡Â8:Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa LÈ ¿«¿««¿≈¿»«««»»¿≈≈
‰‡¯ ‡e‰L ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ÊÚ Ô·Ï…∆«¿≈∆≈¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿∆

˙¯‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,‚ÏMk ¯Oa‰ ¯BÚa9‡e‰L Ô·ÏÂ . ¿«»»«∆∆«ƒ¿»«∆∆¿…∆∆
Ôa O·k ÏL È˜ ¯Óˆk ‰‡¯pL ,ËÚÓ ‰fÓ ‰‰„≈∆ƒ∆¿«∆ƒ¿∆¿∆∆»ƒ∆∆∆∆

BÓBÈ10‡¯˜p‰ ‡e‰ ,11˙‡O12˙‡O‰ ÔÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . «ƒ¿»¿≈¿…∆∆≈∆ƒ«¿≈
ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk ‰‡¯pL ,ËÚÓ13˙¯‰a‰ ˙„ÏBz ‡e‰ ,14, ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«≈»∆∆««∆∆

˙ÁtÒ ˙‡¯˜Â15,ËÚÓ ÏÎÈ‰‰ „ÈqÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . ¿ƒ¿≈«««¿…∆∆≈∆ƒƒ«≈»¿«
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‡e‰ È¯‰Â16Ì‚Â ,˙‡O‰ ˙„ÏBz ‡È‰ , «¬≈ƒ¿≈»ƒ∆∆«¿≈¿«

z„ÓÏ ‰p‰ .˙ÁtÒ ‡¯˜ ‰Ê17‡e‰L ‰‡¯n‰L , ∆ƒ¿»«««ƒ≈»«¿»∆««¿∆∆
‡e‰L ‰‡¯n‰Â ,˙¯‰a‰ ˙ÁtÒ ‡e‰ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk¿ƒ«≈»«««««∆∆¿««¿∆∆
˙ÁtÒ ÔBLÏ ÔÈ‡L ;˙‡O‰ ˙ÁtÒ ‡È‰ ‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»ƒ««««¿≈∆≈¿«««
ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡ Ô‡kÓ .‰ÏÙË ‡l‡∆»¿≈»ƒ»»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ

Úa¯‡ Ô‰L18.‰zÁtÒÂ ˙‡O ,dzÁtÒÂ ˙¯‰a : ∆≈«¿««∆∆¿««¿»¿≈¿««¿»

מ"א.8) פ"א כי 9)נגעים אדם ב): (שם, בתורה האמורה
על  כך ונקראה בהרת. או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה
(איוב  בשחקים" הוא "בהיר כמו והבהיר, העז הלובן שם
כהנים' וב'תורת התורה. על בפירושו רש"י – כא) לז,
לבנוניתה? תהא "וכמה שנינו: ה"ב) פ"ב נגעים, (פרשת
כשלג". מצורעת מרים והנה י) יב, (במדבר שנאמר כשלג,

(רבינו 10) לנקותו כדי צמרו את שרחצו ואחר שנולד, ביום
שם). המשנה על שם.11)בפירושו בתורה,

בפירושו 12) רבינו מאיר. רבי דעת נגד שם במשנה כחכמים
או  לבנה "שאת לט): (שם, שהכתוב אומר שם למשנה

ביותר. הלבנות הן שאלו מוכיח לבנה" בית 13)בהרת של
ההי  את שמלבינים מפני מאד, לבן שהוא בכל המקדש, כל

שם). ישראל' ('תפארת מ"ד פ"ג מדות במס' כמפורש שנה,
נקראים 14) – ושאת בהרת – בתורה המפורשים הנגעים

תולדות, נקראים - להם כטפלים מדרשה והנלמדים אבות,
הבאה. בהערה ראה "ספחת". מהמילה ונלמדו

טפילה,15) אלא ספחת ואין אמרו: - ב ו, שבועות בגמרא
אחת  אל נא ספחני לו): ב, (שמואלֿא אומר הוא וכן

ה,16)הכהונות. (שבועות עקיבא רבי שיטת נוקט רבינו
נבדלים  פירוש מזו", למעלה "זו הם המראות שארבעת ב)
לכך, בהתאם ומסודרים לבנוניתם חוזק בדרגת מזה זה הם
מראה  ואחריה בראש, נשנית ביותר עזה שלבנוניתה בהרת
מלובן  למעלה לבנוניתה והשאת לבן, כצמר שהוא השאת
דיהה  שלבנוניתו ביצה מקרום למעלה וסיד ההיכל, סיד
הלבנונית, בסוג הוא ההבדל לרבנן אבל הקודמות. משלוש
לסוג  דומה שאינו מיוחד מסוג הוא והסיד השלג לובן
בפירושו  והרמב"ן כאן. (ראב"ד ביצה וקרום צמר של הלובן
הוא  הבהרת לובן שסוג מבאר ג) יג, (ויקרא התורה על
'תפארת  וראה השאת. סוג מהֿשאיןֿכן ומסנוור מבריק
לשני  המראות את ג"כ שחילק נגעים מס' בתחילת ישראל'

מזהיר). ובלתי מזהיר שהבהרת 17)סוגים: שאמרנו, מזה
ללמוד  יש ביצה, מקרום לבן יותר וסיד משאת, לבנה יותר
לשאת. טפל ביצה וקרום לבהרת, טפל הוא שסיד

למעלה 18) "זו עקיבא: רבי ששיטת משמע, שם בגמרא
ותולדות  אבות לשיטת מנוגדת מזו" למעלה וזו מזו,
דברי  על חמורה תמיהה ומכאן מ"א, פ"א בנגעים השנויה
ב'כסף  זל"ז. המנוגדות השיטות שתי שנוקט כאן רבינו
השקלאֿוטריא  שאמנם ומבאר, זו תמיהה על עמד משנה'
השיטות, שתי בין ניגוד על מסתמכת שם שבועות במס'
מודה  עקיבא רבי שגם אפשר - א ו, שם המסקנה לפי אבל
בהערה  נוסף ביאור במשנתנו. שנשנו כפי ותולדות באבות

הבאה.

.‚ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - el‡ ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿¿»ƒ≈À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
‰Ê19¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,20˙i‡¯ ˙lÁ˙a ÔÈa ; ∆≈¿»≈≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ«

Ú‚p‰21‰Ú·M‰ ÛBÒa ÔÈa ,22¯ËÙpL ¯Á‡Ï ÔÈa , «∆«≈¿«ƒ¿»≈¿««∆ƒ¿«
Ú¯ˆn‰23ËÏÁ B‡24Blk ‰È‰L Ú‚ „Á‡ ?„ˆÈk . «¿…»∆¿«≈«∆»∆«∆»»À

Ìe¯˜k B‡ È˜ ¯Óˆk B‡ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk B‡ ‚ÏLk Ô·Ï»»¿∆∆¿ƒ«≈»¿∆∆»ƒƒ¿
˙¯‰a‰ ‰‡¯Ók Ô·l‰ ˙ˆ˜Ó ‰È‰L Ú‚ „Á‡Â ,‰ˆÈa≈»¿∆»∆«∆»»ƒ¿»«…∆¿«¿≈««∆∆
˙Átq‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe ˙‡O‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe25- ƒ¿»¿«¿≈«¿≈ƒ¿»¿«¿≈««««

Ìe‡Ó ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .·eLÁ ‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰«…¿«¿∆∆»»ƒ≈»»¿»
ÌÈÓÎÁ26Ô‰L ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ∆≈
?Úa¯‡27˙B‡¯na ÔÈ·‰Ï È„k28BÈ‡L Ô‰k ÏkL . «¿«¿≈¿»ƒ««¿∆»…≈∆≈
¯ÈkÓ29B˙B‡ ÔÈ„nÏnLk Ô‰È˙BÓLe ˙B‡¯n‰ «ƒ««¿¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

¯ÈkÈÂ ÔÈ·iL „Ú ,Ú‚p‰ ‰‡¯È ‡Ï - B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe30 ƒƒ…ƒ¿∆«∆««∆»ƒ¿«ƒ
dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙¯‰a‰ ‡È‰ BÊ :¯Ó‡ÈÂ31‡È‰ BÊ , ¿…«ƒ««∆∆¿ƒ««¿»ƒ
.dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙‡O‰«¿≈¿ƒ««¿»

הללו 19) מראות "ארבעה שונים: אנו מ"ג, שם בנגעים
ואפילו  בדבר, הגבלה כל שאין ומשמע זע"ז", מצטרפים
ביניהן  שיש בהרת, עם שאת של תולדה או התולדות שתי
משמע  וכן מצטרפות. כן גם דרגות, שלוש של הבדל
והיה  שדרשו: ה"ד, פ"א נגעים פרשת כהנים' מ'תורת
צרעת" לנגע "והיה ב): יג, (שם בתורה נאמר (פירוש,
בנגעים  מדבר הכתוב והרי "והיו", נאמר ולא יחיד, בלשון
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מפני זה, עם זה שמצטרפים מלמד נחשבים רבים) שכולם
ורא"ש  ואע"ג, ד"ה א ו, שבועות רש"י (ראה כאחד
ששונה  שמי משמע, שם בסוגיה אמנם למשנתנו). בפירושו
שלה, אב עם רק מצטרפת שתולדה סובר ותולדות אבות
שם  המסקנה לפי אבל בשקלאֿוטריא, נאמר זה אולם
בצירוף, קובעות אינן הלובן שדרגות עקיבא, דרבי אליבא
אבות  שגם אפשר הנגעים, טבעי לימוד לשם רק ונאמרו
טבעי  לימוד לשם אלא צירוף דיני לענין נקבעו לא ותולדות
ובשמותיהם  בהם בקיא שאינו כהן "וכל ומראותיהם הנגעים
וראה  משנה'. 'כסף שם). (גמרא הנגעים" את רואה אינו

זו. הלכה בסוף רבינו מביא 20)דברי הצירוף אם בין
נקדים  כיצד? עליו. מחמיר הוא אם בין למצורע, הקלה
מביאים  בנגע שלקה אדם א. בשר: עור נגעי דיני עיקרי
(שיעורו  כגריס גדול נגע הכהן מצא אם ב. הכהן. אל אותו
מחיה  או שהלבינו שערות שתי בו ויש ה"ז) לקמן יתבאר
מצורע  הוא שהמנוגע מודיע הוא כעדשה, חי) (בשר
הכהן  האלה, הסימנים משני אחד בנגע אין אם ג. מוחלט.
אם  ד. לקמן). יבוארו ההסגר (פרטי ימים לשבעה מסגירו
לא  וגם הימים שבעת אחרי הנגע התרחב) =) פשה לא
הכהן  מסגירו למעלה, שאמרנו הטומאה סימני בו נולדו
אחד  בו נולדו לא שני הסגר אחרי אם ה. לשבוע. שנית
מחיה, לבנות, שערות שתי – הטומאה סימני משלושת
אדם  בנגעי שלישי הסגר אין ולעולם הכהן. מטהרו – פשיון
ויקרא  התורה על בפירושו רש"י וראה כאן. הפרק סוף (ראה
אחרי  הנגע פשה אם ו. שם). מזרחי אליהו וברבינו ו. יג,
אם  ז. מוחלט. מצורע הוא - שני הסגר או ראשון הסגר
ופרחה  הצרעת התרחבה שהוחלט אחרי או ההסגר אחרי
בתחילה, הגוף בכל הצרעת פרחה אם ח. טהור. – גופו בכל
נפרש. ועכשיו המנוגע. את ומסגירים נגע ככל דינה

במנוגע 21) שהיה כגון בלבד, לחומרא הוא הצירוף כאן
מצטרפים  שאת, מראה גריס וכחצי בהרת מראה גריס כחצי
או  טומאה סימני בנגע כשאין אותו ומסגירים גריס לשיעור
ב). דין (ראה טומאה סימן בו כשיש אותו מחליטים

להקל 22) בשניהם ויש שני. הסגר או ראשון הסגר של
שבעת  ואחרי ונסגר, כגריס בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר.
אומרים  אנו אין שאת, מראה ונמצא הלבנונית ירדה הימים

הסגר  וטעון חדש נגע המראות שזה שני דנים אלא ראשון,
שלישי  הסגר טעון ואינו שנית, אותו ומסגירים אחד  כנגע
ואחרי  כגריס, בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר ה). דין (ראה
למראה  והפך הנגע מחצית של הלבנונית הוכהה ההסגר
שונים  נגעים כשני החצאים שני את דנים אנו אין שאת,
וכן  אחד. כנגע אותם ודנים מצטרפים אלא מכגריס פחותים
ולפעמים  להקל לפעמים הוא הצירוף שני הסגר בסוף
ואחרי  גריסים, כשני בהרת בו היתה כיצד? להקל להחמיר.
והשאר  שאת, יותר או גריס הנגע במקום מצאו שני, הסגר
זה  הוא – שאת – חדש נגע אומרים אנו אין שהיה, כמה
פשה  שלא הוא אחד ונגע מצטרפים אלא הסגר, וטעון
ניתוספה  ולהחמיר: ה). דין (ראה וטהור – שני בהסגר
את  ומחליטים פשיון זה הרי שאת, מכגריס פחות אפילו

ו). דין (ראה ופטרוהו 23)המנוגע שטיהרוהו פירוש,
שיער  – טומאה סימני נמצאו כשלא היינו, נגעים, מדיני
שפטרוהו  אחרי ואם שני. הסגר אחרי – מחיה פשיון, לבן,

היה  הפשיון אם ואפילו מוחלט מצורע הוא הצרעת, פשתה
הראשון. לנגע הוא מצטרף - אחד אחר 24)ממראה אם

שני  דנים אנו הגוף, בכל אחר ממראה נגע פרח החליטה
הדינים  כל ז). דין (ראה אותו ומטהרים אחד כנגע המראות

מ"ג. פ"א נגעים במסכת בקיצור נשנו כסיד 25)שלמעלה,
אלא  גריס שיעור בנגע אין ואפילו ביצה, כקרום או ההיכל

מצטרפים. – המראות ארבעת כל נצרף מ"א.26)אם שם
טמא.27) – ולמעלה ביצה מקרום לומר: היה רצוי ויותר
הנגעים.28) ולראות להכיר הכהנים שבועות 29)שלימדו

א. ה"ב):30)ו, (פ"ט לקמן רבינו לדברי סתירה בזה אין
והוא  לו אומר החכם שוטה, או קטן הכהן היה "ואפילו
עצמו  על סומך אינו כשכהן מדובר ששם מפני מחליט",
רבינו, שם שמבאר כמו מלמדו, שהחכם מה ואומר כלל
מזדקק  ואינו בינתו על לסמוך רוצה כשהכהן וכאן
שיבין  עד נגעים לראות לו אסור בקיא, חכם של להוראותיו
אחר). הסבר שם משנה' ב'כסף וראה ספר', ('קרית ויכיר

בנגעי 31) גם בקיא להיות שצריך רבינו כותב (שם) לקמן
ובגדים. בתים

.„˙ˆ˜Ó el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó Ô·l‰ ‰‡¯Óa ‰È‰»»¿«¿≈«…∆≈«¿««¿≈ƒ¿»
;‡e‰ ˙Ú¯ˆ Ú‚ ‰Ê Ìb - Ba ˙·¯ÚÓ ˙eiÓeÓ„‡«¿ƒ¿…∆∆«∆∆«»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆¿»»¬«¿»∆¿«ƒ

˙‡OÏ32ÒÏe ˙‡O ÏL ˙ÁtqÏÂ.˙¯‰a‰ ˙Át «¿≈¿««««∆¿≈¿«««««∆∆
,Ì„‡ ËÚÓe ˙Èe·lÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L ,‰f‰ ‰‡¯n‰Â¿««¿∆«∆∆¿…»ƒ«¿ƒ¿«…∆

Ce˙t ‡¯˜p‰ ‡e‰33Úa¯‡a Ce˙t‰ ‰‡¯Ó „ˆÈÎÂ . «ƒ¿»»¿≈««¿≈«»¿«¿«
˙BÒBk Úa¯‡ Ô‰ el‡k ?el‡ ˙B‡¯Ó34·ÏÁ ˙B‡ÏÓ35, «¿≈¿ƒ≈«¿«¿≈»»

‰iM·e ,Ì„ ÈtË ÈL ‰BL‡¯‰ ÒBka ·¯Ú˙Â¿ƒ¿»≈«»ƒ»¿≈ƒ≈»«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯·e ,ÔÈtË ‰BÓL ˙ÈLÈÏM·e ,ÔÈtË ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒƒ
‰‡¯n‰ ‡e‰ ˙¯‰aaL Ce˙t‰ .ÔÈtË ¯OÚ ‰MLƒ»»»ƒƒ«»∆««∆∆««¿∆
,˙ÈLÈÏL ÒBk ‰‡¯Ók - ˙‡OaL Ce˙t‰Â ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«»∆«¿≈¿«¿≈¿ƒƒ
,‰iM‰ ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙¯‰a‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿«««««∆∆¿«¿≈««¿ƒ»
ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙‡O‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿««««¿≈¿«¿≈«

‰BL‡¯‰36. »ƒ»

ה"ג,32) פ"ד נגעים פרשת כהנים' ב'תורת מ"ב. פ"א נגעים
(בלי  חלקה תטמא השאת לחשוב) (אפשר "יכול שונים: אנו
כזו, (בתערובת בפתוך תטמא והברת אדמומית) תערובת
מנין  בלבד), בהרת אצל בתורה נכתבה "אדמדמת" שהרי
בבהרת? בשאת האמור ואת בשאת, בבהרת האמור את ליתן
מפני  (שם) במשנה רבינו ופירש היא". צרעת תלמודֿלומר
(זוהי  מזו. זו למדים היא" "צרעת כתוב בשאת בבהרת שגם
שוה", "גזירה ונקראת בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
מזה  ולומדים המילה, אותה נמצאת מקומות שבשני היינו

שווה). דינם הענינים ארמית.33)ששני בלשון מעורב
אשא  "פתיכין ב): כה, (איוב עוזיאל בן יונתן בתרגום
יוםֿטוב' ('תוספות ומים אש מעורבים פירוש: ומיא",

('מראה 34)במשנתנו). הלוג רביעית מחזיקה כוס סתם
ד). סי' א.35)כהן' ו, מפרש,36)שבועות רבינו

אלאֿאםֿכן  בה ניכרת אדמומית אין ביותר הלבנה שבהרת
ניכרת  הכהים ובמראות אודם, של גדולה כמות תתערב
שהלבנונית  מה וכל קטנה, יותר כמות כשנתערבה אדמומית
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הדרושה, האדום החומר כמות מצטמצמת והולכת, מחלישה
'כסף  וראה הסדר, את מהפך (הראב"ד ניכרת שתהיה כדי

משנה').

.‰Ce˙t‰ ÔÈa Ô·l‰ ÔÈa ,el‡‰ ˙B‡¯n‰ Ïk37, »««¿»≈≈«»»≈«»
ÔÈ·e .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ‰‡¯ÓÎe ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿∆∆»≈¬ƒ≈
B˙ˆ˜Óe Ô·Ï B˙ˆ˜Ó B‡ Ô·Ï Blk Ú‚p‰ ‰È‰L∆»»«∆«À»»ƒ¿»»»ƒ¿»
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰ - ÌcÓ„‡¬«¿««…¿«¿∆∆»≈¿»≈≈

.¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ

המראות 37) שארבעה רבינו השמיענו בה"ג למעלה
מוסיף  וכאן מצטרפים, אדמימות) תערובת (בלי החלקים
מראות  צירוף שדין מפני מצטרפים, הפתוכים שגם ואומר
ומשמע  הפתוכים, דיני אחרי מ"ג) פ"א (בנגעים נשנה נגעים

צירוף. בדין כלול למעלה האמור שכל

.Â¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ó Ïk38Ú‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡39 »«¿≈»«««»»≈»¿»∆«
¯BÚÓ ˜ÓÚ Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡nhÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«»…≈

¯Oa‰40B˙LÈLÓa ˜ÓÚ ‡Ï .41,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa ‡l‡ , «»»…»…ƒ¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»«ƒ
Ï·‡ .Ïv‰ ÔÓ ‰wÓÚ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰ ‰nÁ‰ ‰‡¯Ók¿«¿≈««»«ƒ¿≈»«ƒ¬À»ƒ«≈¬»
¯‡L ÌÚ ‰ÂLa Ce˙t‰ B‡ Ô·l‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¿≈«…∆«»¿»∆ƒ¿»
ÁÓˆ BÓk ‡l‡ ,Ú‚ BÈ‡ - ¯BÚ‰ ÔÓ dB·‚ B‡ ¯BÚ‰»»«ƒ»≈∆«∆»¿∆«

.Ûeba ÌÈÏBÚ‰ ÌÈÁÓv‰ ÔÓƒ«¿»ƒ»ƒ«

והזקן,38) הראש מנגעי חוץ האדם, שבגוף הנגעים כל
יתבארו  וזקן ראש נגעי ודיני הבשר. עור צרעת נקראים

בפ"ח. הפתוכים.39)לקמן ובין הלבנים המראות בין
הנגע 40) "ומראה ג): יג, (ויקרא בתורה כתוב ב. ו, שבועות

שאת  "אין (שם): בגמרא שאמרו ומה בשרו". מעור עמוק
שהיא  מפני הבהרת ממראה שגבוהה פירושו, גבוה" אלא
(כסףֿמשנה). העור ממראה עמוקה אבל ממנה, כהה

ומורגש 41) הנגע, ממקום ממש גבוה הבריא העור שיהיה
עמוק" ממשו אין עמוק, הנגע "ומראה היד. במשמוש
לומר, התכוון ה"ה). פ"ב נגעים פרשת כהנים' ('תורת
– מראהו אלא העור מבשר ממש עמוק הנגע אין שאפילו
אם  עליו צרעת דין ממש עמוק כשהוא גם אבל צרעת, נקרא

ספר'). ('קרית עמוק מראהו

.Ê˙Ú¯ˆ ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯ˆ ÈÚ‚ Ïk ¯eÚLƒ»ƒ¿≈»««≈»««»»≈»««
ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a42È˜Ïw‰43Úa¯Ó ‡e‰L44‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆¿À»¿

ÌÈLÏL ˙ÁÈÓˆ È„k ¯Oa‰ ¯BÚÓ Úa¯Ó ÌB˜Ó»¿À»≈«»»¿≈¿ƒ«¿ƒ
LLÂ45.·Á¯ ˙B¯ÚO LLÂ C¯‡ ˙B¯ÚO LL ,˙B¯ÚO ¿≈¿»≈¿»…∆¿≈¿»…«

‰fÓ ˙BÁt‰ ÏÎÂ46˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡47. ¿»«»ƒ∆≈∆«»««

מ"א.42) פ"ו מפול 43)נגעים גדול יותר שהוא פול מין
שם. גדל שהוא המקום שם על כך ונקרא רגיל,

במס'44) רבינו מפרש כך מרובע. הוא עצמו הפול פירוש,
שלו  שהגרגרים אחד מין הפולים "ומן מ"ח: פ"ה מעשרות
הידוע  והוא למקום, מיוחסים מרובעים (גדילים?) גדולים
הוא  שהגריס שפירש, כאן רא"ש (וראה הקלקי". כגריס
ומשלימים  הקרנות ארבע את עליו שמוסיפים אלא עגול

ושש 45)לריבוע). שלושים של כעוביין לא כלומר,
יו"ד  (ש"ך בממוצע בו שגדלות המקום כשטח אלא שערות,

יח). ס"ק קצ ברוחב,46)סי' וכן באורך שערות משש
שערות. 36 למקום ויצטרף לרבעו כדי בו שיש ואע"פ

הבאה.47) בהלכה ראה

.ÁelÙ‡ ,˙B¯ÚO LÓÁ ˙ÁÈÓˆ È„k BaÁ¯ ‰È‰L Ú‚∆«∆»»»¿¿≈¿ƒ«»≈¿»¬ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡Â ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰»»»¿«»¬≈∆»¿≈∆«»««

ÒÈ¯‚k Úea¯ Ba ‰È‰iL „Ú48‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ49. ¿∆ƒƒ«

(שם)48) המשנה על בפירושו כגריס. וברוחב כגריס באורך
ממש, מרובעת להיות צריכה הנגע תבנית שאין רבינו, מבאר
ולא  מרובע גריס בו להכניס שאפשר מקום שתתפוס אלא

הנגע. מגבולות א.49)יחרוג ד, עירובין

.Ë˙¯‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰ - »»∆…««∆∆«ƒƒ¿»
˙B‡¯Ó Úa¯‡51‰È‰iL ‡e‰Â .Ce˙t ÏL B‡ Ô·Ï ÏL «¿««¿∆…∆∆»¿∆ƒ¿∆

‰ÊÂ .¯Oa‰ ¯BÚÓ ˜ÓÚ ‰È‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆»…≈«»»¿∆
Ì˙Ò ˙¯‰a B˙B‡ ÔÈ¯B˜ e‡L ‡e‰52‡È‰L ˙¯‰a . ∆»ƒ«∆∆¿»«∆∆∆ƒ

a ˙È‡¯ ‚ÏLk ‰fÚ‰‰k Ô·Ï ‡e‰L Ì„‡53˙¯‰·e , «»¿∆∆ƒ¿≈¿»»∆»»≈»«∆∆
ÈLeÎa ˙È‡¯ ‰‰k ‡È‰L54ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰fÚ ∆ƒ≈»ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ»≈¿«¬ƒ

ÈBÈ·a ‡l‡ Ïk‰55.¯ÁL ‡ÏÂ Ô·Ï ‡Ï BÈ‡L , «…∆»¿≈ƒ∆≈…»»¿…»…

בבהרת.50) שהוא דין איזה שנאמר בפירושו 51)פירוש,
נאמר  שוה', מ'גזירה שלמדו רבינו, כותב (שם) המשנה על
בכל  ליתן "צרעת", אחרים בנגעים ונאמר "צרעת", בבהרת

בבהרת. האמור את כאן 52)הנגעים מסתיימת הענין לפי
עצמו. בפני ענין ואילך ומכאן אפילו 53)ה"ט, לפעמים

ביצה. מקרום שחור.54)למטה מראה 55)שעורו לפי
ביותר. כהה ולא ביותר בהיר לא בינוני, אדם של עורו

מ"א. פ"ב נגעים במס' כחכמים,

.È¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa Ô‰ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL56: ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»«««»»
,Ô·Ï ¯ÚO‰ÈÁn‰Â57ÔBÈOt‰Â ,58ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe . ≈»»»¿«ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰„ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza«»≈«ƒ∆¿»«∆∆»≈»»»
¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁÈ - Ô‰k‰ e‰‡¯iLk ,ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓ B‡ƒ¿«»»«¿∆ƒ¿≈«…≈«¿ƒ¿…«
¯‚qÈ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï .‡ÓË59 »≈…»»»≈»»»¿…ƒ¿»ƒ»≈
¯ÚO ˙¯‰aa „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ«««∆∆≈»
;ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ‰˙OtL B‡ ,‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï»»ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¬≈∆À¿»
‰˙Ot ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡ÏÂ ‰ÈÁÓ ‡Ï da „ÏB ‡Ï…«»…ƒ¿»¿…≈»»»¿…»¿»
ÔzLÏMÓ „Á‡ da „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ¯BÚa»«¿ƒ»«≈ƒƒ«»∆»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ;ep¯ËÙÈÂ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,BËÈÏÁÓ -«¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ¿¿∆∆≈

˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ¯bÒ‰ ¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a60Ì‡Â . ¿ƒ¿≈«»»∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚO Ba „ÏB B‡ Ú‚p‰ ‰Ot ¯‰ËÂ B¯ËtL ¯Á‡Ï¿««∆¿»¿»≈»»«∆««≈»»»

‰‡ÓË ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡61. ƒ¿»¬≈∆À¿»À¿»

לז.56) הערה למעלה הנגע.57)ראה באמצע בריא בשר
הבאים.58) בפרקים מבוארים דיניהם פרטי הנגע. התרחבות
אותו 59) סוגרים שאין כתב ה"ה פי"ד לקמן למלך' ב'משנה

רש"י  אולם מוסגר, הנך לו: אומר הכהן אלא בבית, ממש
כתב  וכן ממש, מסגירו שהכהן אומר התורה על בפירושו
דעתו. קיבלו שם וה'תוספות' והר"ן ב. נו, בנדרים גם

ה).60) (דין ה"ג למעלה שכתבנו מה פ"ג 61)ראה נגעים
מ"ג.
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.‡È˙ÈOÚ ¯bÒ‰‰ ¯Á‡Ïe ‚ÏLk ‰fÚ ‰˙È‰L ˙¯‰a«∆∆∆»¿»«»¿∆∆¿«««∆¿≈«¬≈
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‰lÁza ‰˙È‰L B‡ ,‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»∆»¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»

‰˙È‰L ˙BÓk ‡È‰ È¯‰ - ‚ÏLk ˙ÈOÚÂ62ÔÈ‡L ; ¿«¬≈¿∆∆¬≈ƒ¿∆»¿»∆≈
.‰¯‰Ë ÔÓÈÒ B˙i‰k ‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰‡¯n‰ ˙efÚ«««¿∆ƒ«À¿»¿…¿ƒ»ƒ«»√»
‰‰k ˙ÈOÚÂ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ËÚÓ˙ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒ¿«≈≈«¿««¿¿«¬≈≈»

˜‰a ˙ÈOÚ È¯‰L ,‰ˆÈa Ìe¯wÓ63.¯B‰Ë CÎÈÙÏe , ƒ¿≈»∆¬≈«¬≈…«¿ƒ»»
Ú‚p‰ ‰‰k ‰p‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«∆∆∆¡««»¿ƒ≈≈»«∆«

?Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ¯BÚa Ú‚p‰ ‰OÙ ‡ÏÂ64‰‰k Ì‡L ¿…»»«∆«»¿ƒ¬«…≈∆ƒ»»
˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó65‰Ot ‡ÏÂ ‰‰k ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ≈«¿««¿»¿≈ƒ…≈»¿…»»

‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡Ï B· „ÏB ‡ÏÂ¿…«…≈»»»¿…ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë66. »

כלל.62) נשתנה לא כאילו דינה מ"ז. פ"ד ראה 63)שם
ה"א. טהרה,64)למעלה סימן הוא הנגע שכהיית ומשמע

טמא. – כהה לא שאם מכאן לכאורה ללמוד אפשר וכן
ביצה.65) מקרום "ולא 66)למטה תורה שאמרה ומה

מות  ואמו אביו "ומכה כמו פשה, לא או הכוונה פשה"
אומר, התורה על בפירושו ורש"י טו). כא, (שמות יומת"
טמא. – פשה לא אפילו כהה לא אבל טהור, הנגע" ש"כהה
ראה  רבינו. כדעת ופסק רש"י דעת מפריך שם (והרמב"ן

מ"ג). פ"א שם יוםֿטוב' 'תוספות

ה'תשע"ט  סיון ז' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
יהיו 1) שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר

מקום  זה ובאי מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם,
הוא  אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער קדם אם יהיו,
שערות  שתי ובה כגריס בהרת בו היתה טומאה, סימן

וטהר. גריס כחצי ממנה והלך והוחלט

.‡˙BÁt ÔÈ‡ - ˙Ú¯ˆa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰L Ô·Ï ¯ÚO≈»»»∆ƒ«À¿»¿»««≈»
˙B¯ÚO È˙MÓ2˙BÏh eÈ‰iL È„k ?Ôk¯‡ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿≈¿»¿«»ƒ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa3B‡ ,‰Ê ¯eÚMÓ ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰ . ¿»¿»««¬À»¿««¿»»ƒƒ∆
‰¯ÁL ˙Á‡4‰˜ÏÁÂ ‰hÓlÓ ˙Á‡ B‡ ,‰·Ï ˙Á‡Â ««¿…»¿««¿»»««ƒ¿«»¿∆¿¿»

¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈzLk ˙È‡¯Â ‰ÏÚÓÏÓ5 ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ∆»»ƒ»»«¿ƒ
ÔÈaÏÓ ÔL‡¯Â6ÔÈaÏÓ Ô¯wÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¿ƒ¬≈∆»»»ƒ»»«¿ƒ

.‡ÓË - ‡e‰L Ïk Ô·l‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÁLÓ ÔL‡¯Â¿…»«¿ƒ««ƒ∆«»»»∆»≈

הפך 2) בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
"שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן"
שם  היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - משמעותה

פרטים. כמה וכולל לגוזזן 3)המין יהיה שאפשר
שיעורן  בדבר תנאים נחלקו ב נב, נדה במשנה במספריים.
כדברי  "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של
שם) למשנה (בפירושו רבינו שלדעת ומפני להחמיר", כולם
ולקמן  להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור
מצילות  שהן שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק
השיעור  רבינו מצריך המנוגע, את ומטהרות וזקן ראש בנגעי
[נראה  להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול
כולם  כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו

אלא  הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר"
הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא וודאית, הלכה קבע
גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל
וכתב  ו הלכה ח בפרק לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך
חותכת  והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם
"ספק  א: משנה ה פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו
ולמה  ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים
חומרא  ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו

הספק]. שהוא 4)מפני צבע כל אלא שחורה, דווקא לאו
שחורה  ונקט מלבן, במקומם חוץ האדם בני שרוב מפני ,

היו. שחורות שערותיהם שהוא.5)ובזמנם כל אפילו
זה 6) למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

השיער  חלק משמע לבן". הפך בנגע "ושער (שם) מהכתוב
הלבין. בנגע שנוגע

.·ÏÚ Û‡ ,Ú‚p‰ CB˙a Ô‰L ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿»∆≈¿«∆«««
Ô‡k ˙Á‡ ˙B¯fÙÓ Ô‰Â Ô‰ÈÈa ¯BÁL ¯ÚO LiL Ètƒ∆≈≈»»≈≈∆¿≈¿À»««»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - Ô‡k ˙Á‡Â7‰È‰ elÙ‡ . ¿««»¬≈≈ƒ«À¿»¬ƒ»»
¯BÁM‰ ¯ÚO ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ¿À¿»≈¿≈»«»

BËÚÓÓ8˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL eÈ‰L ÔÈ·e . ¿«¬≈∆»¿≈«¿»¿««∆∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÙBÒa eÈ‰L ÔÈ·e ÔzÙwÓ ‡È‰Â9. ¿ƒ««¿»≈∆»¿»¬≈∆»≈

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ dcˆa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡10„Ú , ¬»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬≈∆»«
˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰ ÈzL Ba ˙BÁÓBvL ¯BÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿¿≈«¿»«¿»

Ú‚p‰ CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰ .Ô·Ï11‰ˆeÁ ˙B·ÎBLÂ »»»¿≈¿»¿«∆«¿¿»
BÏ12‡ÓË -13- BÎB˙a ˙B·ÎBLÂ BÏ ‰ˆeÁ eÈ‰ ; »≈»»¿¿¿

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡14. ≈»ƒ«À¿»

וכשהן 7) ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי. מצבע שערות ביניהן יש נגע 8)מפוזרות היה אם

שמקום  אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס
כגריס, שיעור בו ואין הנגע גודל את ממעט השחור השיער
מטמא  אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו
סימן  שהוא - לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם

ממעט. אינו וודאי "מטמא 9)טומאה אמרו: ג משנה שם
מוקפות  שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו'
אותן  מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע

ממש. גבולו על עומדות לבן 10)אלא שער א: משנה שם
בלבד. הנגע בתוך הנגע.11)מטמא בתוך צמחו פירוש,

עליו.12) ושוכבות הבריא העור לצד תורת 13)נכפפו
בנגע, "ושער ב: הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים
ואפילו  הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא

לו". חוצה ושוכב 14)שוכב לו שחוצה "פרט שם:
בתוכו".

.‚Ô·Ï15eÈ‰L ÔÈa ,‰‡¯Ó ÏÎa ‡nËÓ ˙B¯ÚO‰ …∆«¿»¿«≈¿»«¿∆≈∆»
¯˙BÈa ‰‰c Ô·Ï ˙B·Ï eÈ‰L ÔÈa ‚ÏLk ˙B·Ï16, ¿»¿∆∆≈∆»¿»…∆≈∆¿≈

.‡ÓË - Ô·Ï Ô‰È‡¯Óe ÏÈ‡B‰ƒ«¿≈∆»»»≈

בכל 15) ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק נגעים
לובן". "ומראה 16)מראה ביצה, מקרום למטה אפילו

פרשת  כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע
ה). ב, פרק נגעים
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.„Ûe‚a ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·Ï ¯ÚO ÔÈ‡≈≈»»»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿
˙¯‰a‰17B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÎB˙·e ˙¯‰a ?„ˆÈk . ««∆∆≈««∆∆¿»¿ƒƒ¿»

ÈzLe ,‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓ B‡ ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a…«ƒ¿««¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈
˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ˙B·Ï ˙B¯ÚO¿»¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»«…«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - Ú‚p‰ CB˙aL18˙¯‰·k BÊ È¯‰Â , ∆¿«∆«≈»ƒ«À¿»«¬≈¿«∆∆
˙¯‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L∆≈»≈»»»¿«¿ƒ««ƒ∆««∆∆

˙ÙwÓ19B‡ Ô˙ÈÁÓ ˙‡ B‡ ‰ÂÎn‰ ˙‡ B‡ ÔÈÁM‰ ˙‡ «∆∆∆«¿ƒ∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô‰a LiL ˜‰a‰ ˙‡∆«…«∆≈»∆¿≈«¿»¿≈ƒ»»
ÈzL ˙‡ ÛÈwÓ ˜‰a B‡ Ô˙ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ¿»»…««ƒ∆¿≈

˙B¯ÚO‰20‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -21È¯‰Â , «¿»¬≈≈≈»ƒ«À¿»«¬≈
.¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ˙¯‰a‰««∆∆¿«∆∆∆≈»≈»»»¿«¿ƒ

א.17) המונחים: פירוש נקדים ה. משנה א, פרק נגעים
ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין
- השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה
דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל
מכוות  כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה:
א. הלכה א פרק למעלה ראה בוהק, ה. השחין;

שאם 18) מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
הבהרת  צירוף מבלי עצמם מחמת מטמאים כגריס, הם

לבן. שיער בהם השערות 19)כשיש את רואים אנו אין
מקיפה  אינה הבהרת אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו
שהיא  לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם
אינה  שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה
הבשר  בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה
המכווה  או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי
טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם לכך, ראוי אינו

פנימית 20) בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
ובהרת  שחין של טבעת מוקפת והיא שערות שתי שבה

טבעת. בצורת שבבהרת 21)חיצונה השערות שאין מפני
אינה  כן גם והפנימית החיצונה. לבהרת מועילה הפנימית
אותה. מקיף לפשיון ראוי בשר עור שאין מפני מטמאה
פירוש, שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה

טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי בין נכנס השחין

.‰ÔÈÁM‰ Ô‰Ï eÎÏ‰22˙‡ eÙÈw‰L ‰ÂÎn‰Â ˜‰a‰Â »¿»∆«¿ƒ¿«…«¿«ƒ¿»∆ƒƒ∆
,Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ B‡ Ô‰Ï ÔÈÎÓÒ B‡ ˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰«¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»

˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL e‡ˆÓÂ23dÙe‚a24ÛBÒa ¿ƒ¿¿¿≈«¿»¿««∆∆¿»¿
‰Ê È¯‰ - ÈM‰ Úe·M‰ ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯‰ Úe·M‰«»«»ƒ¿«»««≈ƒ¬≈∆

ep¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ;ËÏÁÓ25. À¿»¿ƒ…»¿»∆ƒ¿¿∆

לקמן.22) רבינו מסיים וכן שני או ראשון הסגר בסוף
למקומו 23) הבהרת והתפשטה לגמרי השחין שנרפא כגון

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק בלי 24)וכן
הבהרת. ובין בינן מכווה או שחין כדין 25)הפסק יטהרנו,

ההסגר. אחרי טומאה סימני בה נולדו שלא בהרת כל
שבוע  בסוף הלכו לא אם אבל שני, הסגר בסוף והמדובר

ש  אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין נית.ראשון

.ÂÔ·Ï ¯ÚO ÔÈ‡26˙¯‰a‰ ÌÈc˜zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈≈»»»ƒ«À¿»«∆«¿ƒ««∆∆
- Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô·l‰ ¯ÚO‰ ˙‡∆«≈»«»»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈»»»

B˙B‡ CÙ‰zL27˙‡ Ô·Ï ¯ÚO Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ .˙¯‰a‰ ∆«¬…««∆∆¬»ƒ»«≈»»»∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ‡È‰ È¯‰ - ˙¯‰a‰««∆∆¬≈ƒ¿«∆∆∆≈»ƒ«À¿»
.¯ÈbÒÈÂ¿«¿ƒ

(26- לבן לשיער קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם כלומר,27)טמא,

הפכה  שהצרעת והכוונה, הצרעת. אל נמשכת "והיא" המלה
ללבן. השחור השיער את

.Ê¯Á‡Â ,Ba ËÏÁ‰Â Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆»≈»»»¿À¿«¿««
BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚO ‰ÁÈp‰Â ˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰ Ck»»¿»««∆∆¿ƒƒ»≈»»»ƒ¿

¯‰ËÂ28˙¯‰a‰ ÌB˜Óa ˙¯Á‡ ˙¯‰a ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , ¿»≈¿««»»¿»«∆∆«∆∆ƒ¿««∆∆
‡¯˜p‰ e‰Ê - dÎB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ È¯‰Â ‰BL‡¯‰»ƒ»«¬≈«≈»»»¿»∆«ƒ¿»

‰c˜t ¯ÚO29‡È‰Â :¯Ó‡pL ;‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡Â , ¿«¿À»¿≈ƒ«À¿»∆∆¡«¿ƒ
ezÎÙ‰L ‡Ï ,‡È‰ ezÎÙ‰L - Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰»¿»≈»»»∆¬»«ƒ…∆¬»«

dz¯·Á30. ¬∆¿»

כיוון 28) טהור המנוגע נשארו, שהשערות פי על אף
נתרפאה. שהלכה 29)שהבהרת הראשונה הבהרת כאילו

על  בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה
זה 30)המשנה). נגע אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,

זאת. עשה אחר כשנגע לא אבל ללבן השיער את הפך

.Á,ËÏÁ‰Â ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿À¿«
¯‰ËÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ‰pnÓ CÏ‰Â31ÈzL e¯‡LÂ , ¿»«ƒ∆»«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¬¿≈

ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ¯ÊÁÂ ,¯‡Lp‰ ÒÈ¯‚ ÈˆÁa ˙B¯ÚO‰«¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ
˙¯‰aa ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL È¯‰Â CÏ‰L ‰Ê ÌB˜Óa¿»∆∆»««¬≈¿≈¿»¿»««∆∆

‰‡nË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ÒÈ¯‚k32ÈzL CÙ‰iL „Ú , ƒ¿ƒ≈»ƒ«À¿»«∆«¬…¿≈
.˙Á‡ ˙¯‰a ˙B¯ÚO‰«¿»«∆∆««

כשיעור.31) בה נשאר שלא אין 32)מפני זה במקרה גם
אנו  אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס שחצי אומרים אנו
מזה  ויוצא בהרות שתי של כצירוף החדש הגריס את רואים

השיער. את הפכה אחרת שבהרת

.Ëdcˆa ‰„ÏBÂ ,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a33 «∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿¿¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï34,˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ35,˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ36,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿
È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»¬≈
˙B¯ÚO‰ ÈzLÏ ˙¯‰a ‰Ó„˜ È¯‰L ,ËÈÏÁ‰Ï BÊ¿«¿ƒ∆¬≈»¿»«∆∆ƒ¿≈«¿»

˙B·l‰37‰Ó„˜ ˙¯‰a‰ ˜ÙÒ Ì„˜ Ô·Ï ¯ÚO ˜ÙÒ . «¿»»≈≈»»»»«»≈««∆∆»¿»
‡ÓË BÊ È¯‰ -38.˜ÙÒa B˙‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆À¿»¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..`nh df ixd dncw zxda wtq ,mcw oal xry wtq"

היא  ובגמרא דרקיעא", ה"מתיבתא כדעת פסק הרמב"ם
קודמת  בהרת אם דרקיע במתיבתא "קאמיפלגי מחלוקת:
ספק, טהור. לבהרת קודם לבן שער ואם טמא, לבן לשער
טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה
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נחמני  בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח נוכח, מאן ואמרי
בתרי' שליחא שדרו באהלות, יחיד אני בנגעים יחיד אני
שמתיבתא  הייתכן ברורה, והתמיהה טהור". טהור אמר כו'
שרבה  הדעת על יעלה והיאך הקב"ה, על יחלקו דרקיעא
ומתיבתא  הקב"ה שבין בפלוגתא שיכריע הוא נחמני בר

דרקיעא.
כדברי  ש"הלכה אומרים כשאנו בהקדים: לבאר ויש
הראשונה  כמו היא השלישית שהדעה הפשט אין המכריע"
הלכה  ולכן הדעות שתי את כוללת שהיא אלא השניה, או
טהור  נחמני בר רבה שאמר זה בענייננו, גם כך כמותה.
דיעה  שהיא אלא הקב"ה ל"דעת" הסכמה לא הוא טהור

הדעות. שתי את בתוכה הכוללת נוספת
קוב"ה  באלוקות, דרגות שתי הם דרקיעא ומתיבתא קוב"ה
נקרא  ולכן עלמין" כל "סובב בחי' מהעולמות למעלה הוא
ומובדל  קדוש שהוא לפי קודשא־בריך־הוא בשם
מבחינת  הוא דרקיעא במתיבתא המאיר והאור מעולמות.
זהו  עלמין. כל ממלא בבחינת העולמות שבערך האור
אמרי  דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה "ספק,
טהרתה  ולכן הישות מצד בא הטומאה ענין כי טמא"
אלא  לעולם באה אינה ישות כל ביטול. אותיות – בטבילה
האור  מציאותם. להרגשת הנבראים של האפשרות מתוך
אור  הוא דרקיעא במתיבתא שמאיר עלמין" כל ה"ממלא
מקום  נתינת בו יש וממילא לעולמות, שייכות לו שיש
אבל  טמא. אמרו הספק במקום ולכן וישות, למציאות
העולמות  אין עלמין" כל "סובב – בקודשא־בריך־הוא
ולכן  ומציאות. לישות מקום נתינת בו ואין מקום תופסים

טהור. ספק שם,
שייכות  איזושהי יש עלמין" כל ל"סובב שגם ידוע אמנם
לשון  עלמין" כל "סובב אומרים אנו שהרי לעולמות,

אם כי לעולמות, שייכות על מובדל המראה לגמרי היה
אפילו  כי עלמין" כל "סובב עליו לומר שייך היה לא מהם
שמצד  העולמות ביטול שגם מובן ומזה להם. סובב אינו
את  לגמרי שולל אינו במציאות" "ביטול שהוא הגם זה אור
אליו. הבטלה מציאות איזושהי וישנה העולמות, מציאות
בגדר  שאינו ומהותו עצמותו הוא זו מדרגה למעלה אבל
לגמרי  שולל זו בחינה מצד העולמות וביטול כלל, עלמין
שייך  "לא עצמותו שלגבי מבואר לכן שלהם. מציאות כל
ז' הכל שכולל הוא "אחד" עניין כי אחד" מילת עליו
אחד) במילה (המרומזים העולם רוחות וארבע רקיעים
כלל. לעולמות ביחס שאינו יחיד דרגת הוא מזה ולמעלה
אף  טמא, דרקיעא במתיבתא שאמרו מה יובן ומעתה
והבנת  מדרגתם מצד כי טהור, אומר שהקב"ה שידעו
ישות  הגורמת שהיא העולם מציאות מורגשת שכלם
כל  "סובב שהוא קודשא־בריך־הוא מצד אבל וטומאה.

שם  שייך ואין אליו המציאות בביטול העולמות כל עלמין",
נחמני  בר רבה של גדולתו טהור. אמר ולכן כנ"ל ישות
בנגעים... (יחיד – "יחיד" מבחינת אור בעולם שהמשיך
אין  זו בחינה ולגבי כלל, העולמות בגדר שאינו כו")
בר  רבה של סברתו הכריעה לכן מקום, תופסים העולמות
יחיד  בחינת המשיך כי דרקיעא המתיבתא דעת את נחמני
רב  של הפס"ד על־דרך שלהם. ובשכל בעולמות גם
שכלי, להסבר שייך היה לא כי שתק הטעם שכששאלוהו

זה. מפסק בו חזר לא אבל
בר  ורבה אחת, פעם טהור אמר הקב"ה מדוע יובן בזה
בטלים  העולמות קוב"ה שמצד מכיון פעמיים, נחמני
בר  לרבה אבל טהור. "ספק" לכן ישות, בם ואין במציאות
שלא  הרי שבעולם לשכל גם יחיד מבחינת שהמשיך נחמני
ובשכל  למטה מצד אף אלא טהור למעלה מצד רק

שטהור. מובן שבעולם
(64 'r ai wlg y"ewl it lr)

ביניהם.33) בריא עור הפסק ללא לה סמוך כלומר,
כן 34) גם כלום אין השני גריס בחצי גם אם ואפילו

כהקדמה  ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא מסגירים.
זו". אף זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות

חידוש. יותר בה יש בבא כל שיש 35)פירוש, פי על אף
מפני  מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי בה
ולא  הראשון הגריס חצי ידי על נהפכה הראשונה שהשערה
פרשתא  נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע. כל ידי על
ולא  כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג,

מקצתו". את כולה שחצי 36)שהפכה מפני להחליט, ולא
שכן  שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי את הפך הנגע

כך. הדין השני בחצי שערה אין ללבן 37)אם כשנהפכו
כולו". את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה

א 38) פא, מציעא בבבא הפרק. בסוף שם קמא כתנא
מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר,
טמא, אמרו הישיבה בני וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש
משנה  הכסף ומבאר טהור. ואמר נחמני בר רבה את ושאלו
פירוש, היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן,
הסמכות  את ישראל לחכמי מסר הוא ברוך הקדוש
מעלה  של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע הבלעדית

קובעת. אינה

ה'תשע"ט  סיון ח' שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר

צריך  ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה
הבהרת  את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של בגופה שתהיה
כעדשה  ובאמצע מצומצם כגריס בהרת למחייה, בהרת או
במחייה. מטמאים שאינם איברים ראשי הם איזה מצומצמת,

.‡‰ÈÁn‰ ÔÈ‡2‰L„Úk ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ3 ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«¬»»
˙Úa¯Ó4˙ÁÈÓˆ È„k ?d¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ¿À««»≈«∆¿«»ƒ»¿≈¿ƒ«
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˙B¯ÚO Úa¯‡5·Á¯ ÌÈzLe C¯‡ ÌÈzL ,6‡e‰Â . «¿«¿»¿«ƒ…∆¿«ƒ…«¿
˙ÙwÓ ˙¯‰a‰Â ,˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿««∆∆«∆∆

„ˆ ÏkÓ d˙B‡7ÈzL ·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰Â , »ƒ»«¿ƒ¿≈»««ƒ¿»…«¿≈
˙¯‰a‰ „ˆa ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯˙È B‡ ˙B¯ÚO¿»»≈¬»ƒ»¿»«ƒ¿»¿«««∆∆
¯Oa ‰È‰L ÔB‚k ,˙¯fÙÓ ‰˙È‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ -≈»ƒ«À¿»»¿»¿À∆∆¿∆»»»»
,¯Á‡ ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ ¯O·e ‰Ê ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ«¿«¿»¿»∆»»«¿«¿»¿»«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«…¿∆¿«««∆∆≈»ƒ¿»¿ƒ

‰L„ÚÎÏ8˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú , ¿«¬»»«∆ƒ¿∆¿»∆»¿∆¿«««∆∆
.¯˙È B‡ Úa¯Ó ‰L„Úk«¬»»¿À»»≈

סימני 2) משלושת אחד הוא הבהרת בתוך חי בשר
ומרומזים  מחיה. פשיון, לבנות, שערות שהם: הטומאה,
מחיה) פשיון, (שערות, "שפם" המלה של בנוטריקון
יעטה"). שפם "ועל מה יג, (ויקרא במצורע שנאמרה

מ"ה.3) פ"ד ומוסיפים 4)נגעים עגולה, היא העדשה
אינה  המחיה של תבניתה לרבעה. כדי הקרנות את עליה
בה  כשיש אלא טומאה סימן ואינה גודלה, אלא קובעת
ועשאוה  קרנותיה את שמילאו עדשה בו להכניס מקום
רבינו  וראה מ"ה. פ"א שם שוים. ורחבו שאורכו רבוע,

א. פ"ו, שם למשנה שם.5)בפירושו ב'תורת 6)משנה
לבן  שיער מה שנינו: ה"ז, ג פרשתא נגעים פרשת כהנים'

שערות. שתי מקום מחיה אף שערות, שתי שם 7)מקום
חומה  המוקפת מבצר כעיר פירוש, "מבוצרת". מ"ה: פ"א,
חי  בשר "ומחית ט (שם, בתורה שנאמר צדדיה, מכל
שערות  שתי של ברוחב להיות צריך וההיקף בשאת"),

ה"ט). שם כהנים' "מכונסת 8)('תורת מ"ה: פ"א נגעים
להקל". אלו הרי . . . ונתפזרה

.·‰‡¯Ó ÏÎa ‰‡nËÓ ‰ÈÁn‰9‰‡¯Ó ‰È‰L ÔÈa , «ƒ¿»¿«¿»¿»«¿∆≈∆»»«¿≈
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Ô·Ï B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»»…»»»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡Ó Ô·l‰10. «…∆≈«¿«««¿∆≈«¿

ב.9) פ"ד, שם שלה 10)משנה מראה ואם בפ"א. למעלה
נגע. אלא חי בשר זה אין המראות, ארבעה כלובן

.‚‰ÈÁn‰ ÔÈ‡11ÏL dÙe‚a ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿»∆
‰˙È‰L ˙¯‰a ?„ˆÈk .˙¯‰a12ÚˆÓ‡a13B‡ ÔÈÁL «∆∆≈««∆∆∆»¿»¿∆¿«¿ƒ

‰ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ14B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‰ÈÁn‰Â ,˜‰· B‡ ƒ¿»ƒ¿»…«¿«ƒ¿»¿«¿ƒ
Û‡ ,˜‰a‰ CB˙a B‡ Ô˙ÈÁÓ CB˙a B‡ ‰ÂÎn‰ CB˙a¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿«…««
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆≈»ƒ«
B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
B‡ ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a‰ CB˙a¿«…«ƒ¿»»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ

d˙ÈÁÓ ˙‡ ‰ÂÎn‰Â B˙ÈÁÓ15‰ÈÁn‰ ˙‡ ˜‰a‰Â16, ƒ¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«…«∆«ƒ¿»
„Á‡ ˜ÏÁL B‡ ,dcvÓ ‰ÈÁnÏ Ô‰Ó „Á‡ CÓÒpL B‡∆ƒ¿«∆»≈∆«ƒ¿»ƒƒ»∆»«∆»
,‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ - dÎB˙Ï ÒÎÂ ‰ÈÁn‰ ˙‡ Ô‰Ó≈∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈»ƒ«À¿»
Ô‰Ï eÎÏ‰ .¯ÈbÒÈÂ ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k BÊ È¯‰Â«¬≈¿«∆∆∆≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆
B‡ ‰ÈÁn‰ ˙Áz eÈ‰L ˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰«¿ƒ«ƒ¿»«…«∆»«««ƒ¿»
ÔÈÒÎ eÈ‰L B‡ d˙B‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰L B‡ dcˆa eÈ‰L∆»¿ƒ»∆»«ƒƒ»∆»ƒ¿»ƒ
ÛBÒa ˙¯‰a‰ CB˙a dc·Ï ‰ÈÁn‰ ˙‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«»¿««∆∆¿
;ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L»«ƒ¿»«≈ƒ¬≈∆«¿ƒ

¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡17. ƒ…»¿»∆ƒ¿…

מ"ה.11) פ"א ובכת"י 12)נגעים (ר"מ) רומי בדפוס
הנכונה). הגירסא (והיא "שהיה" הגירסא צ"ל:13)תימן,

שחין  היה הבהרת שבאמצע כלומר תימן), (כת"י באמצעה
מכווה. למעלה 14)או ראה מכווה. מחית או שחין מחית
ה"ד. או"15)פ"ב " . . . מחייתו "או" וצ"ל סופר, טעות

(ר"מ). רומא ובדפוס תימן בכת"י הגירסא וכן מחייתה.
עם 16) זהה אינה מראה, בכל מטמאה שהמחיה אףֿעלֿפי

למטה  שהוא אלא - במחלה קשור לובן הוא שבוהק בוהק.
טוב' יום ('תוספות הוא בריא בשר מחיה אבל ביצה, מקרום

מ"ו). פ"ו מתאימים 17)נגעים זו, שבהלכה הדינים כל
שם. ראה לבן. שער בדין וה"ה, ה"ד בפ"ב למעלה להאמור

.„ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰18‰ÈÁÓ ‰Ó„wL ÔÈa , «ƒ¿»ƒ«À¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿»
ÈÙÏ ,‰ÈÁn‰ ˙‡ ˙¯‰a ‰Ó„wL ÔÈa ˙¯‰a‰ ˙‡∆««∆∆≈∆»¿»«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ

'‰ÎÙ‰ ‡È‰Â' da ¯Ó‡ ‡lL19:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê . ∆…∆¡«»¿ƒ»¿»∆∆∆¡««»
BÈ‡ - ˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ»¿»≈»»»ƒ¿«»»««¿≈≈
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰ÈÁÓÏe ¯ÚOÏ ,Ô‰ÈLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆¿≈»¿ƒ¿»∆»»∆»≈∆
‡l‡ ‰ÈÁn‰ ÌÚ Ô·Ï ¯ÚO ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿…∆¡«≈»»»ƒ«ƒ¿»∆»
,Ô·Ï ¯ÚO Ïa˜Ï È„k ‰È‰zL ,‰ÈÁnÏ ¯eÚL ÔzÏƒ≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈»»»

.˙B¯ÚO ÈzL ‡e‰L∆¿≈¿»

ושלא 18) הפוכה . . . מטמאה "שהמחיה מ"ג: פ"ד שם
שהמחיה  ובין למחיה הפכה שהבהרת בין פירוש: הפוכה",

לבהרת. כהנים'19)קדמה (ב'תורת ה"ו פ"ב למעלה ראה
רבינו  של דרכו וידועה אחר, לימוד אמרו נגעים, פרשת
ואףֿעלֿפי  פשוט, יותר הוא שלדעתו הלימוד את להביא

אחר). לימוד נאמר הלכה במדרשי או שבתלמוד

.‰ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k ˙¯‰a20‰L„Úk ‰ÈÁÓ dÚˆÓ‡·e «∆∆ƒ¿ƒ¿À¿»¿∆¿»»ƒ¿»«¬»»
˙¯‰a‰ ‰ËÚÓ˙ .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓˆÓˆÓ21B‡ ¿À¿∆∆¬≈∆À¿»ƒ¿«¬»««∆∆

‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙pL22¯B‰Ë -23‰˙·¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¬»«ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»
aL ‰ÈÁn‰˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - BÊ ˙¯‰a CB˙ «ƒ¿»∆¿«∆∆»∆≈««∆∆

·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰zL „Ú ‰ÈÁÓa ‰‡nhÓƒ«¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿≈»««ƒ¿»…«
„ˆ ÏkÓ ˙B¯ÚO ÈzL24‰˙eÁt ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ . ¿≈¿»ƒ»«»¿»«ƒ¿»¿»

È¯‰ - ‰L„Úk ˙ÈOÚpL „Ú ‰ÈÁn‰ ‰˙·¯Â ‰L„ÚkÓƒ«¬»»¿»¿»«ƒ¿»«∆«¬≈«¬»»¬≈
ËÏÁÓ ‰Ê25B‡ ‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ . ∆À¿»ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»
dÏ ‰ÎÏ‰L26‰˙È‰L ˙BÓk BÊ È¯‰ -27Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»»¬≈¿∆»¿»¿≈»

.‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»

שבתוכה.20) העדשה עם אחרי 22)מבחוץ.21)ביחד
בה 23)הסגר. שאין מפני טהור, - הבהרת נתמעטה

בה  שאין מפני טהור, – המחיה נתמעטה ואם כגריס.
מטמאה  אינה הבהרת שפשתה שאע"פ ומשמיענו כעדשה.
חוץ  כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני פשיון, משום

לתוכו. פשה וכאן ה"א) פ"ד (לקמן ומכיוון 24)לנגע
באורך  שערות שש היינו מצומצם, כגריס היא הבהרת שכל
תופסת  שבאמצעה והעדשה ה"ז), פ"א (למעלה וברוחב
צד. מכל שערות שתי מקום נשאר לא שערות, משתי יותר

טומאה.25) סימן נולד נכנסה 26)שהרי הבהרת פירוש,
מקומה. כל תפסה או אותה ומיעטה המחיה לתוך

פשיון,27) משום מטמאה ואינה המנוגע. את ומסגירים
כמו  לנגע, מחוץ כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני
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הראשון, הסגר אחר כשנתמעטה והמדובר למעלה. שביארנו
שם  ורבנן מאיר ר' מחלוקת טהור. - שני הסגר אחר אבל
מאיר  ר' גם מצומצמת, [בעדשה כרבים. ופסק מ"ג, פ"ו
כאן  היה שהרי הלכה, או כשנתמעטה טהור שהוא מודה

מכעד  פחותה מחיה אבל לו. והלך טומאה אינה סימן שה
פשה  אם ולפיכך מנוגע, בלתי כעור ודינה טומאה, סימן
מטמא  מבפנים שפשיון מאיר ר' דעת טמא. - לתוכה הנגע
ועליו  למשנתנו, רבינו פירוש ראה שם)]. ישראל (תפארת

כאן. ביאורנו מסתמך

.Â˙¯‰a28,‰L„ÚkÓ ‰¯˙È ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚kÓ ‰¯˙È «∆∆¿≈»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ«¬»»
ËÚÓ˙È ‡lL „·Ï·e ;‡ÓË - eËÚÓ˙pL B‡ e·¯Â¿»∆ƒ¿«¬»≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‰L„ÚkÓ ‰ÈÁn‰ ËÚÓ˙z ‡ÏÂ ,ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a«∆∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«¬»»¿…
˙ÁÈÓˆ È„kÓ ˙BÁÙa ˙¯‰a‰ ÛBÒÏ ‰ÈÁn‰ ·¯˜zƒ¿««ƒ¿»¿««∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒ«

e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÚO ÈzL29. ¿≈¿»¿∆≈«¿

מ"ד.28) זה.29)שם בפרק

.Ê˙¯‰a30dÙÈwÓ ¯˙È B‡ ‰L„Úk ÈÁ ¯O·e ÒÈ¯‚k «∆∆ƒ¿ƒ»»««¬»»»≈«ƒ»
È¯‰ - ÈÁ‰ ¯Oa‰ ˙‡ ˙ÙwÓ ‰iL ˙¯‰·e ,ıeÁaÓƒ««∆∆¿ƒ»«∆∆∆«»»««¬≈
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡ È¯‰L ,¯ÈbÒ‰Ï ˙ÈÓÈt‰ ˙¯‰a‰««∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¬≈≈»ƒ«

‰‡ÓË31ËÈÏÁ‰Ï ‰BˆÈÁ‰ ˙¯‰·e ,32‰ÈÁn‰ È¯‰L , À¿»«∆∆«ƒ»¿«¿ƒ∆¬≈«ƒ¿»
Ô‰ÈÈaL ÈÁ‰ ¯Oa‰ ËÚÓ˙ .dÚˆÓ‡a33CÏ‰L B‡ ¿∆¿»»ƒ¿«≈«»»««∆≈≈∆∆»«

‰È‰L ÔÈa ÌÈÙaÓ ‰ÏÎÂ ËÚÓ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BlkÀ≈∆»»ƒ¿«≈¿»∆ƒƒ¿ƒ≈∆»»
da ÔÈ‡L ˙Á‡ ˙¯‰·k Ô‰ÈzL È¯‰ - ıeÁaÓ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈ƒ«¬≈¿≈∆¿«∆∆««∆≈»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ34. ƒ«À¿»

מ"ה.30) אלא 31)שם בבהרת אינה שהמחיה מפני 
לה. זו 32)מחוצה שמחיה האומר שם, כתנאֿקמא

החיצונה. הבהרת ע"י היא פחות 33)מבוצרת ונשאר
שפשה 34)מכעדשה. מפני טומאה, סימן אינו והפשיון

אינה  שהמחיה ואףֿעלֿפי עקיבא, כר' פסק המחיה. לתוך
ה  אין לפנימית, טומאה נקרא סימן המחיה לתוך שלה פשיון

המחיה  היתה אם בין הבדל ואין ה"ה). (ראה מבחוץ פשיון
כר' ולא יותר, גדולה היתה אם ובין מצומצמת, כעדשה

במ"ו. שם שמעון

.Á¯·È‡ L‡¯a ‰˙È‰L ˙¯‰a35,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ «∆∆∆»¿»¿…≈»ƒ»≈»ƒ
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ¯·È‡‰ L‡¯a ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰Â¿«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿…»≈»≈»ƒ«
‡ˆÓÂ ,Ú‚p‰ ˙‡ ˙˜ÏBÁ ‰ÈÁn‰L ÈtÓ .‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆∆∆«∆«¿ƒ¿»
„¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óe Ô‡kÓ „¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óƒ¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»≈«¿≈
‰‡B¯ ‰È‰iL - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :ÌÈÚ‚a ¯Ó‡Â ,Ô‡kÓƒ»¿∆¡«ƒ¿»ƒ¿»»«…≈∆ƒ¿∆∆
ÌÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰ el‡Â .˙Á‡k Blk Ú‚p‰«∆«À¿««¿≈≈»≈≈»ƒ∆≈»
,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ :‰ÈÁÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈∆¿¿»«ƒ¿«¿«ƒ

ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡ ÈL‡¯Â36‰¯ËÚ‰ L‡¯Â ,37, ¿»≈»¿«ƒ¿…«…∆¿…»¬»»
LÈ‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯ Ï·‡ .‰M‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯Â¿»≈«ƒ∆ƒ»¬»»≈«ƒ∆ƒ

ÔÈÏecÏc‰Â ˙Ï·È‰Â38‰ÈÁÓa ÔÈ‡nhÓ39. ¿«¿…∆¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

(35 ֿ והכסף זו. משנה על רבים פירושים נאמרו מ"ו. שם
בלי  בהרת בין הבדל שיש רבינו, לדעת מפרש כאן משנה
כשיש  זו בהלכה והמדובר מחיה, בה שיש בהרת ובין מחיה
כאחת  נראית אינה ואףֿעלֿפיֿכן כגריס, מקום האבר בראש

נראית  היא מחיה בה אין אם אבל מחיה, באמצעה יש אם
יושב  מקומן "שהיה בה"ט: רבינו כתב ולפיכך כאחת.
חולקת  מחיה אין אם פירוש, בנגעים" מטמאים כגריס
התוספתא  דברי לפי מתיישב זה פירוש אין [אולם אותם.
כאן, הראב"ד השגת ראה וצריךֿעיון. עייןֿשם פ"ה, נגעים

המשנה]. על הרא"ש אבר 37)האף.36)ופירוש ראש
על 38)הזכרות. בפירושו (רבינו העור על חולני גידול

יבלות 39)המשנה). שגם אליעזר, ר' אומר במשנה, שם
עליו. חולק שתנאֿקמא ומשמע מטמאים, אינם ודלדולים
נתבאר  ולא כתנאֿקמא. – מקום בכל כדרכו - רבינו ופסק
יום  'תוספות (ראה איברים ראשי ובין אלה בין ההבדל טעם

שם). טוב'

.ËÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÎÂ40·LBÈ ÔÓB˜Ó ‰È‰L el‡ ¿»»≈≈»ƒ≈∆»»¿»≈
·¯k ÔÈl‚Ú eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ - ÒÈ¯‚kƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ»¬Àƒ¿…
L‡¯a ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ?„ˆÈk .ÔÈ¯B‰Ë - Ì„‡ Èa ˙i¯a¿ƒ«¿≈»»¿ƒ≈««∆∆ƒ¿ƒ¿…
- CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ˙ÚÙBL BÚaˆ‡ L‡¯a B‡ BÓËÁ»¿¿…∆¿»««≈«¿≈«
Blk e‰‡¯iL „Ú - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë»∆∆¡«¿»»«…≈«∆ƒ¿≈À

.˙Á‡k¿««

שם.40) והערות ה"ח ראה פ"ב. נגעים תוספתא

ה'תשע"ט  סיון ט' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מראה, זה ומאי המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר

ובהרת  טומאה, סימן הוא פשיון זה אי הנגע, לתוך פשה
כגריס  בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור אחר שנכנסה
הטמא  והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה

שני. או ראשון שבוע בסוף או בתחילת שהוחלט

.‡‡e‰L ÏÎa ‡nËÓ ÔBÈOt‰2‰È‰iL ‡e‰Â . «ƒ¿¿«≈¿»∆¿∆ƒ¿∆
ÌÈÚ‚p‰ ˙B‡¯nÓ ˙Á‡Ó ÔBÈOt‰3‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ¿≈««ƒ«¿«¿»ƒ¬»ƒ»»

ÔBÈOt‰ ÔÈ‡Â .ÔBÈOt BÈ‡ - ˜‰a ‰‡¯Ó ÔBÈOt‰«ƒ¿«¿≈…«≈ƒ¿¿≈«ƒ¿
Ú‚pÏ ıeÁ ‰OÙiL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ4‰Ot Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«∆«¬»ƒ»»

a ?„ˆÈk .‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú‚p‰ CB˙Ï˙¯‰ ¿«∆«¬≈¿∆»»≈««∆∆
ÛBÒ·e ,d¯ÈbÒ‰Â ‰L„ÚkÓ ˙BÁt ÈÁ ¯Oa dÎB˙·e¿»»»«»ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ»¿

‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ Úe·M‰5CÏ‰L B‡ «»«ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»∆»«
˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;ÔBÈOt ‰Ê ÔÈ‡ - Blk ÈÁ‰ ¯Oa‰«»»««À≈∆ƒ¿∆≈««∆∆

.dÏ ‰ˆeÁ ‡l‡ dÎB˙Ï ‰OBt»¿»∆»»»

מ"א.2) פ"ד ממראה 3)נגעים אינו הפשיון ואפילו שם.
הי"ד, פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת הראשון. הנגע
הפשיון  – מטמא העיקרי) (הנגע שהאום "המראות שנינו:

וה"ז.4)מטמא". ה "ה פ"ג למעלה והבהרת 5)ראה
מקומה. תפסה

.·¯bÒ‰ ¯Á‡ ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔBÈOt‰ ÔÈ‡6; ≈«ƒ¿ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆««∆¿≈
‡e‰L Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â ‰lÁza ‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿ƒ»¿»»«…≈∆«∆«∆
ÛBÒ „Ú B¯ÈbÒÓ ‡l‡ ,BËÈÏÁÓ BÈ‡ - CÏB‰Â ‰OBt∆¿≈≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«

.‰‡¯ÈÂ Úe·M‰«»«¿ƒ¿∆

ראשון 6) שבוע בסוף (מטמא) "ובפסיון מ"ג: פ"ג נגעים
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ב'תורת  מ"ב. בפ"ד שם משמע וכן שני". שבוע ובסוף
"אחרי  ז): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו הי"ג שם כהנים'

הכהן". אל הראותו

.‚˙¯‰a‰ ÔÈ‡7CB˙Ï ‡ÏÂ ÔÈÁM‰ CB˙Ï ‰OBt ≈««∆∆»¿«¿ƒ¿…¿
ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰8˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…¿ƒ¿««¿ƒ¿…¿ƒ¿«

eÁ¯˜pL Èt ÏÚ Û‡ Ô˜fÏ ‡ÏÂ L‡¯Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿…»…¿…«»»««ƒ∆ƒ¿¿
‰OÙ˙ ‰Ot Ì‡Â :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ¯ÚO‰ CÏ‰Â¿»««≈»≈∆∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆

¯BÚa ˙ÁtÒn‰9- ˜‰a‰ CB˙Ï ‰˙OtL ˙¯‰a Ï·‡ . «ƒ¿««»¬»«∆∆∆»¿»¿«…«
ÈOt ‰Ê È¯‰ÔB10. ¬≈∆ƒ¿

מ"ח.7) פ"ו פ"ב 8)שם למעלה וראה מ"ה. פ"א, שם
המונחים. פירוש בראש 9)ה"ד ולא ומכווה, בשחין ולא

נגעים  לענין מיוחדים דינים להם קבעה שהתורה ובזקן
פ"ח). לקמן ככל 10)(ראה ודינו נגע, אינו שבוהק מפני

סוף  נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שאמרו (ומה בשר. עור
מראה  הוא שהפשיון הכוונה לבוהק" שפשה "פרט פ"ב

שם). ראה בוהק.

.„ÔÈÁM‰11˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓe ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰Â «¿ƒ¿«ƒ¿»¿«…«ƒ¿««¿ƒƒ¿«
ÔBÈOtÏ ÌB‡‰ ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L ‰ÂÎn‰12BÈ‡ - «ƒ¿»∆≈¿ƒ≈»«ƒ¿≈

B¯ÈbÒ‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ13‡ˆÓpL „Ú Ô‰Ï eÎÏ‰Â14 ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆«∆ƒ¿»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌB‡Ï CeÓÒ ÔBÈOt‰«ƒ¿»»¬≈∆À¿»

שם.11) הנגע 12)משנה, פשה ההסגר, שבוע אחרי
לבינה. בינו מבדיל מאלה ואחד בבהרת, נוגע אינו והפשיון

שני.13) ההסגר.14)הסגר ימי שבעת אחרי

.‰ÒÈ¯‚k ˙¯‰a15‰˙OÙe16„BÚÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk17, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿ƒ»
ÌB‡‰ ÔÓ CÏ‰Â18ÒÈ¯‚ ÈˆÁk19¯˙Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«ƒ»«¬ƒ¿ƒ««ƒ∆«»

‰Ê [È¯‰] - ÒÈ¯‚kÓ ¯˙È ÔBÈOt‰ ÌÚ ÌB‡‰ ÔÓƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ¬≈∆
¯B‰Ë20„BÚÂ ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe ÒÈ¯‚k ‰˙È‰ .21‰ÎÏ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»

ÌB‡‰ dÏ22‰lÁza ‰‡¯z -23¯Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈÂ »»≈»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»«««
Úe·L24˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰Â ,B¯ÈbÒ‰Â ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .25 »«»¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»««∆∆

¯bÒ‰ ÈÓÈ ÛBÒa26dÓB˜Óa ˙¯‰a ‰¯ÊÁÂ ,27˙BÓk ¿¿≈∆¿≈¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿
‰˙È‰L28‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ -29CB˙a] ‰ËÚÓ˙ . ∆»¿»¬≈¿∆»»ƒ¿«¬»¿

‰˙È‰L ˙BÓk ‰¯ÊÁÂ ‰˙OÙe [¯bÒ‰ ÈÓÈ30B‡ , ¿≈∆¿≈»¿»¿»¿»¿∆»¿»
‰˙OtL31‰¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ ËÚÓ˙Â32- ‰˙È‰L ˙BÓk ∆»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»¿»¿∆»¿»

¯ÈbÒÈ ‰Ê È¯‰33¯ËÙÈ B‡34. ¬≈∆«¿ƒƒ¿…

מ"ט.15) פ"ד ההסגר.16)שם יותר 17)אחרי משהו
גריס. הנגע.18)מחצי נתמעט השני מצדו

ה"ועוד".19) כשיעור פשיון היא כחכמים,20)והתוצאה
כשיעור, בו נשאר ולא נתמעט הראשון הנגע ונימוקם: שם.
עם  מצטרף הפשיון אין ולפיכך אינו, כאילו כולו והרי
כגריס. אינו לבדו והחדש שיעורו, את להשלים הנותר
גריס", כחצי "שפשתה ח שבמשנה הדין על דילג (רבינו
 ֿ ומכל ועוד, גריס בכחצי שמטהרים כחכמים שפסק מפני
דעתו  להשמיענו באה והמשנה מצומצם. גריס בכחצי שכן
מ"ח  שם ראה המקרים. שני בין שמחלק עקיבא רבי של
באור). ד"ה ה"ה, לקמן כסףֿמשנה וראה ומ"ט,

לשון 21) נקט ורבינו מצומצם, כגריס פשתה אם והואֿהדין
אבל  ועוד, בכגריס ומטמא חולק עקיבא שרבי (שם) המשנה

לחכמים. מודה בו 22)בכגריס שיש הפשיון כל ונשאר
מהאום. יותר היינו ועוד, כתחילה.23)כגריס צ"ל:

של  בפשיון למעלה שביארנו למה בהתאם שם, כחכמים
חדש. כנגע נידון שהפשיון גריס, שני 24)כחצי פירוש,

הראשון  ההסגר אחרי הבהרת פשתה לא אם חדשים הסגרים
שלושה  של אפשרות מזה ויוצא שני), הסגר למעשה (שהוא

מ"ז.25)הסגרים. הגירסה:26)שם שלפנינו, במשנה
באמצע  שהלכה לפרש, ואפשר שבוע". בסוף וחזרה "הלכה
במשנה  רבינו שגירסת ונראה בסופם. וחזרה ההסגר ימי

וחזרה". שבוע בסוף "הלכה עצמו 27)היא: מקום באותו
הראשונה. הבהרת ולא 28)של הראשונה על יתירה לא

ממנה. חדש 29)פחותה כנגע אותה דנים אין כלומר,
אחד. נוסף בהסגר דיו אלא הסגרים, שני עליו להטיל
אם  אבל שחזרה, לפני המנוגע את הכהן פטר כשלא ומדובר
"לאחר  אמרו: שם, במשנה חדשה. כבהרת דינה - פטרו

כתחילה". תראה ההסגר.30)הפטור בתוך 31)אחרי
ההסגר. ההסגר.32)ימי שבוע 33)בסוף בסוף הוא אם

ומשמיענו 34)ראשון. שני. שבוע בסוף הוא המקרה אם
כלל. נשתנה לא כאילו הנגע ודין כלל, פשיון זה שאין רבינו
"שאם  ה"ז: פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת זה דין ומקור
לא  כאילו וכנס, פשה ואם כנס. לא כאילו ופשה, כנס
מעלים  לא אינם ההסגר ימי בתוך השינויים שכל פשה",

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מורידים ולא

.ÂÒÈ¯‚k ˙¯‰a35ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe36„ÏBÂ ,37ÔBÈOta «∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿
‰‡¯z - ÌB‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»≈»»»¿»¿»»»≈»∆

‰lÁza38ÛBÒa ,B¯ÈbÒ‰Â ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ . «¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
ÚÏÒk ‡È‰ È¯‰Â Úe·M‰39‡È‰ ‡È‰L ˜ÙÒ ,40˜ÙÒ «»««¬≈ƒ¿∆«»≈∆ƒƒ»≈

˙¯Á‡ ‡È‰L41‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ÈzÁz ‰‡a42. ∆ƒ«∆∆»»«¿∆»¬≈∆»≈

וחכמים.35) עקיבא רבי מחלוקת מ"ו. והוחלט.36)שם
עם 37) ביחד הפשיון בא אם אבל והוחלט, שפשתה אחרי

בטומאתו  שנשאר חכמים מודים לבן, שיער עם או המחיה
דבר). של טעמו שם ראה ישראל'. ('תפארת הראשונה

בסימני 38) להתבונן הכהן וצריך חדש, נגע הוא כאילו
שנשאר  האומר עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים הטומאה.
על  בפירושו (רבינו הפשיון מפני הראשונה בטומאתו
ההבדל  מהו לבאר מתכוון שם שרבינו (נראה, שם). המשנה,
המנוגע  שניהם לדברי שהרי לחכמים, עקיבא רבי שבין
חדש  נגע שזה חכמים שלדעת מפרש, הוא ולפיכך טמא,
במחיה  המחייבים הפרטים כל את לבדוק הכהן צריך
חלק  הוא שהפשיון לשיטתו עקיבא רבי אבל לבן, ובשיער
לא  שאם ומכאן, כהן. בבדיקת צורך ואין הראשון מהנגע
שנשאר  אףֿעלֿפי האום, והלכה חדש טומאה סימן נולד
כתב  שם ור"ש חכמים. לדעת טהור – כגריס הפשיון
קרבן  מביא עקיבא רבי לדעת קרבנות, לענין הוא שההבדל
ה'ירושלמי' על הש"ס ובגליון שנים. – חכמים ולדעת אחד,
שאלה  נשאלה שם שב'ירושלמי' מעיר, ה"ה פ"א קטן מועד
והר"ש  רבינו הזכירו לא למה ומתפלא ביניהון?" "מה זאת:

הזה). ה'ירושלמי' את משנה' ה'כסף פ"ה 39)וגם שם
מגריס. גדול הסלע טמאה.40)מ"א. והיא ופשתה

הסגר.41) טמא 42)וטעונה ספק אם כאן ביאר לא רבינו
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ספק  שהוא משמע כאן המשנה על ומפירושו טמא. ודאי או
להיפך  או לבן לשיער קדמה בהרת אם בספק כמו טמא

פ"ב. בסוף

.ÊÒÈ¯‚k ˙¯‰a43‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ44Ba LÈ Ì‡ , «∆∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ≈
d˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯45ÔBÈOÙÏe Ô·Ï ¯ÚOÏ46, …«¿≈¿»¿»¿≈»»»¿ƒ¿

‰ÈÁÓÏ ‡Ï Ï·‡47„Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰ ÔÈ‡L ; ¬»…¿ƒ¿»∆≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«
ÛBÒÂ ‰ÈÁn‰ ÛBÒ ÔÈa ‰È‰ÈÂ ˙¯‰a‰ d˙B‡ ÛÈwzL∆«ƒ»««∆∆¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»¿
˙B¯‰a ÈzL eÈ‰ .˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ·Á¯ ˙¯‰a‰««∆∆…«¿ƒ«¿≈¿»»¿≈∆»
- ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯ Ba LÈ Ì‡ :BÊÏ BfÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ¿≈ƒ»ƒ≈…«¿≈¿»

ÔÙ¯ˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÙ¯ˆÓ48¯Á‡ Úe·L B¯ÈbÒ‰ ¿»¿»¿ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ»«««
¯ËÙ‰ ¯Á‡Ïe ,B¯ËÙe ‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ,Úe·L»«¿…«ƒ«À¿»¿»¿««∆¿≈

ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ ‡e‰L Ïk Ú‚p‰ ‰Nt. »»«∆«»∆Õ¬≈∆À¿»

מ"ה.43) צר.44)שם מנוגע החוט 45)פס דין פירוש,
עצמה. בתוך 46)כבהרת לבנות שערות שתי יש אם

טמא. – המנוגע החוט התרחב אם או אי 47)החוט, כי
צר  במקום להימצא טומאה, סימן שהוא למחיה לה אפשר
כמקום  הוא החוט רוחב אם אבל רבינו, שמסיים כמו שכזה,
– שערות שתי רחבה המחיה ובאמצע שערות, שש צמיחת

הענין.48)מטמאה. לפי ה"ז מסתיימת כאן

.Á‰¯‰hL ˙¯‰a49¯bÒ‰ CBzÓ50,ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ «∆∆∆»¬»ƒ∆¿≈ƒ∆¿≈
‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰pnÓ eÎÏ‰L51da ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡ - ∆»¿ƒ∆»ƒ»≈À¿»≈«¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ52. ¿»

פ"ב.49) נגעים נולדו 50)תוספתא ולא פעמיים שהסגירה
טומאה. פ"ז 51)סימני לקמן (ראה גופו בכל שפרחה או

שיער 52)ה"א). פשיון, כגון טומאה סימני בה נולדו ואם
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מחליטים, – מחיה או לבן

.Ë˙¯‰a53¯eht‰ ¯Á‡ ‰ÒkL54˙BÓÎÏ ‰˙OÙe «∆∆∆»¿»«««ƒ»¿»ƒ¿
‰˙È‰L55È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ‰¯ÊÁÂ ‰˙OtL B‡ , ∆»¿»∆»¿»¿»¿»ƒ¿∆»¿»¬≈

B˙¯‰Ëa ‡e‰56. ¿»√»

אבל 53) כאן), (ראב"ד מצומצם כגריס כשהיתה מדובר
זה  הרי ופשתה, וחזרה לכגריס ופחתה מכגריס יותר כשהיא
וראה  מ"ג. פ"ט, נגעים במשנה משמע (כן ומטמא פשיון

כאן). בה 54)כסףֿמשנה נולדו ולא פשתה שלא מפני
לבנות. שערות שתי או הפיטור.55)מחיה לפני

מטמא,56) פיטור אחרי שפשיון בה"ח שאמרנו ואףֿעלֿפי
הפיטור. בשעת משהיה גדול הנגע אם היינו

.È˙¯‰a57‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k58Ô·Ï ¯ÚOÂ «∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿≈»»»
BËÈÏÁ‰Â ‰ÈÁn‰ CB˙a59‰ÎÏ‰ ËÏÁ‰ ¯Á‡Ïe , ¿«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿««∆¿≈»¿»

‰ÈÁn‰60Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË -61Ô·Ï ¯ÚO‰ CÏ‰ ; «ƒ¿»»≈ƒ¿≈≈»»»»««≈»»»
˙¯‰a‰ CB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ ‰È‰ .‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË -»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«≈»»»¿««∆∆
- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ ;‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË - BÏ CÏ‰Â¿»«»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

.Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈≈»»»

מ"ו.57) פ"ד בהלכה 58)שם בבות שתי המשנה. לשון
הבהרת, בתוך לבן שיער ב. המחיה: בתוך לבן שיער א. זו:
רבי  וחכמים, שמעון רבי במחלוקת שם שנויות ושתיהן
ראשונה  בבא שם, ומדובר מטמאים. וחכמים מטהר שמעון

והבבא  כגריס, היא – המחיה בלי – לבדה כשהבהרת
עם  ביחד אלא כגריס בבהרת שאין במקרה עוסקת השניה
באה  ובשתיהן כגריס", בבבא הלשון שינוי ומכאן מחייתה.
אפילו  מטהר שהוא שמעון רבי של כוחו להשמיענו המשנה
במחיה, הוא הלבן השיער אם כגריס היא לבדה כשהבהרת
הוא  השיער אם אפילו מטהר הוא כגריס בבהרת אין ואם
מטמאים  וחכמים נימוקו). שם (ראה ממש הבהרת בתוך
הלבן  והשיער המחיה בלי כגריס בבהרת כשאין אפילו

כ  פוסק רבינו במחיה. בבבא נמצא דילג ולפיכך חכמים,
שתי  כי כגריס", ומחייתה היא "היתה המילים: על שניה
בבהרת  כשאין היינו עצמו, המקרה באותו עוסקות הבבות
בה  יש אם וכלֿשכן טמא, ואעפ"כ המחיה עם אלא כגריס
'תפארת  וראה שם, למשנה רבינו פירוש (ראה כגריס
בפירושו  רבינו של ולשונו ומה, מב אות 'יכין' שם ישראל'

פירושי). נכונות את מוכיחה שם, שני 59)למשנה מפני
הטומאה. ונמצא 60)סימני לתוכה הבהרת ונתפשטה

הבהרת. בתוך הלבן למעלה 61)השיער שאמרנו ואע"פ
טומאה, סימן אינו לבהרת לבן שיער קדם שאם ה"ו) (פ"ב
הבהרת, שהגיעה לפני זה במקום לבן שיער היה כאן והרי
הנגע, מאותו כחלק נחשבת שהמחיה חכמים סוברים
('תורת  לבן" הפך בנגע "ושער ג) יג, (ויקרא אמרה והתורה

ה"ז). ב' פרשתא פ"א נגעים פרשת כהנים'

.‡È˙¯‰a62ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓ d·e63- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ : «∆∆»ƒ¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿»
ÈtÓ ‡ÓË - ÔBÈOt‰ CÏ‰ ;ÔBÈOt‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ¿≈

BËÈÏÁ‰ .ÔBÈOÙ·e Ô·Ï ¯ÚOa ÔÎÂ .‰ÈÁn‰64¯ÚOa «ƒ¿»¿≈¿≈»»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»
‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO Ba ¯ÊÁÂ ¯ÚO‰ CÏ‰Â Ô·Ï»»¿»««≈»¿»«≈»»»«≈∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÁÓa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ BÏƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»
B‡ Ô·Ï ¯ÚO B‡ ˙¯Á‡ ‰ÈÁÓ BÏ ‰„ÏBÂ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»¿¿»ƒ¿»«∆∆≈»»»
Ba ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOtƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿¿»««ƒ¿¿»«
- Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOtƒ¿«≈∆¿»»ƒ¿»≈»»»

‰È‰L ˙BÓk B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰65‡Óh‰ „Á‡ . ¬≈∆¿À¿»¿∆»»∆»«»≈
‰lÁza ËÏÁ‰L66ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa ËÏÁ‰L B‡ ∆À¿««¿ƒ»∆À¿«¿»«ƒ

ÈL Úe·L ÛBÒa B‡67¯eht‰ ¯Á‡ B‡68ÏÈ‡B‰ , ¿»«≈ƒ«««ƒƒ
Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡ - ÌB˜Ó ÏkÓ ËÏÁ‰Â¿À¿«ƒ»»≈»«∆…ƒ»≈

ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ ‡Ï ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ69¯Á‡ ÔÓÈÒ ‡ÏÂ70. ƒ«À¿»…ƒ«∆¿≈¿…ƒ»«≈

מ"ז.62) שני 63)שם בה נמצאו ההסגר אחר פירוש,
מטמא  אינו ההסגר לפני פשיון שהרי אלה, טומאה סימני

ה"ב). ואינה 64)(למעלה חדשה, בבא מתחילה כאן
שלפניה. הדינים עם להערכת 65)קשורה זקוקה ואינה

מחיה 66)כהן. בו שהיו כגון הכהן, של ראשונה בראייה
לבנות. שערות הטומאה.67)או מסימני אחד ע"י

והוחלט,68) טומאה סימן בו נולד הכהן שטיהרו אחר
אחר. במקומו ובא זה סימן הלך מחיה 69)ואחרֿכך

לבן. אלא 70)ושער בתחילה, החלט סימן שאינו פשיון,
הסגר. אחר

ה'תשע"ט  סיון י' חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודיניהם,1) השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי יבאר
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בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם
ואי  שחין, נעשית השבוע ובסוף הבשר בעור שהסגירו ומי
שיער  העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח קרח זה

מעולם.

.‡¯BÚ‰ ËLÙÂ B¯Oa ¯BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓ¯a B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô·‡a B‡ ÏÊ¯·a B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô·‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ ·¯b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,¯BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע או ֿ 4)חמים בכתב

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני

.·„etL ÔaÏ6Ba ‰k‰Â7(Ê¯·Ó) BL‡¯ ‰È‰ Ì‡ : ƒ≈«¿ƒ»ƒ»»…¿…»
„Á BL‡¯ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ÂÎÓ BÊ È¯‰ - [¯eck]8È¯‰ - «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»…«¬≈

˜ÙÒ BÊ9‡È¯·Ë ÈÓa ‰˜Ï .ÔÈÁL B‡ ‰ÂÎÓ ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒƒ¿»¿ƒ»»¿≈¿∆¿»
˙Ù‚a B‡10.ÔÈÁL ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ

רומח.6) דקירה.7)כעין אלא 8)מכת ממש חד לא
פוצעת. וההכאה קצת שם,9)מחודד נפשטה שלא אבעיא

לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל
נידון  ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע כלומר,

שנסחטו 10)כשחין. זיתים פסולת פירש: שם רש"י
שמנם. להוציא

.‚Ô‰ ˙Bi¯Ë ˙BkÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«∆≈«¿ƒ≈
eÈÁ .ÏÏk ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈ„¯BÓ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÓb Èet¯ e‡t¯˙Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯BÚ‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡Â ˙˜lˆ ÌB˜n‰L∆«»«∆∆¿≈»»ƒ¿»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ,¯·c ÏÎÏ ¯Oa‰ ¯BÚk11 ¿«»»¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ
.e¯‡aL BÓk ˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿∆≈«¿

ומחייה.11) לבן שיער פשיון,

.„eÏÈÁ˙‰12˙B‡t¯˙‰Ïe ˙BÈÁÏ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿
˙·¯ˆ ‡È‰ BÊ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‰tÏ˜ Ô‰ÈÏÚ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»∆∆
,ÌL ‰¯eÓ‡‰ ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈÁM‰«¿ƒ»¬»«»ƒ¿««ƒ¿»»¬»»
ÔBÈOÙa B‡ Ô·Ï ¯ÚOa :ÔÈÓÈÒ ÈLa ˙B‡nËÓe13, ¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»»¿ƒ¿

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ¯bÒ‰ Ô‰a ÔÈ‡Â14˙¯‰a ?„ˆÈk .15 ¿≈»∆∆¿≈∆»»«∆»≈««∆∆
‰È‰ Ì‡ :‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓa B‡ ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
- Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - Ô·Ï ¯ÚO da»≈»»»«¿ƒ…»»»≈»»»
„ÏB Ì‡ :Úe·M‰ ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .„Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«∆»¿ƒ¿∆¿«»«ƒ«
ÌeÏk da „ÏB ‡Ï Ì‡Â ;ËÈÏÁÈ - ‰˙Ot B‡ ¯ÚO da»≈»»¿»«¿ƒ¿ƒ…«»¿
Ô·Ï ¯ÚO da „ÏB B‡ ¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰˙Ot .¯ËÙÈ -ƒ¿…»¿»¿«««ƒ«»≈»»»

ËÈÏÁÈ -16. «¿ƒ

שנינו:12) ה הלכה ו פרק נגעים פרשת כהנים בתורת שם.

לומר  תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין",
(שיתרפא  צלקת שייעשה עד יכול "ונרפא" אי "ונרפא",
לומר  תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי,

נרפא. ולא נרפא כיצד? הא מחייה 13)"שחין", אבל
טומאה. סימן אחר 14)אינה טומאה סימן נולד לא ואם

ומכווה. בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר
סתם 15) "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא
ביצה. קרום סיד, צמר, ומכווה 16)שלג, שחין דין בזה

הבשר. בעור נגע כדין

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰17.‰Ê ÌÚ ‰Ê «¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ,·e˙k‰ Ô˜lÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«»«∆≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,¯Oa‰ ¯BÚÏ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈOBt ÔÈ‡Â .‰Ê∆¿≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿«»»
‰È‰ ?„ˆÈk .ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a ‡ÏÂ¿…«∆∆«»»»¿»≈«»»

Ô‰ÈzLa ÒÈ¯‚k ˙¯‰·e ‰ÂÎn‰ „ˆa ÔÈÁL18È¯‰ - ¿ƒ¿««ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆¬≈
B‡ ‰iMÏ ‰˙OÙe Ô‰Ó ˙Á‡a ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê∆»»¿»¿««≈∆»¿»«¿ƒ»

¯B‰Ë - ¯Oa‰ ¯BÚÏ ‰˙OtL19¯BÚa ˙¯‰a ‰˙È‰ . ∆»¿»¿«»»»»¿»«∆∆¿
CB˙a ‰È‰ .ÔBÈOt BÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰˙OÙe ¯Oa‰«»»»¿»¿««≈∆≈ƒ¿»»¿

ÒÈ¯‚k ÔÈÁL ˙·¯ˆ Btk20ÒÈ¯‚k ˙¯‰a d·e21- «»∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚOÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ÈbÒÈ22‡ÏÂ «¿ƒ∆««ƒ∆≈»¿»¿≈»»»¿…

‰OÙ˙Â dcˆa ¯Á‡ ÔÈÁL BÏ „ÏeÈ ‡nL ,ÔBÈOÙÏ¿ƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
.BÎB˙Ï¿

אין 17) מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם
שדיני  פי על ואף המנוגע, את ומטהרים לכגריס מצטרפים
"או  מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין
ביניהם. לחלק באה "או" המלה אש" מכוות ...

יחד.18) פשה 19)בשניהם אם רק מטמא והפשיון
עצמה. המחייה אותה ומילא 21)מצומצם.20)במקום

פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את
הבשר. לעור פושה שאינה אמרנו שערות 22)שהרי אין

היד. כף על צומחות

.ÂÔÈÁM‰ ˙‡ ‰ÂÎÓ ‰Ïha - ‰ÂÎÓ ‰OÚpL ÔÈÁL23; ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡ .‰ÂÎn‰ ÔÈÁL Ïha - ÔÈÁL ˙ÈOÚpL ‰ÂÎÓeƒ¿»∆«¬≈¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ‰ÂÎÓ Ì‡ ‰È‰ ÔÈÁL Ì‡ Úe„È24; »«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈¿»¿

·e˙k‰ Ô˜lÁ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰‡ÓËÂ „Á‡ ÔÓÈÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ»∆»¿À¿»««¿…ƒ¿»«»
.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ‡l‡∆»«∆≈ƒ¿»¿ƒ

צירוף,23) לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני
זה. עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו

ומטמא.24)

.Ê‰OÚ Úe·M‰ ÛBÒ·e ÔÈÁLaL ˙¯‰·a B¯ÈbÒ‰ƒ¿ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ¿«»««¬»
¯Oa‰ ¯BÚ25ÛBÒ·e ¯Oa‰ ¯BÚa B¯ÈbÒ‰L B‡ , «»»∆ƒ¿ƒ¿«»»¿

‰lÁza ‰‡¯È - ÔÈÁL ˙ÈOÚ Úe·M‰26. «»««¬≈¿ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי נתרפא
שני 26) וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך

הסגרים.

.Á¯LpL ÈÓ27ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO Ïk28ÔÈa ƒ∆»«»¿«…≈≈¬«…ƒ≈
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ÏÎ‡L ÔÈa ,¯ÚO Ïc‚Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰kÓ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆≈»¿»¿«≈≈»≈∆»«
e¯ÈM‰L ÌÈ¯·c CÒ B‡ ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈMn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««ƒƒ∆«≈»»¿»ƒ∆ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ïc‚Ï Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÚO¿»««ƒ∆»¿«≈¿««¿«ƒ
B‡ Á¯˜ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰zÚ BL‡¯ ¯ÚO Ïk „a‡Â¿ƒ≈»¿«…«»¬≈∆ƒ¿»≈≈«

„˜„w‰ ÔÓ B¯ÚO ¯L Ì‡ .Áa‚29ÚÙBL ‰hÓÏe ƒ≈«ƒ»«¿»ƒ«»¿…¿«»≈«
¯‡eˆ ÏL ‰wt „ÚÂ ¯BÁ‡Ï30¯L Ì‡Â ;Á¯˜ ‡¯˜ - ¿»¿«ƒ»∆«»ƒ¿»≈≈«¿ƒ»«

BzÁct „‚k „Ú ÂÈÙÏ ÚÙBL ‰hÓÏe „˜„w‰ ÔÓ31- ƒ«»¿…¿«»≈«¿»»«¿∆∆««¿
.Áa‚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ≈«

סוף 27) עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
כתוב  ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק

יג, (ויקרא ובפסוק בתורה הוא" טהור הוא "קרח מ)
הבאים  ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו
הקרחת  ובכן בגבחת. או בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו
שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת
האלה. המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר

רבינו:28) גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
יטמא  לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול
בידי  קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה

.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

¯Oa ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ók :Ô‰a ¯Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·l‰ ¯ÚO‰ ÔÈ‡ ,¯ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚe·L ÈL·e ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a ˙¯‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .¯ÈbÒÈ - ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ -«¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿
;ËÈÏÁÈ - ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :Úe·M‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
- ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .¯ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ -35. «¿ƒ

נגע.32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע
בפירוש 34) כתוב כן לבן. שיער צמח אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ - BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,¯Oa‰ ¯BÚ ¯‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á¯˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Á¯w‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆

¯BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ - ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
¯Oa‰ ¯BÚk - eÁ¯˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰L ;¯Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡¯‰ .Ô·Ï ¯ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
¯ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È¯‰ - Ô˜faLÂ L‡¯aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ¯Oa‰ ¯BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚe·L38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
Oa‰ ¯BÚk Ô‰ È¯‰ - ¯ÚOÈ¯‰ - ¯ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ;¯ ≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈

,¯‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
.˙¯‰·a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)

ה'תשע"ט  סיון י"א שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר

ונגלה  בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל מראהו, ונשתנה

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙¯‰·a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,¯‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙È·e3Ï‚¯‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡¯‰Â ,Ô¯tv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,¯ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»
‡l‡ ,ÈeÏb ¯BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,B¯Oa ¯BÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»

¯BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â ¯BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈
ÈeÏ‚8ÌÈ¯˙q‰ ˙È·k ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ

ח.2) פ"ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע, תחת
לגוף. שבעקב.4)מחוברת התחתון בשטח העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ לפנים, הנמשך העקב שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסףֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י כך

ג. הלכה ה פרק למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט אחרי או הסגר אחרי הגוף בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ"ז (לקמן

אותו. ומטהרים מעכב, זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף כתב בכסףֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב, חלקי

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ"ב שם
כסףֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק פיו את סוגר כשהאדם

.·‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,Ô¯ÚO Ïk ¯LpL Ô˜f‰Â L‡¯‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
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e¯‡aL BÓk ,˙¯‰·a ÔÈ‡nhÓ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿
¯Oa‰ ¯BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï·‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט. ה"ג בפ"ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח. פ"ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙¯‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡¯Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL - ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡¯Â ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ"ב נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי ר'
 ֿ שהתנא משמע כהנים' שב'תורת אףֿעלֿפי כמותו, רבינו
נאמר  ה"י פ"א שם שבתוספתא מפני עליו, חולק קמא

(כסףֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו

.„˙B¯‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ :˙B¯B‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
¯ib˙Â ˙¯‰a14¯aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk ¯LÂ eÁ¯˜Â ¯ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜f·e L‡¯»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»
‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙¯‰a‰ ‰˙lb˙Â ¯ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ÔÈ„¯BÓ Ô‰Lk¿∆≈¿ƒ¿∆¡»∆∆¬≈≈¿¿≈
¯ÚO eÏÚiL Ì„˜ Ô˜fa B‡ L‡¯a ˙¯‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»««∆∆»…«»»…∆∆«¬≈»
˙¯‰a‰ ‰˙È‰L B‡ ,¯ÚO‰ CÏ‰Â ¯ÚO eÏÚ‰Â ÌÏBÚÓ≈»¿∆¡≈»¿»««≈»∆»¿»««∆∆
Ô‰ È¯‰Â eÈÁÂ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÓB˜Ó ‰OÚÂ ¯BÚa»¿«¬»¿»¿ƒƒ¿»¿»«¬≈≈
,ÔÈ‡ÓË dÙBÒÂ d˙lÁzL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»««ƒ∆¿ƒ»»¿»¿≈ƒ
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa ‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰16. ƒ¿»¿»¿»≈¿«ƒ¬≈¿»

efÚ‰L ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzL17‰‡¯È - e‰kL B‡ ƒ¿««¿≈∆≈∆≈≈∆»≈»∆
‰lÁza18˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«≈»ƒ∆»¿»«∆∆

‰ˆÈa Ìe¯˜k19B‡ ,‚ÏMk ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿«≈«¬≈«∆∆
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ‚ÏMk ‰˙È‰L∆»¿»«∆∆¿««∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈»
,‰Ï‚pL ËÓ˜·e ,„ÏBpL ÔË˜a ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯z -≈»∆«¿ƒ»¿≈¿»»∆«¿∆∆∆ƒ¿»
Ì‡ :eÈÁL ‰ÂÎÓ·e ÔÈÁL·e ,eÁ¯˜pL Ô˜Ê·e L‡¯·e¿…¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ
Ì‡Â ,‰lÁza e‡¯È - ˙B¯‰a‰ Ô˙B‡ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»«∆»≈»«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë - Â‡Ï»¿

א.13) פ"ז, שם נגעים 14)משנה פרשת כהנים' ב'תורת
ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו וה"ב, ה"א א' פרק
שהנגעים  משמע עתיד, בלשון בשרו" בעור יהי' כי "אדם
שניתנה  אחרי שנשארו אףֿעלֿפי מתןֿתורה לפני שפרחו
אינם  שהנגעים למדו, ומכאן מטמאים. אינם - תורה
ובמקום  לטמא ראויים שהיו בשעה כשנולדו אלא מטמאים

לטומאה. גלוי.15)הראוי  מקום כחכמים,16)שאינו
שאמרו  ואףֿעלֿפי שם. יעקב בן אליעזר ר' דעת נגד
הלכה  (פירוש, ונקי קב אליעזר ר' משנת ב) סא, (עירובין
אין  אבל יחיד, עם במחלוקת נאמר שזה רבינו סובר כמותו),
וראה  צד. סי' יאיר, חוות שו"ת (ראה רבים נגד כמותו הלכה
במאה  שרק חננאל, רבינו בשם ב סימן פ"ד עירובין רא"ש

יד  וראה כמותו, הלכה - "קב" מספר - מקומות ושנים
תטו). אות עזה.17)מלאכי יותר נעשתה שלבנוניתם

יש 18) וכן (ר"מ), רומי בדפוס הוא וכן כתחילה, צ"ל:
חדש. נגע הוא כאילו פירוש, להלן. נקט 19)לתקן רבינו

שביניהם, בשינויים שהואֿהדין ומובן הקיצוניים. השינויים
ביצה. קרום או שלג למראה שנשתנה לבן צמר מראה

.‰˜ÙÒ Ïk20eÈnL ˙B˜ÙÒ ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚ »¿≈¿»ƒƒ¿≈¿≈∆»ƒ
¯·k21‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ¯B‰Ë ,22Ï·‡ ; ¿»»«∆…ƒ¿«¿À¿»¬»

‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ23ÌÈL ?„ˆÈk . ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«
ÚÏÒk ‰Ê·e ÚÏÒk ‰Êa ‰È‰ Úe·M‰ ÛBÒ·e ,Ô¯ÈbÒ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»«»»»∆¿∆«»∆¿∆«

‰˙Ot Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â24ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿≈»«¿≈∆≈∆»¿»≈ƒ¿≈¬»ƒ≈
„Á‡ LÈ‡a25È‡ceL Èt ÏÚ Û‡L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»¬≈∆»∆««ƒ∆««

‰Êa Ú‚p‰ ‰Ot26‡È‰ BÊ È‡ Úe„È BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»«∆«»∆ƒ¿≈»«≈ƒ
‰Ê È‡a Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰˙OtL ˙¯‰a‰««∆∆∆»¿»¬≈∆»«∆≈«¿≈∆

B‡nË Ú‚27. ∆«ƒ¿

מ"א.20) פ"ה קדמה 21)שם בהרת אם ספק ה"ט: בפ"ב
ואחרי  כגריס, בהרת ה"ו: ד' ובפרק קדם. לבן שיעור או
או  ופשתה הבהרת אותה היא אם ספק כסלע, מצא ההסגר

היא. אחרת וזו הלכה ואפילו 22)הראשונה הוחלט, שלא
הוסגר. וה'.23)אם ד', משנה במי 24)שם זוכר אינו

כסלע. ובמי ההסגר, לפני כגריס בהרת בו 25)היתה שהיו
שניהם  ההסגר ואחרי כסלע, ואחד כגריס אחד נגעים, שני
כסלע. ואיזה כגריס היה איזה זוכר ואינו כסלע,

זה.26) ד 27)באדם פרשתא נגעים פרשת כהנים' ב'תורת
מטמא, הוא הוודאי את - ג) יג, (ויקרא אותו" "וטמא ה"ח:
לא  אבל הוודאי, הנגע את פירוש, הספק. את מטמא ואינו
אנו  שאין מפני טהור, - אחד באדם ואפילו הספק, הנגע את

פשה. נגע איזה יודעים

.Â˜˜ÊpMÓ28ÌÈL ?„ˆÈk .‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«

‰ ÛBÒa ,Ì¯ÈbÒ‰Â‰Ê·e „BÚÂ ÚÏÒk ‰Êa È¯‰Â Úe·M ¿ƒ¿ƒ»¿«»««¬≈»∆¿∆«»»∆
ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - „BÚÂ ÚÏÒk29˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL e¯ÊÁ . ¿∆«¿¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈∆ƒ¿
ÔBÈOt‰ CÏ‰ È¯‰L ,ÚÏÒk30Ô‰Ó „Á‡Ó31ÏÈ‡B‰ , ¿∆«∆¬≈»««ƒ¿≈∆»≈∆ƒ

ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - e‰Ê È‡ Úe„È BÈ‡Â32e¯ÊÁiL „Ú , ¿≈»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ«∆«¿¿
‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ :e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÒÈ¯‚k ˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿»
¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿≈ƒ∆»¿»«∆∆»≈»

˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„wL Ô·Ï33ezÎÙ‰L Ô·Ï ¯ÚOÂ »»∆»«∆««∆∆¿≈»»»∆¬»«
˙¯‰a‰34Ì„wL ‰Ê Úe„È BÈ‡Â ,35Ì‡ :Ct‰pL ‰fÓ ««∆∆¿≈»«∆∆»«ƒ∆∆∆¿«ƒ

BÏ ˜tzÒ ¯bÒ‰ CBzÓ36¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -37¯Á‡ Ì‡Â , ƒ∆¿≈ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒ««
ËÏÁ‰38¯ÚO CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆¿≈¬≈∆»≈««ƒ∆»«≈»
„Á‡39‰È‰L ¯ÚO‰ Ì‡ ,CÏ‰ ‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ∆»≈∆¿≈≈«≈∆»«ƒ«≈»∆»»

.¯Á‡‰ ¯ÚO‰ B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»«≈»»«≈

שם.28) אינו 29)משנה זה דין כלל. ספק כאן אין שהרי
שלאחריה. הבבא אלא לטומאה, לנזקק כולו.30)הדוגמה

כסלע.31) בו היה שבתחילה שם 32)מזה כהנים' ב'תורת
ואינו  מטהר, הוא הוודאי את - "וטיהרו" למדו: ה"ט, סוף
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הספק. את פ"ב 33)מטהר (למעלה טומאה סימן ואינו
והוסגר. שאחרי 34)ה"ו) פירוש, טומאה. סימן והוא

לבהרת  שקדמו שתים לבנות, שערות ארבע נמצאו ההסגר
בבהרת. שנולדו השיער 35)ושתים בין מכיר הכהן אין
שנהפך. לשיער ארבע 36)שקדם את מצא ההסגר אחר

אלו  ובין לבהרת שקדמו אלו בין הבחין ולא השערות,
אותן. הפכה סימן 37)שהבהרת כאן יש שבוודאי אע"פ

כמו  המטמאות, הן שערות איזו יודע שאינו מפני - טומאה
בפשיון. והחליט 38)שאמרנו הכיר שמתחילה כגון

נשרו. איזו יודע ואינו שתים, נשרו "שיער"39)ואחרֿכך
שערה  משמעותה ו"שערה" זכר, ולשון קיבוצי שם הוא
שאחד  והכוונה, אחד". "שיער וכתב דייק רבינו יחידה.
יודע  ואינו הלך - שנהפך וסוג שקדם סוג - הסוגים משני
כשהלכה  רק לא הכוונה: "אףֿעלֿפי" שאמר ומה איזהו.
ואפשר  שתים, הלכו אם אפילו אלא שלוש, ונשארו אחת
לפרש, גם [אפשר טמא. - הטומאה מסימן כלום נשאר שלא
שהלכה  אפשר אם אבל טמא, שלם סוג הלך אם שדווקא
שבכל  מפני טהור, - השני מסוג והשניה זה מסוג אחת
נשארו  ולא נהפכה היא אולי להסתפק יש שהלכה שערה
מקור  להקל]. ספיקות שני כאן והרי מטמאות, שערות שתי

ה"ה. פ"ב נגעים בתוספתא זה דין

.Ê‡aL ÈÓ40B‡ ¯bÒ‰ CÈ¯vL e‰‡¯Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ∆»≈∆…≈¿»»∆»ƒ∆¿≈
BÏ e„ÏB B¯Ët B‡ B¯ÈbÒ‰ ‡lL „ÚÂ ,¯eËt ‡e‰L∆»¿«∆…ƒ¿ƒ¿»¿
LiL e‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ ¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

B¯ÈbÒÈ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa41Úe·L ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ¯ËÙÈ - ¯eht‰ ¯Á‡Ï B‡ ÈL≈ƒ¿«««ƒƒ¿…

ג.40) פ"ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

ה'תשע"ט  סיון י"ב ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טומאה,1) מסימני באחד והוחלט בהרת בו שהיתה מי יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט, מעט מחייה שפרחה ובה כגריס בהרת בו היתה
אברים  ראשי בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב אם הבהרת בנגע ליטמא ראוי שאינו מי לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני שנשכר נגע יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙¯‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3¯bÒ‰ ¯Á‡ ÔÈa4,¯bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck ¯Á‡Â5ÔÈa ,Ô·Ï Ct‰Â BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
¯bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È¯‰ - ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ¯bÒ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»

È¯‰ - BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¯eht‰ ¯Á‡Ïe ,¯ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈
ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ"ח, נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט. טומאה שני,4)מסימני או ראשון שבוע בסוף

והוחלט. טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב'תורת עדיין. הוחלט ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ"ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח אמרו:

.·‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :Ô·Ï CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ - ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡¯ Úe·L B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ - ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ - ‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL Úe·L B¯ÈbÒÓ - ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙¯‰a ÔÈcL .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

Ô·Ï ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9e¯ÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL e¯Èˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«
‰Ê È¯‰ - ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆

¯B‰Ë10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆
‰lÁza Ô·Ï Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰Á¯tL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»

„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Ú¯v‰12ËÚÓ ‰Á¯Ùe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«
CBzÓ B‡ ¯bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ

¯B‰Ë - ËÏÁ‰13‡ÓË - ¯eht‰ ¯Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
¯ÈbÒÈ - ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡¯Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa¯‡·e Ô·laL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡a Ô·Ï Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
Ce˙t16ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïk‰ -17,B‡nËÏ ÔÈa B¯‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ"ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט אחר

ה"ג). ה"ב,10)לקמן פ"ב (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ"ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני  מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י עפ"י תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי "אין ה"ה: פ"ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח". פרוח

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית

מ"ג.17) פ"א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯Ùe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck ¯Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
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BlÎa ‰Á¯t21¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -22¯ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»
Ô·Ï23ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‡ÓË - ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿

‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»
˙Úa¯Ó24Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .¯˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»

Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â ,Ô·Ï ¯ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - „ÓBÚ BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa - ‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,¯bÒ‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ ¯Á‡ Ô·Ï Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

Ô·Ï ¯ÚOa ‡nhÓ25Ík ¯Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
- ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡¯ Ì‡Â .¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯Ùe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ"ב.18) פ"ח עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני

הטומאה. סימן שנעלם מפני בזמן 22)הכהן נהפך שהרי
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי  דורש ה"ד, פ"ה שם כהנים' ב'תורת בלבד. במחיה
חי  בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק טומאתה כשיעור
רבי  דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב'תורת יוסי כרבי פסק קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע"י

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
Blk Ct‰p‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓe ÔÈ‡nËÓ ,˙¯‰a‰ CB˙aL∆¿««∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿«À

Ô·Ï27˙Ú¯ˆa Blk ÔÈaÏ‰L ¯bÒÓ B‡ ËÏÁÓ ?„ˆÈk . »»≈«À¿»À¿»∆ƒ¿ƒÀ¿»««
‰L„ÚkÓ ıeÁ28B‡ BÚaˆ‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«¬ƒ¿…∆¿»

ÔÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÓËÁ L‡¯a¿…»¿¿«≈»∆¬≈¿À¿»¿≈
¯Oa ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ Ì‡ ,¯‰ËÂ Ô·Ï Blk Ct‰pL ‰Ê∆∆∆¿«À»»¿»«ƒ»««¬»»»»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ«¬ƒ¿…∆»ƒ»≈»ƒ¬≈∆À¿»
elÙ‡ ,‰L„ÚkÓ ıeÁ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ Blk Ct‰∆¿«À¿«¿≈»««ƒ«¬»»¬ƒ
‰Ê È¯‰ - ˜‰·Ï Ct‰pL ,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a¿…∆»ƒ»≈»ƒ∆∆¿«¿…«¬≈∆

ËÏÁÓ ‡ÓË29‡Ï - ˙Ú¯v‰ ‰˙qÎ ‰p‰Â :¯Ó‡pL ; »≈À¿»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ¿»«»««…
˜‰a‰30ÈÁ ¯Oa ‰L„Ú‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ elÙ‡ . «…«¬ƒ»¿»ƒ¿»»¬»»»»«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ - ˜‰a d˙ˆ˜Óe31Blk Ct‰ . ƒ¿»»…«¬≈ƒ«À¿»∆¿«À
‰‡¯Ók ¯Oa Ba ¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,¯‰ËÂ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈»««¿»«¿««»»«»»¿«¿≈

˜‰a‰32¯Oa ‰L„Úk Ba ‰‡¯iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «…«¬≈∆»«∆≈»∆«¬»»»»
˜‰a ‡Ï - ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;ÈÁ33. «∆∆¡«¿≈»»»«……«

- ˜‰a d˙ˆ˜Óe ÈÁ ¯Oa d˙ˆ˜Ó ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ»««¬»»ƒ¿»»»»«ƒ¿»»…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡34.B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â ≈ƒ«À¿»«¬≈¿»√»

ה"ח.26) פ"ג למעלה המקומות 27)ראה כדין דינם ואין
מעכבים. שאינם ה"א בפ"ו מדבריו 28)שנמנו משמע

בתחילה  אפילו מעכב אינו מכעדשה פחות נשאר שאם
מ"ד). פ"ח נגעים אחרונה' 'משנה (ראה אותו ומטהרים

מ"ו.29) פ"ח מטמא 30)שם ואינו נגע אינו שבוהק
לבן. כולו בנהפך מעכב הוא ולפיכך ה"א), פ"א (למעלה

שהרי 31) לגופה, צריכה אינה מ"אפילו" החל זו, בבא כל

חזרה  דין מפני ונכתבה שלפניה, מהבבא היא כלֿשכן לא
ההלכה. בראשי 32)שבסוף דוקא ולא שבגוף, מקום בכל

לימוד 33)איברים. רבינו מביא המשנה, על [בפירושו
הבשר  ישוב כי "או טזֿיז): יג, (ויקרא בתורה כתוב אחר:
כן  גם "ונהפך נכתב: ולא הוא" טהור ללבן... ונהפך החי

במשנה 34)טהור]. כעדשה. ממש מחיה בו שאין זמן כל
סימן  מכעדשה פחות בוהק אומרים "וחכמים שנינו: שם,
רבינו, ומפרש בסוף". טומאה סימן ואין בתחילה טומאה
הבוהק  – וביחד מחיה, גם שם היתה הבוהק על שנוסף כגון
"בוהק  במשנה: גורס (הראב"ד בכעדשה. יש – המחיה עם
פחות  מחיה או כעדשה בוהק ומפרש, מכעדשה" ופחות
(ראה  בחזרה לא אבל בתחילה טומאה סימן הם  מכעדשה
ורבינו  הגירסא). ביאור נט אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת
(ראה  מעכב אינו בתחילה גם מכעדשה שפחות לשיטתו

שכתבנו). כמו לפרש הוכרח ולפיכך כו), הערה למעלה

.‰BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯tL ‡ÓË Ïk35‰lb˙ ,¯B‰Ë - »»≈∆»¿»«»««¿À»ƒ¿«»
˙Ú¯ˆa ‰qk˙Â ¯ÊÁ .‡ÓË - ÈÁ ¯Oa ‰L„Úk epnÓƒ∆«¬»»»»«ƒ¿»»«¿ƒ¿«»¿»««
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,‡ÓË - ‰l‚˙Â ¯ÊÁ ,¯B‰Ë -36. »»«¿ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»ƒ

ÏÈÁ˙‰37ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰Â ˙Blb˙‰Ï ÈÁ‰ ¯Oa‰ ƒ¿ƒ«»»««¿ƒ¿««¬≈ƒ
„Ú B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ - ˙ËÚÓ˙Ó ˙Ú¯v‰Â CÏB‰Â¿≈¿«»««ƒ¿«∆∆¬≈∆¿À¿»«

.ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a‰ ËÚÓ˙zL∆ƒ¿«≈««∆∆ƒƒ¿ƒ

ככולו.35) זה הרי  מכעדשה, פחות נשאר שם 36)אם
טמא 37)מ"ד. איברים ראשי בו "חזרו אמרו: מ"א, שם

איברים  ראשי נקטה מכגריס". בהרתו שתתמעט עד
שאינם  איברים, ראשי רק נתגלו אם שאפילו לרבותא,
מקומות  נתגלו אם ומכלֿשכן טמא, – במחיה מטמאים

הגוף. שבשאר

.ÂÈe‡¯‰ Ïk38˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ39CÙB‰‰ ·kÚÓ - »»»ƒ«≈¿∆«««∆∆¿«≈«≈
Ô·Ï Blk40- ˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ , À»»¿…∆≈»ƒ«≈¿∆«««∆∆

L‡¯a ‡Ï Ï·‡ BlÎa ‰Á¯t ?„ˆÈk .·kÚÓ BÈ‡≈¿«≈≈«»¿»¿À¬»…»…
LpL B‡ ,ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ,Ô˜f·e˙BÁt ¯‡ «»»«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«»

‰L„ÚkÓ41ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎnÏÂ ÔÈÁMÏ CeÓÒ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«»«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
Ô˜f‰Â L‡¯‰ ¯ÊÁ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô˜fÏÂ L‡¯ÏÂ¿»…¿«»»¬≈∆»»«»…¿«»»
˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ eÈÁ Ì‡ ÔÎÂ ,eÁ¯˜Â42 ¿ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆¡»∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ -43Ô‰ È¯‰L ,Ô‰a ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ¬≈∆»≈«∆ƒ¿««»««»∆∆¬≈≈
˙¯‰·Ï ÔÈÈe‡¯44˙B¯‰a ÈzL d· eÈ‰ .45da LÈ ˙Á‡ , ¿ƒ¿«∆∆»»¿≈∆»««≈»

‰¯B‰h‰ ‰Á¯Ùe ,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿««¿»»¿»«¿»
‰‡ÓhÏ46,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â «¿≈»¿««»»¿»¿À¬≈∆»

‰‡ÓËa ËÏÁÓ ‰È‰L ÈtÓ47‰¯B‰h‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈∆»»À¿»¿À¿»««ƒ∆«¿»
B˙ÙOa ˙Á‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Á¯tL ‡È‰ƒ∆»¿»¿…∆»¬ƒ»««ƒ¿»
ÈzLa B‡ ,‰BzÁz‰ B˙ÙOa ˙Á‡Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««ƒ¿»««¿»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ˜a„ Ô‰LÎe ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ÈLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»ƒ¿≈ƒ≈≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆

˙Á‡ ˙¯‰·k ˙B¯‰a‰ ÈzL ÔÈ‡¯ ‰ÊÏ48ÏÈ‡B‰ , »∆ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«∆∆««ƒ
BlÎa ‰Á¯Ùe49.¯B‰Ë - »¿»¿À»

מ"ה.38) אחד 39)שם עם בהרת זה, במקום תצמח שאם
תטמא. – טומאה זה 40)מסימני ממקום נשאר אם

לב). הערה למעלה (ראה הצרעת בו פשתה שלא כעדשה

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



ריי oeiq 'fÎ'e ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הראש 41) מקום א. מחמירים: צדדים שני כאן יש כן, ואם
 ֿ אףֿעל בעור, חי בשר מכעדשה פחות ב. מכעדשה: יותר

ספר'). ('קרית טהור נגע 42)פיֿכן שדיני אףֿעלֿפי
הם  הבשר, בעור בהרת מדיני שונים ומכווה בשחין
כעור  דינם שהרי לגמרי, נתרפאו אם ומכלֿשכן מעכבים.

ה"ג). פ"ה, (למעלה שבשעה 43)בשר ואףֿעלֿפי
ונראה, לבהרת. ראויים אלה מקומות היו לא בכולו שפרחה
לפני  טיהרו אם אבל עדיין, הכהן טיהרו כשלא שמדובר

) מטמאים והריפוי הקריחה אין נתרפאו או 'משנה שנקרחו
מעירים, רבינו נושאיֿכלי וכן המשנה מפרשי אחרונה').
בכחצי  ורק "טהורים", אלה בכל כתוב שבידינו שבמשנה
נמצאה  אחרת שגירסה ונראה "טמא". שם נאמר עדשה

(כסףֿמשנה). רבינו לידי שהגיעו עכשיו,44)בספרים
הכהן. לפני מ"ו.45)כשהביאם אם 46)שם וכלֿשכן

ראה  אחרונה'. ו'משנה ספר' ('קרית לטהורה מטמאה פרחה
ח). אות 'בועז' ישראל' כבר 47)'תפארת היה האדם

הטמא  מן ופרח זו בטומאה כלול גופו כל כן ואם טמא,
מפני  אחר: טעם אומר המשנה על בפירושו (הרא"ש
ה'ברטנורא'). פירש וכן בטמאה. נתבטלה שהטהורה

שביניהן.48) בריא בשר נראה מרוחקות, וכשהן
ורבינו 49) שם, במשנה מבואר זה דין מחוברות. כשהן

בבא  גם שלדעתו מפני עוד", "ולא המילים: שתי את הוסיף
סוברים, אחרים מפרשים אבל בכולו, בפריחה עוסקת זו
זו  בשפה גריס חצי כשהיה ומדובר עצמה, בפני בבא שזוהי
אין  פירושם ולפי ובאצבעות. בריסים וכן בזו, גריס וחצי
הראב"ד  כוונת היא שזאת (ונראה עוד". "ולא לומר מקום

בהשגתו).

.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ ¯kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡¯Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡¯Ó LÈÂ ,¯Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡¯‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯tL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ËÙe Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰ - ¯eht‰ ¯Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»
ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙¯‰a52Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈

el‡Â ;¯bÒ‰ CÈ¯ˆÂ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯tL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë ‰È‰ - ¯bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ"י.50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)
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ה'תשע"ט  סיון ו' ראשון 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 : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ 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  סיון ז' שני יום

רמה. עשה מצות
יום ראשון ֿ שני ו 'ֿ ז 'סיון 

― 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
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' ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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ה'תשע"ט  סיון ח' 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 : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ 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  סיון ט' רביעי יום

רלב. עשה מצות
רס. רנז. רנט. רנח. תעשה לא מצות

הרל" ―הּמצוה עברי,ב עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו a)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ

והלכֹות הּתֹורה, ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָּוכבר
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו .(ci:)מצוה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֻ

― הרנ"ח עבדהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹום ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר ְְְְְֲֳִִִִִִֶֶֶֶַָָָָעברי
זה ּדמיו את הּקֹונים ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמכירת

אּלא ּפנים, ּבׁשּום ּכן עֹוׂשין אין ― זה ּבהצנע(xknp)על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
"לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא נאה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובדר

עבד" ממּכרת an)יּמכרּו ,dk `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶָָָ
(xdaסמטא יעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו "לא :ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

(wey fxkn)ויעמידֹו(fxkna)לאו ּובכלל הּלקח אבן על ְְֲִִֶֶֶַַַַַָ
ׁשאם לפי מּיּׂשראל, נפׁש לגֹונב אזהרה ספק ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
עֹובר ונמצא ּכנעני עבד הּוא ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָמֹוכרֹו
הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת יּמכרּו "לא אמרֹו: ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹעל

לעיל ֿ זה bnx)את dyrz `l)נהרג ׁשהּוא הּכתּוב ּובאר ְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָ
(exkne ytp apebd)ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .(k.)מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"עבֹודת הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעברי

"ּבפר בֹו ֿ תרּדה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר,my) ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ

(bnאֹותּה לעׂשֹות הּצר ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא ,ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון עליו. אֹותּה נּטיל אז xda)עבֹודה zyxt): ְְֲִִַָָָָָָ

ֿ הּכֹוס את החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ― ּבפר בֹו ֿ תרּדה ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"לא
ואמנם לזה. ֿ הּדֹומה ּכל וכן לֹו", צרי אינֹו והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּזה

ׁשּבּמ ּביֹותר ֿ הּקּלה מן מׁשל והּפׁשּוטההביאּו לאכֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על ואף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבהן,

― הרנ"ז עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּבכמֹותן והׁשּפלה, ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעברי
ּבֹו ֿ תעבד "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹעֹובד

עבד" hl)עבדת ,my)ּובספרא(xda zyxt)יּטֹול "ׁשּלא : ְְֲִִֶֶַָָֹֹ
ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ולא ּבלינטא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאחרי
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב קטּנה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמחצלת
אּלּו לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
ּבדברים יׁשּמׁשּנּו רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻמזהר
לֹו לעׂשֹות עּמֹו ׁשהסּכים והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשּמׁש
"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ה': אמר מסּימת, ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֻעבֹודה

(n ,my).

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
עבד ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻׁשהזהרנּו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ עצמֹו, את לֹו ׁשּמכר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹעברי

"לעיני ּבפר bp)ירּדּנּו ,my)זה ועבד הֹואיל נאמר ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹ
מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו לגֹוי עצמֹו ּומכר ּבעצמֹו ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָּפׁשע
.ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ הּגֹוי על נפּקח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

ספרא אּתה(my)ּולׁשֹון אין ― לעיני ּבפר ֿ ירּדּנּו "לא : ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
עליו לפּקח מחּיב ׁשאינ ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻמצּוה
ֿ זמן ּכל אּלא לא, אֹו ּפר עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבביתֹו

עליו. נזהירּנּו זאת עֹוׂשה ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנראהּו

ה'ת  סיון י' חמישי שע"ט יום

קצו. עשה מצות
יום שלישי ֿ חמישי ח 'ֿ י 'סיון 

רלג. תעשה לא מצות
רלג. רלד. עשה מצות

רסא. תעשה לא מצות
― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (miwprnהּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(zepzneיצא ולא לחפׁשי, ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלעבד
לֹו ּתעניק "העניק יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּבידים
ֿ לֹו" ּתּתן אלהי ה' ּברכ אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹמּצאנ

(ci ,eh mixac)'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(ci:)מּקּדּוׁשין ִִִ

― הרל"ג עבדהּמצוה מּלׁשּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבסֹוף ֿ חֹורין ּבן ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעברי
והּוא מרכּוׁשנּו, ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשׁש
תׁשּלחּנּו לא מעּמ חפׁשי ֿ תׁשּלחּנּו "וכי יתעּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו
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ריג oeiq a"iÎ`"i w"yÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

bi)ריקם" ,my):ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש הענקה, fi)מצות ,:fh ,:ci). ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא g)עברּיה, ,`k zeny), ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּוכבר רּבים, ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּופדּיה
קּדּוׁשין ּבמּסכת ֿ זה ּכל ּדיני(hi.)נתּבאר נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה mihtyn)אמה zyxt)אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
לא ֿ אּלה ֿ ׁשלׁש "ואם עברּיה: ּבאמה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוׁש

לּה" i`)יעׂשה ,my)ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: , ְְְְְְֲִֵֶַַָָ
ָאֹותּה.

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
יעּוד מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָעברּיה

(epal e` el dy`l dcriny)אמרּו ּובפרּוׁש .zyxt `zlikn) ְְֵָ
(mihtyn:ׁשאמר לפי ּפדּיה, למצות קֹודמת יעּוד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָמצות

והפּדּה" יעדּה ֿ לא "אׁשר g)יתעּלה: ,my)עבד ׁשּדין ודע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה אמה ודין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעברי
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוהג.

.(gi.)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ֿ ימׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, מּלמכרּה ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֹעברּיה

ֿ בּה" ּבבגדֹו g)למכרּה ,`k zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵָָָָָ
קּדּוׁשין ּבריׁש ּבׁשלמּות זֹו jli`e)מצוה :fi). ְְְִִִִֵֵָ

ה'תשע"ט  סיון י"א שישי יום

רלה. עשה מצות
רנה. רנד. תעשה לא מצות

― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
(l`xyi eze` dpwy ieb car)לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְִֶָ

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא epiy,ואינֹו litde edkd m`) ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
(epir `nq e`ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

eiig)חֹוזרין lkl oca`ny),המקּבל ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָֻ
ּתעבדּו" ּבהם "לעלם יתעּלה: אמרֹו en)והּוא ,d `xwie) ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

איׁש" ֿ יּכה "וכי ek)ואמר: ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֶַַָָָ
(.gl):ּדכתיב ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו ֿ המׁשחרר "ּכל :ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמׁשּתחרר הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם
ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשן

(jli`e .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְִִ

― הרנ"ד עבדהּמצוה מּלהחזיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאדֹוניו ֿ ּפי ֿ על אף אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברח

איןיׂשרא ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון לי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ֿ ּדמיו את עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
ֿ אדניו" אל עבד ֿ תסּגיר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca wivdl)אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָהעבד

ּבאחד ֿ יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיתעּלה:
ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי(fi ,my):ּבֹו ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְְִֶֶַַָָ

יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"לא
ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת הּגר ּבאֹונאת ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָלאו
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ׁשליׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ֿ הּגר ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמן
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדברים.
ֿ הּתֹורה, את עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי xac)ּכלֹומר: lkl micedik mdy mixb). ְֵֵֶֶַ

ה'תשע"ט  סיון י"ב ש"ק יום

רמג. עשה מצות
יום שישי ֿ ש "ק י "א ֿ י "ב סיון 
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, hn.)ׁשניהם zereay)ׁשל ׁשה: ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו ֿ ׁשֹור אֹו חמֹור ֿ רעהּו h)אל ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.(aa`)ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ
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åè-÷øô äéîøéehÎi

é:éðåìì÷î älk éá-eLð-àìå éúéLð-àì õøàä-ìëì ïBãî Léàå áéø Léà éðzãìé ék énà éì-éBààéøîà «¦´¦¦½¦´§¦§¦À¦¦¬¦²§¦¬¨−§¨¨¨®¤«Ÿ¨¦¬¦§Ÿ¨«¦−ª¬Ÿ§©§©«¦¨©´
éúéøL (êúåøù) àì-íà ýåýé:áéàä-úà äøö úòáe äòø-úòa Eá ézòbôä | àBì-íà áBèì Eáéòøéä §½̈¦¬Ÿ¥«¦¦−§®¦´¦§©´§¦«§À§¥¬¨¨²§¥¬¨−̈¤¨Ÿ¥«£¨¸Ÿ©
:úLçðe ïBôvî ìæøa | ìæøaâééúBøöBàå Eìéçéúåàhç-ìëáe øéçîá àì ïzà æáì Eéìeáb-ìëáe E:E ©§¤¯©§¤²¦¨−§«Ÿ¤¥§¯§§¤²¨©¬¤¥−´Ÿ¦§¦®§¨©Ÿ¤−§¨§¤«

ãééáéà-úà ézøáòäå:ã÷ez íëéìò étàá äçã÷ Là-ék zòãé àì õøàa Eåèéðøëæ ýåýé zòãé äzà §©«£©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§¤−¤´Ÿ¨¨®§¨¦«¥²¨§¨¬§©¦−£¥¤¬¨«©¨¯¨©´§¨§À̈¨§¥³¦
éìò éúàN òc éðçwz Età Cøàì-ìà éôãøî éì í÷päå éðã÷ôe:ätøç E ¨§¥Æ¦Æ§¦¨³¤¦Æ¥´Ÿ§©½©§¤¬¤©§−¦¨¥®¦©¾§¥¦¬¨¤−¤§¨«

i"yx
(È).éîà éì éåà שהיו עצמו על מתאונן היה ירמיה

תוכחותיו: דברי על עירו בני אותו ïåãî.שונאין ùéàå
רוחי ידון לא כמו מריבה ו)איש éúéùð.:(בראשית àì

כנושה לו תהיה לא  כב)כמו éðåìì÷î.:(שמות äìë איני
עלי  להם ולא עליהם לי שיש ממון עסקי על עמהם רב

מקללני: העם כל ל'êéúéøù.(È‡)והרי השארתיך
התרה  ל' אותו פתר דונש אבל מנחם פתרו וכן שארית

כמו ה)ושריתיך כן (דניאל  שריתיך ופתרון קטרין משרי
האזיקים מן היום פתחתיך הנה שנאמר מ )הוא (לקמן 

ועתה  לו נאמר דברו את ה' הקים אשר ביום כלומר
טוב  אם ידיך על אשר האזיקים מן היום פתחתיך הנה
ממנו  בקשו ישראל וגם בבלה, אתי לבוא בעיניך
אל  בעדינו התפלל לו נאמר כאשר בשבילם שיתפלל

מהרבהה' מעט נשארנו כי מב)אלהינו àì.:(לקמן íà
שבוע': äòø.ל' úòá êá éúòâôä כשתבא האויב את

כגון  עליהם רחמים שתבקש בך יפגעו הרעה עליהם

ד"א  וגו' ה' את בעדנו נא דרש לו אמר צדקיה
בבלה  אתי לבא בעיניך טוב אם מאתך יבקש נבוזראדן

מ ) ïåôöî.(È·):(לקמן ìæøá ìæøá òåøéä ברזל אני אומר
נמשלו  הם פתרונו וכן ברזל משאר קשה מצפון הבא

וברזל נחשת רכיל הולכי ו)לברזל נאמר (לעיל  ובירמיה
נחשת ולחומת ברזל לעמוד א)נתתיך חזק (לעיל  ושלו

עליהם: כדבריו יבא מצפון נבוכדנצר כי משלהם
.òåøéä הירוצץ ד"א שלך, את שלהם ברזל הירוצץ

נבוכדנצר  את כברזל קשה שהוא בעזרתכם הבא פרעה
לצד  נוטה יונתן ותרגום ונחשת מצפון הבא ברזל שהוא

ממון:êìéç.(È‚)זה: הוא êéúåøöåàå.ל' לישראל
êéúàèç.אומר: ìëáå:לך זאת תהי חטאתיך כל ולמען

.êéìåáâ ìëáå:בכולן אלילים העמדת ìà(ÂË)אשר
.éðç÷ú êôà êøàì לעולבני ארכא תתן לא יונתן תרגום

והנקם  מהר אלא אפך לארך להניחו ריבי את תקח אל
סבלתי:éúàù.לי: בשבילך:êéìò.כמו

cec zcevn
(È).ÈÓ‡ ÈÏ ÈÂ‡אמו מול הדבור והיסב מתאונן  היה ירמיה 

לכולם ומדון  ריב איש  להיות  ילדתני אשר אמי לי אוי ואמר
מוכיחם : שאני על  עמדי יריבו È˙È˘.כי ‡Ïמריבים לפעמים

עם מריבים ולפעמים ההלואה כסף נוגש שהוא על  המלוה עם 
ולא להם  הלויתי לא  אני אבל  ההלואה משלם שאינו  על  הלוה

אותי: ומבזים  מקללים  כולם ועכ "ז לי לוו ‰'.(È‡)הם ¯Ó‡
הריני קללתם על  חושש אתה מה  לי אמר ה ' הנביא אמר
ימותו אותך  המקללים כל לטוב, אותך אשאיר לא  אם נשבע 

לטובה : תשאר  ואתה שבי  Ï‡.וילכו Ì‡לא אם נשבע הריני
נבוזראדן הוא  האויב לב את אז  אעיר  והצרה  הרעה  בוא  בעת
בשבי יקחך  ולא לבבל  עמו  לבוא  פניך ולחלות בך להפגיע
את ואשים בוא  אתי לבוא בעיניך טוב  אם כמ"ש חזקה  ביד 

עליך  מ)עיני מהחרבות‰ÚÂ¯È.(È·):(לקמן שהברזל  אפשר וכי
מאוד  חזק  שהברזל  מצפון שבא החרבות  ברזל  ישבר שלך 
רכיל  הולכי  נאמר  וכן  יותר עוד  המחזיק בו מעורב ונחשת 

וברזל  ו)נחושת ממך:(לעיל יחזק מאד  הלא  נבוכדנצר מול  במלחמה תתגבר  שאתה תחשוב וכי  ‡˙Ô.(È‚)ור "ל  Ê·Ïאתן לו
שלל: דרך יקחם כי שיקח  האוצרות במחיר בארצך אותך  ישאיר לא ר"ל מחיר בעדם תקח  ולא ÍÈ˙‡ËÁ.לשללו  ÏÎ·Âכ "ז

נעדר : מקום  מבלי חטאת גבוליך  ובכל לה ' שחטאת חטאותיך בכל  אויביך È˙¯·Ú‰Â.(È„)יהיה עם ללכת מארצך  אותך אעבור 
מאז: ידעת לא אשר ‡˘.בארץ ÈÎ:החרון את  אשפוך  עליכם ר"ל תשרוף  ועליכם  באפי תבער  החרון Ú„È˙(ÂË)אש  ‰˙‡

ענתות :‰'. אנשי לי שעושים הרעה  È„˜ÙÂ.את È¯ÎÊ:מרודפי נקמה  לי ועשה עלי והשגיח בי  ˙˜ÈÁ.זכור  ÍÙ‡ Í¯‡Ï Ï‡
ת חושה מהרה אבל  בנקמתי אפך לאריכות  תניחני אל מהם:ר"ל נקמתי חרפה„Ú.נקום וסובל  נושא שאני מה  לדעת  לב תן

בשמך : מתנבא  שאני במה בעבורך 

oeiv zcevn
(È).ÔÂ„Óמדון ישתוק כמו מריבה  כו)ענין  עניןÈ˙È˘.:(משלי

כנושה  לו תהיה לא כמו כב)הלואה הואÈÂÏÏ˜Ó.:(שמות
ובזיון: קלון ומלשון קללה Ï‡.(È‡)מלשון Ì‡ענין הוא 

לא אם  האומר כאדם הוא  והרי  אמר ולא וגזם שבועה לשון
רבים בתים לא אם  וכן וכזאת כזאת  יהיה  הוא ה)כן  (ישעיה

כמוהו: וכן˘¯ÍÈ˙È.ורבים  אל "ף  בחסרון ובא שארית מלשון
ישראל  שרית  כל  יב)וגם כמו‰È˙Ú‚Ù.:(דה"א בקשה ענין 

לי כג)ופגעו ורעו‰ÚÂ¯È.(È·):(בראשית כמו שבירה ענין
יא)דליותיו וישראל ÍÏÈÁ.(È‚):(לעיל כמו ועושר  חיל מלשון

חיל  כד)עושה ושלל:Ê·Ï.:(במדבר בזה  ענין·ÈÁÓ¯.מלשון
במחיר מאותך  אקנה  כמו וערכו  הדבר  כד)דמי :(ש"ב

(„È).‰Á„˜ אש קודחי כלכם  הן  כמו הבערה  נ)ענין :(ישעיה
.„˜Â˙ שאול עד  ותוקד  כמו  שריפה לב)ענין :(דברים
(ÂË).È„˜ÙÂ:השגחה וסבל :˘‡˙È.ענין משא מלשון 

c wxt zldw - miaezk

ã-÷øô úìä÷biÎg

ç| éîìe øLò òaNú-àì Bðéò (åéðéò)-íb Bìîò-ìëì õ÷ ïéàå Bì-ïéà çàå ïa íb éðL ïéàå ãçà Lé¥´¤¨Á§¥̧¥¦¹©´¥¯¨¨´¥«À§¥¬¥Æ§¨£¨½©¥−Ÿ¦§©´®Ÿ¤§¦´
:àeä òø ïéðòå ìáä äæ-íb äáBhî éLôð-úà øqçîe ìîò éðàèøLà ãçàä-ïî íéðMä íéáBè £¦´¨¥À§©¥³¤©§¦Æ¦½̈©¤¬¤²¤§¦§©¬−̈«¦¬©§©−¦¦¨¤¨®£¤¯

:íìîòa áBè øëN íäì-LéééðL ïéàå ìBtiL ãçàä Bìéàå Bøáç-úà íé÷é ãçàä eìté-íà ék:Bîé÷äì ¥¨¤²¨¨¬−©£¨¨«¦´¦¦½Ÿ¨¤−̈¨¦´¤£¥®§¦´À¨«¤¨Æ¤¦½§¥¬¥¦−©£¦«
àééà ãçàìe íäì íçå íéðL eákLé-íà íb:íçé Cáéèeçäå Bcâð eãîòé íéðMä ãçàä Bô÷úé-íàå ©²¦¦§§¬§©−¦§©´¨¤®§¤−̈¥¬¥¨«§¦«¦§§Æ¨¤½̈©§©−¦©©§´¤§®§©Æ

lLîä:÷úpé äøäîá àì Lâé:ãBò øäfäì òãé-àì øLà ìéñëe ï÷æ Cìnî íëçå ïkñî ãìé áBè ©«§ª½̈¬Ÿ¦§¥−̈¦¨¥«²¤¬¤¦§¥−§¨¨®¦¤³¤¨¥Æ§¦½£¤²Ÿ¨©¬§¦¨¥−«

i"yx
(Á).éðù ïéàå ãçà ùé דבריו שעושה אדם לך יש

åì.ביחידי: ïéà çàå ïá íâ לו קונה אינו הוא ת"ח אם
הוא  רווק ואם כאח, שהוא חבר ולא כבן שהוא תלמיד
ואם  בן, ולהוליד לעזר כאח לו להיות אשה נושא אינו

יחידי: לדרך ויצא שותפים לו קונה אינו הוא ïéàåסוחר
.åìîò ìëì õ÷ עמל הוא סוחר ואם בגירסא יגע

עיניו: גם øùåò.בפרקמטיא: òáùú àì שבע יהא לא
ולענין  מתלמידיו, אדם למד תורה שהרבה תורה בטעמי

הממון: אחר תמיד רודף ìîò.הממון éðà éîìå מאחר
בנים: להוליד אשה נושא ואיני תלמידים מעמיד שאיני

(Ë).íéðùä íéáåè לו יקנה לפיכך האחד מן דבר לכל
בעמלם, ריוח יותר להם יש אשר אשה וישא חבר אדם
בה  מתחיל היחיד שאין בשנים נעשית מלאכה הרבה

åìôé.(È)לבדו: íà éë אם המשנה ולענין כמשמעו,
יכשל  אם או לו מחזיר' חבירו שלו משנה עליו תקפה
ומעמידו  חבירו בא רבו מפי שמע אשר את דקדק ולא

האמת: åì.על éàå:לו íäì.(È‡)ואוי íçå כמשמעו

ומולידים: מזה זה מתחממים ונקבה זכר ולענין
(·È).ãçàä åô÷úé íàå אם לתקפו עליו לסטי' באו אם

המשלש  והחוט הם ג' אם וכ"ש לנגדו יעמדו הם שנים
שוב  בנו ובן ובנו ת"ח שהוא מי ד"א ינתק, במהרה לא

אומר הוא וכן מזרעו פוסקת תורה נט )אין לא (ישעיה
חוט  ד"א זרעך, זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו
הוא  במהרה לא ארץ ובדרך ובמשנה במקרא המשולש
שני  ואין אחד יש במדרש נדרש אחרים בפנים חוטא,
עליהם: מתיישב הללו המקראות כל סדר אין אבל לו

(‚È).íëçå ïëñî ãìé áåè ילד נקרא ולמה טוב יצר זה
שנה: י"ג עד באדם בא האיברים ïëñî.שאינו שאין

ליצ"הר: כמו לו האדם íëç.שומעים את שמשכיל
טובה: ìéñëå.לדרך ï÷æ êìîî על שליט שהוא יצה"ר

בו  נתון הוא הוולד שנולד שמשעה זקן האיברים כל
ד )שנאמר רובץ:(בראשית חטאת ìéñëå.לפתח

במדרש: נדרש כך רעה בדרך òãéשמתעהו àì øùà
.ãåò øäæäì:תוכחה מקבל ואינו הזקין שהרי

cec zcevn
(Á).„Á‡ ˘È,עמו שני ואין  יחידי  מעשיו שעושה  אדם  יש 

מעשיו: בעמל  לסייעו מי עם ישתתף לא  ‡ÔÈכי Á‡Â Ô· Ì‚
.ÂÏ:בעמל שקבץ ההון יירשו ÂÏÓÚ.למען ÏÎÏ ı˜ ÔÈ‡Â בכל

ינוח: ולא יעמול  ˙˘·Ú.עת ‡Ïשכבר מהעושר שבעה  אינה
עוד : להרבות  יחפוץ כי ינוח  לא ולכן בזה, לו די  אין  כי קבץ

.ÏÓÚ È‡ ÈÓÏÂאני מי בשביל  לומר  יחשוב  לא  לומר רוצה
לי אין הלא והמנוחה , ההשקט  מטובת נפשי את  ומחסר עמל 

חילי : לאחרים  כן אם  ואעזוב אותי לרשת ואח Ê‰.בן Ì‚ הבל הוא  העמל  מרבית מקום  מכל מגונה , שהבטלה אף לומר רוצה
רע: ‰˘ÌÈ.(Ë)וענין ÌÈ·ÂËכי בעמלם  טוב  ריוח  יש לשנים אשר יחידי, העוסק האחד  מן  טוב  יותר  יחד  העוסקים שנים 

יחידי: האדם כן  ולא  הרבה  ÂÏÙÈ.(È)ישתכרו Ì‡ ÈÎחברו את יקים האחד מקום  מכל  המצב , בשפל  יפלו שניהם  אם  אף 
האופנים: מן להקימו:ÂÏÈ‡Â.באופן שני לו ואין שיפול האחד  אל לו אוי ˘ÌÈ.(È‡)אבל Â·Î˘È Ì‡ Ì‚מן דוגמא  הביא

להתחמם. אפשר  איך  יחידי השוכב לאחד  אבל  מזה , זה יתחממו  הלא הקור בעת יחד  שנים  ישכבו כאשר הנה יאמר המוחש,
האחד: מן השנים  שטובים הדברים בכל  הוא כן כמו ÂÙ˜˙È.(È·)וכאומר Ì‡Âמהם האחד  את  יאנוס  הזרוע  מבעלי מי  אם

לו: ויוכלו  האנס נגד יעמדו השנים כן  ואם לו, לעזור השני  יבוא היד , ‰ÏÂ˘Ó˘.בחזקת ËÂÁ‰Âכפולות בשלשה  השזור  חוט
י שנשתתפו הם שלשה אם לומר ורוצה  נאמר, ולמשל  נקרע. הוא  במהרה מהם:לא למעלה  אין  Â‚Â'.(È‚)חד  ÍÏÈ ·ÂËיותר

טוב יותר הוא זה כל עם כך , כל  נשמעים דבריו שאין סיבות  והמה הוא, דל  אם  ואף  ילד עדיין הוא  אם אף  חכם אדם  טוב 
עוד  אשר המקרא סרס עוד . להזהר ידע  לא אשר נשמעים. דבריו שיהיו סבות  והמה בשנים, וזקן מלך  הוא  אם אף כסיל מאדם
היה אם כי לחכם , עצמו יחשוב כי  במעשיו להזהר  ידע לא אשר בו  זאת עוד גם  כי בעבור זהו לומר ורוצה להזהר, ידע לא

כך : כל רע  הדבר כן  אם היה לא נזהר והיה ערכו מכיר 

oeiv zcevn
(Ë).¯Î˘:ריוח ‰‡Á„.(È)ענין ÂÏÈ‡Â לך אי וכן לו. ואוי

טז): י (לקמן ואחיזהÂÙ˜˙È.(È·)ארץ וחוזק תקיף  מלשון 
י): ו (לקמן  ממנו שהתקיף  עם לדון יוכל  ולא  כמו רב. בכח 

.˜˙Èטז (שופטים היתרים  את וינתק כמו וקריעה. העתק ענין
ט ÔÎÒÓ.(È‚)ט): (לקמן בזויה המסכן  וחכמת  כמו ורש. עני

הנזק:Ê‰Ï‰¯.טז): מן ושמירה זריזות כמו  ענינו 
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åè-÷øô äéîøéehÎi

é:éðåìì÷î älk éá-eLð-àìå éúéLð-àì õøàä-ìëì ïBãî Léàå áéø Léà éðzãìé ék énà éì-éBààéøîà «¦´¦¦½¦´§¦§¦À¦¦¬¦²§¦¬¨−§¨¨¨®¤«Ÿ¨¦¬¦§Ÿ¨«¦−ª¬Ÿ§©§©«¦¨©´
éúéøL (êúåøù) àì-íà ýåýé:áéàä-úà äøö úòáe äòø-úòa Eá ézòbôä | àBì-íà áBèì Eáéòøéä §½̈¦¬Ÿ¥«¦¦−§®¦´¦§©´§¦«§À§¥¬¨¨²§¥¬¨−̈¤¨Ÿ¥«£¨¸Ÿ©
:úLçðe ïBôvî ìæøa | ìæøaâééúBøöBàå Eìéçéúåàhç-ìëáe øéçîá àì ïzà æáì Eéìeáb-ìëáe E:E ©§¤¯©§¤²¦¨−§«Ÿ¤¥§¯§§¤²¨©¬¤¥−´Ÿ¦§¦®§¨©Ÿ¤−§¨§¤«

ãééáéà-úà ézøáòäå:ã÷ez íëéìò étàá äçã÷ Là-ék zòãé àì õøàa Eåèéðøëæ ýåýé zòãé äzà §©«£©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§¤−¤´Ÿ¨¨®§¨¦«¥²¨§¨¬§©¦−£¥¤¬¨«©¨¯¨©´§¨§À̈¨§¥³¦
éìò éúàN òc éðçwz Età Cøàì-ìà éôãøî éì í÷päå éðã÷ôe:ätøç E ¨§¥Æ¦Æ§¦¨³¤¦Æ¥´Ÿ§©½©§¤¬¤©§−¦¨¥®¦©¾§¥¦¬¨¤−¤§¨«

i"yx
(È).éîà éì éåà שהיו עצמו על מתאונן היה ירמיה

תוכחותיו: דברי על עירו בני אותו ïåãî.שונאין ùéàå
רוחי ידון לא כמו מריבה ו)איש éúéùð.:(בראשית àì

כנושה לו תהיה לא  כב)כמו éðåìì÷î.:(שמות äìë איני
עלי  להם ולא עליהם לי שיש ממון עסקי על עמהם רב

מקללני: העם כל ל'êéúéøù.(È‡)והרי השארתיך
התרה  ל' אותו פתר דונש אבל מנחם פתרו וכן שארית

כמו ה)ושריתיך כן (דניאל  שריתיך ופתרון קטרין משרי
האזיקים מן היום פתחתיך הנה שנאמר מ )הוא (לקמן 

ועתה  לו נאמר דברו את ה' הקים אשר ביום כלומר
טוב  אם ידיך על אשר האזיקים מן היום פתחתיך הנה
ממנו  בקשו ישראל וגם בבלה, אתי לבוא בעיניך
אל  בעדינו התפלל לו נאמר כאשר בשבילם שיתפלל

מהרבהה' מעט נשארנו כי מב)אלהינו àì.:(לקמן íà
שבוע': äòø.ל' úòá êá éúòâôä כשתבא האויב את

כגון  עליהם רחמים שתבקש בך יפגעו הרעה עליהם

ד"א  וגו' ה' את בעדנו נא דרש לו אמר צדקיה
בבלה  אתי לבא בעיניך טוב אם מאתך יבקש נבוזראדן

מ ) ïåôöî.(È·):(לקמן ìæøá ìæøá òåøéä ברזל אני אומר
נמשלו  הם פתרונו וכן ברזל משאר קשה מצפון הבא

וברזל נחשת רכיל הולכי ו)לברזל נאמר (לעיל  ובירמיה
נחשת ולחומת ברזל לעמוד א)נתתיך חזק (לעיל  ושלו

עליהם: כדבריו יבא מצפון נבוכדנצר כי משלהם
.òåøéä הירוצץ ד"א שלך, את שלהם ברזל הירוצץ

נבוכדנצר  את כברזל קשה שהוא בעזרתכם הבא פרעה
לצד  נוטה יונתן ותרגום ונחשת מצפון הבא ברזל שהוא

ממון:êìéç.(È‚)זה: הוא êéúåøöåàå.ל' לישראל
êéúàèç.אומר: ìëáå:לך זאת תהי חטאתיך כל ולמען

.êéìåáâ ìëáå:בכולן אלילים העמדת ìà(ÂË)אשר
.éðç÷ú êôà êøàì לעולבני ארכא תתן לא יונתן תרגום

והנקם  מהר אלא אפך לארך להניחו ריבי את תקח אל
סבלתי:éúàù.לי: בשבילך:êéìò.כמו

cec zcevn
(È).ÈÓ‡ ÈÏ ÈÂ‡אמו מול הדבור והיסב מתאונן  היה ירמיה 

לכולם ומדון  ריב איש  להיות  ילדתני אשר אמי לי אוי ואמר
מוכיחם : שאני על  עמדי יריבו È˙È˘.כי ‡Ïמריבים לפעמים

עם מריבים ולפעמים ההלואה כסף נוגש שהוא על  המלוה עם 
ולא להם  הלויתי לא  אני אבל  ההלואה משלם שאינו  על  הלוה

אותי: ומבזים  מקללים  כולם ועכ "ז לי לוו ‰'.(È‡)הם ¯Ó‡
הריני קללתם על  חושש אתה מה  לי אמר ה ' הנביא אמר
ימותו אותך  המקללים כל לטוב, אותך אשאיר לא  אם נשבע 

לטובה : תשאר  ואתה שבי  Ï‡.וילכו Ì‡לא אם נשבע הריני
נבוזראדן הוא  האויב לב את אז  אעיר  והצרה  הרעה  בוא  בעת
בשבי יקחך  ולא לבבל  עמו  לבוא  פניך ולחלות בך להפגיע
את ואשים בוא  אתי לבוא בעיניך טוב  אם כמ"ש חזקה  ביד 

עליך  מ)עיני מהחרבות‰ÚÂ¯È.(È·):(לקמן שהברזל  אפשר וכי
מאוד  חזק  שהברזל  מצפון שבא החרבות  ברזל  ישבר שלך 
רכיל  הולכי  נאמר  וכן  יותר עוד  המחזיק בו מעורב ונחשת 

וברזל  ו)נחושת ממך:(לעיל יחזק מאד  הלא  נבוכדנצר מול  במלחמה תתגבר  שאתה תחשוב וכי  ‡˙Ô.(È‚)ור "ל  Ê·Ïאתן לו
שלל: דרך יקחם כי שיקח  האוצרות במחיר בארצך אותך  ישאיר לא ר"ל מחיר בעדם תקח  ולא ÍÈ˙‡ËÁ.לשללו  ÏÎ·Âכ "ז

נעדר : מקום  מבלי חטאת גבוליך  ובכל לה ' שחטאת חטאותיך בכל  אויביך È˙¯·Ú‰Â.(È„)יהיה עם ללכת מארצך  אותך אעבור 
מאז: ידעת לא אשר ‡˘.בארץ ÈÎ:החרון את  אשפוך  עליכם ר"ל תשרוף  ועליכם  באפי תבער  החרון Ú„È˙(ÂË)אש  ‰˙‡

ענתות :‰'. אנשי לי שעושים הרעה  È„˜ÙÂ.את È¯ÎÊ:מרודפי נקמה  לי ועשה עלי והשגיח בי  ˙˜ÈÁ.זכור  ÍÙ‡ Í¯‡Ï Ï‡
ת חושה מהרה אבל  בנקמתי אפך לאריכות  תניחני אל מהם:ר"ל נקמתי חרפה„Ú.נקום וסובל  נושא שאני מה  לדעת  לב תן

בשמך : מתנבא  שאני במה בעבורך 

oeiv zcevn
(È).ÔÂ„Óמדון ישתוק כמו מריבה  כו)ענין  עניןÈ˙È˘.:(משלי

כנושה  לו תהיה לא כמו כב)הלואה הואÈÂÏÏ˜Ó.:(שמות
ובזיון: קלון ומלשון קללה Ï‡.(È‡)מלשון Ì‡ענין הוא 

לא אם  האומר כאדם הוא  והרי  אמר ולא וגזם שבועה לשון
רבים בתים לא אם  וכן וכזאת כזאת  יהיה  הוא ה)כן  (ישעיה

כמוהו: וכן˘¯ÍÈ˙È.ורבים  אל "ף  בחסרון ובא שארית מלשון
ישראל  שרית  כל  יב)וגם כמו‰È˙Ú‚Ù.:(דה"א בקשה ענין 

לי כג)ופגעו ורעו‰ÚÂ¯È.(È·):(בראשית כמו שבירה ענין
יא)דליותיו וישראל ÍÏÈÁ.(È‚):(לעיל כמו ועושר  חיל מלשון

חיל  כד)עושה ושלל:Ê·Ï.:(במדבר בזה  ענין·ÈÁÓ¯.מלשון
במחיר מאותך  אקנה  כמו וערכו  הדבר  כד)דמי :(ש"ב

(„È).‰Á„˜ אש קודחי כלכם  הן  כמו הבערה  נ)ענין :(ישעיה
.„˜Â˙ שאול עד  ותוקד  כמו  שריפה לב)ענין :(דברים
(ÂË).È„˜ÙÂ:השגחה וסבל :˘‡˙È.ענין משא מלשון 

c wxt zldw - miaezk

ã-÷øô úìä÷biÎg
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àééà ãçàìe íäì íçå íéðL eákLé-íà íb:íçé Cáéèeçäå Bcâð eãîòé íéðMä ãçàä Bô÷úé-íàå ©²¦¦§§¬§©−¦§©´¨¤®§¤−̈¥¬¥¨«§¦«¦§§Æ¨¤½̈©§©−¦©©§´¤§®§©Æ
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i"yx
(Á).éðù ïéàå ãçà ùé דבריו שעושה אדם לך יש

åì.ביחידי: ïéà çàå ïá íâ לו קונה אינו הוא ת"ח אם
הוא  רווק ואם כאח, שהוא חבר ולא כבן שהוא תלמיד
ואם  בן, ולהוליד לעזר כאח לו להיות אשה נושא אינו

יחידי: לדרך ויצא שותפים לו קונה אינו הוא ïéàåסוחר
.åìîò ìëì õ÷ עמל הוא סוחר ואם בגירסא יגע

עיניו: גם øùåò.בפרקמטיא: òáùú àì שבע יהא לא
ולענין  מתלמידיו, אדם למד תורה שהרבה תורה בטעמי

הממון: אחר תמיד רודף ìîò.הממון éðà éîìå מאחר
בנים: להוליד אשה נושא ואיני תלמידים מעמיד שאיני

(Ë).íéðùä íéáåè לו יקנה לפיכך האחד מן דבר לכל
בעמלם, ריוח יותר להם יש אשר אשה וישא חבר אדם
בה  מתחיל היחיד שאין בשנים נעשית מלאכה הרבה

åìôé.(È)לבדו: íà éë אם המשנה ולענין כמשמעו,
יכשל  אם או לו מחזיר' חבירו שלו משנה עליו תקפה
ומעמידו  חבירו בא רבו מפי שמע אשר את דקדק ולא

האמת: åì.על éàå:לו íäì.(È‡)ואוי íçå כמשמעו

ומולידים: מזה זה מתחממים ונקבה זכר ולענין
(·È).ãçàä åô÷úé íàå אם לתקפו עליו לסטי' באו אם

המשלש  והחוט הם ג' אם וכ"ש לנגדו יעמדו הם שנים
שוב  בנו ובן ובנו ת"ח שהוא מי ד"א ינתק, במהרה לא

אומר הוא וכן מזרעו פוסקת תורה נט )אין לא (ישעיה
חוט  ד"א זרעך, זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו
הוא  במהרה לא ארץ ובדרך ובמשנה במקרא המשולש
שני  ואין אחד יש במדרש נדרש אחרים בפנים חוטא,
עליהם: מתיישב הללו המקראות כל סדר אין אבל לו

(‚È).íëçå ïëñî ãìé áåè ילד נקרא ולמה טוב יצר זה
שנה: י"ג עד באדם בא האיברים ïëñî.שאינו שאין

ליצ"הר: כמו לו האדם íëç.שומעים את שמשכיל
טובה: ìéñëå.לדרך ï÷æ êìîî על שליט שהוא יצה"ר

בו  נתון הוא הוולד שנולד שמשעה זקן האיברים כל
ד )שנאמר רובץ:(בראשית חטאת ìéñëå.לפתח

במדרש: נדרש כך רעה בדרך òãéשמתעהו àì øùà
.ãåò øäæäì:תוכחה מקבל ואינו הזקין שהרי

cec zcevn
(Á).„Á‡ ˘È,עמו שני ואין  יחידי  מעשיו שעושה  אדם  יש 

מעשיו: בעמל  לסייעו מי עם ישתתף לא  ‡ÔÈכי Á‡Â Ô· Ì‚
.ÂÏ:בעמל שקבץ ההון יירשו ÂÏÓÚ.למען ÏÎÏ ı˜ ÔÈ‡Â בכל

ינוח: ולא יעמול  ˙˘·Ú.עת ‡Ïשכבר מהעושר שבעה  אינה
עוד : להרבות  יחפוץ כי ינוח  לא ולכן בזה, לו די  אין  כי קבץ

.ÏÓÚ È‡ ÈÓÏÂאני מי בשביל  לומר  יחשוב  לא  לומר רוצה
לי אין הלא והמנוחה , ההשקט  מטובת נפשי את  ומחסר עמל 

חילי : לאחרים  כן אם  ואעזוב אותי לרשת ואח Ê‰.בן Ì‚ הבל הוא  העמל  מרבית מקום  מכל מגונה , שהבטלה אף לומר רוצה
רע: ‰˘ÌÈ.(Ë)וענין ÌÈ·ÂËכי בעמלם  טוב  ריוח  יש לשנים אשר יחידי, העוסק האחד  מן  טוב  יותר  יחד  העוסקים שנים 

יחידי: האדם כן  ולא  הרבה  ÂÏÙÈ.(È)ישתכרו Ì‡ ÈÎחברו את יקים האחד מקום  מכל  המצב , בשפל  יפלו שניהם  אם  אף 
האופנים: מן להקימו:ÂÏÈ‡Â.באופן שני לו ואין שיפול האחד  אל לו אוי ˘ÌÈ.(È‡)אבל Â·Î˘È Ì‡ Ì‚מן דוגמא  הביא

להתחמם. אפשר  איך  יחידי השוכב לאחד  אבל  מזה , זה יתחממו  הלא הקור בעת יחד  שנים  ישכבו כאשר הנה יאמר המוחש,
האחד: מן השנים  שטובים הדברים בכל  הוא כן כמו ÂÙ˜˙È.(È·)וכאומר Ì‡Âמהם האחד  את  יאנוס  הזרוע  מבעלי מי  אם

לו: ויוכלו  האנס נגד יעמדו השנים כן  ואם לו, לעזור השני  יבוא היד , ‰ÏÂ˘Ó˘.בחזקת ËÂÁ‰Âכפולות בשלשה  השזור  חוט
י שנשתתפו הם שלשה אם לומר ורוצה  נאמר, ולמשל  נקרע. הוא  במהרה מהם:לא למעלה  אין  Â‚Â'.(È‚)חד  ÍÏÈ ·ÂËיותר

טוב יותר הוא זה כל עם כך , כל  נשמעים דבריו שאין סיבות  והמה הוא, דל  אם  ואף  ילד עדיין הוא  אם אף  חכם אדם  טוב 
עוד  אשר המקרא סרס עוד . להזהר ידע  לא אשר נשמעים. דבריו שיהיו סבות  והמה בשנים, וזקן מלך  הוא  אם אף כסיל מאדם
היה אם כי לחכם , עצמו יחשוב כי  במעשיו להזהר  ידע לא אשר בו  זאת עוד גם  כי בעבור זהו לומר ורוצה להזהר, ידע לא

כך : כל רע  הדבר כן  אם היה לא נזהר והיה ערכו מכיר 

oeiv zcevn
(Ë).¯Î˘:ריוח ‰‡Á„.(È)ענין ÂÏÈ‡Â לך אי וכן לו. ואוי

טז): י (לקמן ואחיזהÂÙ˜˙È.(È·)ארץ וחוזק תקיף  מלשון 
י): ו (לקמן  ממנו שהתקיף  עם לדון יוכל  ולא  כמו רב. בכח 

.˜˙Èטז (שופטים היתרים  את וינתק כמו וקריעה. העתק ענין
ט ÔÎÒÓ.(È‚)ט): (לקמן בזויה המסכן  וחכמת  כמו ורש. עני

הנזק:Ê‰Ï‰¯.טז): מן ושמירה זריזות כמו  ענינו 
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ÊïBkLnä ãáàå ïBkLnä ìò Bøáç úà äåìnä;Bì øîà:éúéåìä òìñåéìò E,äåL äéä ì÷Lå;øîBà äläå: ©©§¤¤£¥©©©§§¨©©©§¨©¤©¦§¦¦¨¨§¤¤¨¨¨¤§©¨¥
éë àG,àlàåéìò éðúéåìä òìñ,äåL äéä òìñå–øeèt.éúéåìä òìñåéìò E,äåL äéä ì÷Lå;øîBà äläå: ¦¤¨¤©¦§¦©¦¨¨§¤©¨¨¨¤¨¤©¦§¦¦¨¨§¤¤¨¨¨¤§©¨¥
éë àG,GLe åéìò éðúéåìä òìñ àlàäåL äéä íéøðéc äL–áiç.äåL äéä íézLe åéìò éðúéåìä òìñ; ¦¤¨¤©¦§¦©¦¨¨§¨¦¨¦¨¨¨¤©¨¤©¦§¦©¦¨¨§©¦¨¨¨¤

øîBà äläå:éë àG,éúéåìä òìñ àlàåéìò E,äåL äéä òìñå–øeèt.åéìò éðúéåìä òìñ,äéä íézLe §©¨¥¦¤¨¤©¦§¦¦¨¨§¤©¨¨¨¤¨¤©¦§¦©¦¨¨§©¦¨¨
äåL;øîBà äläå:éë àG,éúéåìä òìñ àlàåéìò E,äåL äéä íéøðéc äMîçå–áiç.òaLð éîe?éî ¨¤§©¨¥¦¤¨¤©¦§¦¦¨¨©£¦¨¦¨¦¨¨¨¤©¨¦¦§¨¦

Bìöà ïBãwtäL,ïBãwtä úà älä àéöBéå äæ òáMé ànL. ¤©¦¨¤§¤¨¦¨©¤§¦©¨¤©¦¨
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéîlLî àGå ïéòaLð äøBzaL ïéòaLpä ìk.ïéìèBðå ïéòaLð elàå:øéëOä,ìæâpäå,ìaçpäå,ìò ãeLç BcâðkLå ¨©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§§©§¦§¥¦§¨¦§§¦©¨¦§©¦§¨§©¤§¨§¤§¤§¨©

ffff.oekynd lr exiag z` delndëùî àðù àì ,åúàåìä úòùá åðëùî àðù àì ,øëù øîåù åéìò äùòðäéäå áðâð åà ãáà íàå .åúàåìä úòùá àìù åð
ïåëùîä íàå .øúåé áåçä äéäù äî äåìîì äåì íìùî ,ïåëùîä ìò øúé áåçä íàå .íåìë äæ ìò äæ íäì ïéàå åáåçá åðåëùî àöé ,áåçä ãâðë ïåëùîä

:åìåë åáåç äáåâå ãáàð ñðåàáù òáùðå ,øåèô äåìîä íâ ,øåèô øëù øîåùù ñðåàá ãáàð íàå .äåìì äåìî íìùî ,áåçä ìò øúåé.lwy:òìñ éöç`l
.ik:äéä ïë àì.aiig dey did mixpic dylye eilr ipzield rlq `l`áééç äåìäù ïåéëå .ïéøðéã äòáøà äåù òìñäù ,äðòèä úö÷îá äãåä àåä éøäù

ïéòéáùî ã"á ,åá ïúð åéðéò àîù ïðéùééçã íåùî åéîã íìùîù ô"òàå åúåùøá åðéàù ïåëùîä ìò òáùéì áééç äåìîäå ,åìù ïåëùîä äåù äéä äîë òáùéì
ïåëùîä úà äåìîä àéöåéå àîåùá ÷ã÷ã àìå äìçú äåìä òáùé àîù .äåù äéä äîë äåìä úà ïéòéáùî ë"çàå ,åúåùøá ïåëùîä ïéàù äìçú äåìîä úà

:øîà÷ äìçú òáùð éî ,òáùð éî àôéñá ïðéðúã àäå .äòåáùìå úåãòì åðìñôéå.elv` oecwtdy inïåëùîä ïéàù òáùð åìöà ïåëùîä äéäù äåìîä
:åúåùøá

f`̀̀̀.oinlyn `le oirayp .oiraypd lkáéúëã ,íìùé àìå òáùéù òáúðì àìà ,ìåèéìå òáùéì òáåúì äøåú äð÷ú àì(á"ë úåîù)àìå åéìòá ç÷ìå
:òáùð àåä íìùì åéìòù éî ,íìùé.oilhepe oirayp el`e:ïéúéðúîá ïî÷ì åäì ùøôî åäìåëå .ìåèéìå òáùéì íéîëç íäì åð÷úù.xikydíéîëç åì åð÷ú

.åéøçàù íåéä ìë åðîæ äìéì øéëùå ,åéøçàù äìéìä ìë åðîæ íåé øéëù ,åðîæá åòáåúùë éìéî éðäå .øëæð åðéàå åéìòåôá ãåøè úéáä ìòáù éðôî ,ìåèéìå òáùéì

`xephxa yexit
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נעשה  משכון, ממנו וקיבל פירות או  מעות חברו  את הלווה אדם שאם היא, הלכה
בדמיו חייב המלוה נגנב, או  המשכון  אבד  ואם המשכון , על שכר שומר המלוה

;(f ,e `rivn `aa dpyn oiir)משכונו יצא החוב, כנגד  שווה היה המשכון  אם
הלווה  משלם המשכון , על  יתיר היה החוב אם כלום; זה על  זה להם ואין  בחובו,
את  ללווה המלוה משלם החוב, על יתיר  היה המשכון ואם ההפרש ; את למלוה
על באונסים, פטור שכר  שומר והרי  באונס, המשכון  אבד  אם ברם, ההפרש.

חובו. כל  וגובה באונס, שנאבד  להישבע שאבדepzpynהמלוה במלוה ללמד באה
של שוויו בדבר  הלווה לבין  בינו  דעות חילוקי ויש  באונס, שלא המשכון  לו

המשכון.

ïBkLnä ìò Bøáç úà äåìnä שחייב שכר , כשומר  שדינו – ÇÇÀÆÆÂÅÇÇÇÀ
לעיל , שבארנו  כמו  ובאבידה, ïBkLnäבגניבה ãáàå,נגנב או – ÀÈÇÇÇÀ

המשכון; בדמי המלוה Bìונתחייב øîà:ללווה המלוה –òìñ ÈÇÆÇ
åéìò Eéúéåìä.לי שאבד משכונך על –rlq שהם שקלים, שני הוא ÄÀÄÄÈÈ
דינרים. äåLארבעה äéä ì÷Lå חייב אתה ועדיין המשכון , – ÀÆÆÈÈÈÆ

שקל; שהוא ההפרש , את לי øîBàלשלם äläå:טוען הלווה – ÀÇÈÅ
éë àG, הדבר כן  לא –äéä òìñå ,åéìò éðúéåìä òìñ àlà ÄÆÈÆÇÄÀÄÇÄÈÈÀÆÇÈÈ
äåLלך חייב ואינני  ההלואה, כשיעור  סלע שווה היה המשכון – ÈÆ
הוא.øeètכלום, הכל  שכופר  לפי  התורה, משבועת הלווה –xn` È

:deell delndåéìò Eéúéåìä òìñ,המשכון על  –äéä ì÷Lå ÆÇÄÀÄÄÈÈÀÆÆÈÈ
äåL;דינרים שני היינו המשכון , –øîBà äläå: אומר הלווה – ÈÆÀÇÈÅ

GLe åéìò éðúéåìä òìñ àlà ,éë àGäåL äéä íéøðéc äL ÄÆÈÆÇÄÀÄÇÄÈÈÀÈÄÈÄÈÈÈÆ
אחד , דינר  עוד לך חייב ואני המשכון, –áiç,להישבע הלווה – ÇÈ

להישבע, חייב המלוה שגם מבואר , בגמרא הוא. במקצת מודה שהרי 
ורוצה  בו , נתן  עיניו  שמא שחוששים משום ברשותו, אינו  שהמשכון

משנתנו . בסוף להלן נלמד  כך  על תחילה? נשבע ומי בדמים. לקנותו 
:delnl deeld xn`åéìò éðúéåìä òìñ, משכוני על  –äéä íézLe ÆÇÄÀÄÇÄÈÈÀÇÄÈÈ

äåL,סלע לי  חייב אתה והרי  סלעים, שתי שווה היה ומשכוני – ÈÆ
החוב; על יתיר שווה המשכון  øîBàשהיה äläå:טוען המלוה – ÀÇÈÅ

äåL äéä òìñå ,åéìò Eéúéåìä òìñ àlà ,éë àGלך ואין – ÄÆÈÆÇÄÀÄÄÈÈÀÆÇÈÈÈÆ
כלום, אבלøeètבידי  הוא. הכל שכופר התורה, משבועת המלוה – È

הלווה: אמר  äåLאם äéä íézLe ,åéìò éðúéåìä òìñכמבואר – ÆÇÄÀÄÇÄÈÈÀÇÄÈÈÈÆ

øîBàלעיל, äläå: אומר המלוה –Eéúéåìä òìñ àlà ,éë àG ÀÇÈÅÄÆÈÆÇÄÀÄÄ
äåL äéä íéøðéc äMîçå ,åéìòלהחזיר חייב ואני משכונך, – ÈÈÇÂÄÈÄÈÄÈÈÈÆ

אחד , דינר  היה –áiçלך  שלא התורה, מן  שבועה להישבע, המלוה ÇÈ
וכיון  הוא; במקצת מודה שהרי  דינרים, חמישה על יתיר שווה המשכון 

המלוה  חייב לעיל , שהזכרנו  כמו  במשכון , נתן  עיניו  שמא שחוששים
) ברשותו  שאינו  להישבע m"anxd:גם itl ברשותו שאינו המלוה "יישבע

וישלם  דינרים, חמישה על  יתיר  שווה היה שלא בשבועתו ויכלול
òaLðהדינר "). éîe,המלוה וגם הלווה גם נשבעים, שניהם אם – ÄÄÀÈ

הטענה  במקצת שהודה שהלווה הגמרא, פי על  ברישא שבארנו כמו 
ברשותו , אינו שהמשכון נשבע והמלוה המשכון, שווה היה כמה נשבע

תחילה? נשבע Bìöàמי ïBãwtäL éî שהמשכון המלוה כלומר  – ÄÆÇÄÈÆÀ
הלווה  יישבע כך  ואחר ברשותו , המשכון שאין  תחילה נשבע אצלו  היה

) שווה. המשכון היה שכן "oecwitd"כמה למשכון, כינוי  הוא כאן
המלוה בידי  כפיקדון הוא ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות המשכון  טוב טוב טוב טוב """" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ––––

איגר איגר איגר איגר  עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא ïBãwtä),רבירבירבירבי úà älä àéöBéå äæ òáMé ànL– ÆÈÄÈÇÆÀÄÇÈÆÇÄÈ
המלוה  יוציא שמא שווה, המשכון  היה כמה תחילה הלווה יישבע שאם
שמים  שם ונמצא לשקר, נשבע שהלווה ויברר ידו, מתחת המשכון  את

רירירירי""""ף ף ף ף ).).).).מתחלל  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;
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משנה  לבאור  בהקדמה שם שהזכרנו  וכפי  התורה, בשבועת עסקנו  הקודם בפרק
התורה: מן שבועה המחוייבים הם שלושה הטענה;`.א, במקצת השומר ,a.המודה

אונסים; בטענת שבא שכר שומר  או ואבידה, גניבה בטענת שבא חינם שומר כגון 
.b שבועה היינו המשנה", ב"שבועת עוסק זה פרק כנגדו. מעיד  אחד  שעד  מי 

המשנה חכמי  dncwda).שתיקנוה my oiir)

äøBzaL ïéòaLpä ìkכפי התורה, מן  שבועה המחוייבים כל  – ÈÇÄÀÈÄÆÇÈ
לעיל , אותם ïéîlLîשמנינו  àGå ïéòaLðכדי הם נשבעים – ÄÀÈÄÀÀÇÀÄ

שבועה  התורה חייבה שלא כלומר  מלשלם, השבועה ידי  על להיפטר 

שנאמר ישלם, ולא שיישבע לנתבע אלא ונוטל, נשבע שיהא לתובע,
השומרים יייי):):):):בפרשת כבכבכבכב,,,, לא ((((שמותשמותשמותשמות אם שניהם, בין תהיה ה' "שבועת

רעהו, במלאכת ידו eilraשלח gwle(השבועה ±(את "mlyi `le
שבועה לו לשלם, שעליו מי  א א א א ).).).).ודרשו : מהמהמהמה,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  ורשורשורשורש""""יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

elàå, להלן המנויים –ïéìèBðå ïéòaLð חכמים להם שתיקנו  – ÀÅÄÀÈÄÀÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äòeáMä,Bñ÷ðt ìò éðåðçäå.ãöék øéëOä?Bì øîà:Eãéa éì LiL éøëN éì ïz;øîBà àeä:ézúð,øîBà äläå: ©§¨§©¤§¨¦©¦§§©¨¦¥©¨©¤¦§¨¦¤¤¦§¨§¥¨©¦§©¨¥
ézìèð àG–ìèBðå òaLð àeä.äãeäé éaøøîBà:äàãBä úö÷î íL àäzL ãò;ãöék?Bì øîà:éøëN éì ïz ¨©§¦¦§¨§¥©¦§¨¥©¤§¥¨¦§¨¨¨¥©¨©¤¦§¨¦

øðéc íéMîçEãéa éì LiL,øîBà àeäå:áäæ øðéc zìa÷úä. £¦¦¦¨¤¤¦§¨§§¥¦§©©§¨¦©¨¨
·ãöék ìæâpä?Búéáì ñðëpL BúBà ïéãéòî eéä,úeLøa àHL BðkLîì;øîBà àeä:zìèð éìk,øîBà àeäå: ©¦§¨¥©¨§¦¦¤¦§©§¥§©§§¤¦§¥¥©¨©§¨§¥

ézìèð àG–ìèBðå òaLð äæ éøä.äãeäé éaøøîBà:äàãBä úö÷î íL àäzL ãò;ãöék?Bì øîà:éðL ¨©§¦£¥¤¦§¨§¥©¦§¨¥©¤§¥¨¦§¨¨¨¥©¨©§¥
zìèð íéìë,øîBà àeäå:ãçà àlà ézìèð àG. ¥¦¨©§¨§¥¨©§¦¤¨¤¨

‚ãöék ìaçpä?ìeáç àöéå íìL Bãé úçz ñðëpL BúBà íéãéòî eéä;Bì øîàå:éa zìáç,øîBà àeäå:ézìáç àG ©¤§¨¥©¨§¦¦¤¦§©©©¨¨¥§¨¨¨§¨©¨©§¨¦§¥¨©§¦
–ìèBðå òaLð äæ éøä.äãeäé éaøøîBà:äàãBä úö÷î íL àäzL ãò;ãöék?øîàBì:íézL éa zìáç, £¥¤¦§¨§¥©¦§¨¥©¤§¥¨¦§¨¨¨¥©¨©¨©§¨¦§©¦

êéúøëù àì åì øîåì ìåëéù êåúîã ,ìèåðå òáùð øéëùä ïéà éîð ,íéãòá àìù åøëù íàå .øèôðå åòøôù úñéä òáùð úéáä ìòá ,åðîæ øçàì åòáú ìáà
:êøëù êì éúúðå êéúøëù éîð åì øîåì ìåëé ,íìåòî.izzp xne` `edúéáä ìòá òáùð ,ãçà àìà êì éúöö÷ àì øîåà àåäå éì úöö÷ íéðù åì øîà ìáà

:ãçà àìà åì ïúåð åðéàå åéøáãë àåäù äøåúä úòåáù.xne` dcedi 'x:ìáçðá àìå ìæâðá àìå øéëùá àì äãåäé 'øë äëìä ïéàå
aaaa.zeyxa `ly epkynl:åéôðë úçú åì íéáåçú íéìëå íùî àöéå íåìë åãéá ïéàå åøéáç úéáì ñðëðù íéãò åäåàøù ïåâëå.lhepe rayp df ixdéøäù

éãéîá àðåâ éàä éëå àôñëã àñëá äéì ïéòè íà ìáà ,äéá ãéîàã éãéîá êéàä äéì ïéòèã àåäå .úåùøá àìù åðëùîù íéãéòî íéãòäù ,íéçéëåî íéøáãä
:øèôéå òáúðä òáùé àìà ,ìåèéìå òáùéì äéðéîë ìë åàì ,äéá ãéîà àìã

bbbb.lhepe rayp df ixdíéøçàù øëéðå åîöòá ìåáçì ìåëé åðéàù íå÷îá ìáà .äòåáù êéøö éëä íåùî ,åîöòá ìáçù øùôàù íå÷îá äìáçäù à÷åãå
:äòåáù àìá ìèåð ,äùò øçà àîù øîåì ìëåéù ,øçà íù ïéàå ,åáâá äëéùð åì äúìòù ïåâë ,åì åùò
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תובעים: שהם מה וליטול  במשנתנו ,øéëOäלהישבע להלן כמבואר – ÇÈÄ
ìæâpäå,ב במשנה להלן כמבואר  –ìaçpäå להלן כמבואר – ÀÇÄÀÈÀÇÆÀÈ

ג, äòeáMäבמשנה ìò ãeLç BcâðkLå במשנה להלן  כמבואר  – ÀÆÀÆÀÈÇÇÀÈ
Bñ÷ðtד, ìò éðåðçäå.ה במשנה להלן  כמבואר  –ãöék øéëOä ÀÇÆÀÈÄÇÄÀÀÇÈÄÅÇ

ונוטל ? נשבע –Bì øîà:הבית לבעל השכיר –éøëN éì ïz ÈÇÆÄÀÈÄ
Eãéa éì LiL;אצלך שעשיתי  המלאכה שכר –øîBà àeä– ÆÆÄÀÈÀÅ
טוען : הבית שכרך ,ézúðבעל  את כבר  לך –øîBà äläåהשכיר – ÈÇÄÀÇÈÅ

ézìèðטוען: àG,שכרי את עדיין קיבלתי לא –àeä– השכיר – ÈÇÀÄ
ìèBðå òaLðטרוד הבית שבעל  לפי  הטעם, מבואר  בגמרא – ÄÀÈÀÅ

נושא  השכיר  וזה נתן , לא ולמי נתן למי  לזכור לו וקשה בפועליו ,
תיקנו  לכן ממלאכתו , ביתו  בני  ונפש  נפשו להחיות לשכרו , נפשו

אמורים? דברים במה הבית. מבעל  שכרו  ויטול השכיר שיישבע חכמים
היסת  שבועת נשבע הבית בעל  זמנו , לאחר תבעו  אבל בזמנו, כשתבעו

לא  לומר: שיכול  מתוך בעדים, שלא שכרו  אם וכן ונפטר . שפרעו
שכרך, לך  ונתתי שכרתיך  לומר : נאמן  שכרתיך, ולא מעולם דברים היו 

הודה  אם התורה שבועת או שנתן , היסת שבועת הבית בעל  ויישבע
רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).במקצת úö÷î((((גמראגמראגמראגמרא;;;; íL àäzL ãò :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÆÀÅÈÄÀÈ
äàãBä מודה הבית שבעל  בזמן אלא ונוטל נשבע השכיר אין – ÈÈ
Bìבמקצת, øîà ?ãöék:השכיר –øðéc íéMîç éøëN éì ïz ÅÇÈÇÆÄÀÈÄÂÄÄÄÈ

Eãéa éì LiL, אצלך מלאכתי  שכר –àeäå– הבית בעל –:øîBà ÆÆÄÀÈÀÀÅ
áäæ øðéc zìa÷úä עשרים שהוא זהב, דינר  ממני  קבלת כבר  – ÄÀÇÇÀÈÄÇÈÈ

דינר, וחמישה עשרים עוד אלא לך חייב ואינני כסף, דינרי וחמישה

במקצת, המודה כדין  התורה מן שבועה חייב הבית בעל  הרי  זה בכגון
כפר הבית בעל  אם אבל  ונוטל . נשבע השכיר שיהא חכמים ותיקנו 

סובר חכמים, תקנת גופה שהיא היסת, שבועת אלא חייב ואינו  הכל,
על השבועה את להפוך לתקנתם, תקנה חכמים עשו שלא יהודה, רבי

חכמים  תיקנו היסת שבועת לגבי  שאף סובר , קמא תנא ברם, השכיר.
ונוטל נשבע שיהא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).לשכיר ,
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זו. הלכה לבאר  משנתנו ובאה ונוטל, נשבע שהנגזל  שנינו, הקודמת במשנה

BúBà ïéãéòî eéä ?ãöék ìæâpä,אחד על מעידים עדים היו – ÇÄÀÈÅÇÈÀÄÄ
Búéáì ñðëpL,חברו של –BðkLîì לשם חפצים משם ליטול – ÆÄÀÇÀÅÀÇÀÀ

úeLøaמשכון , àHL ברשות ושלא בעלים ברשות שלא כלומר  – ÆÄÀ
בידו , כלום היה ולא חברו  לבית שנכנס העדים שראוהו וכגון  דין , בית
החפצים  היו  מה יודעים ואינם כנפיו , תחת חפצים לו  היו וכשיצא

zìèðהללו. éìk :øîBà àeä–מביתי גזלת טוען : הבית בעל ÅÅÇÈÇÀÈ
ואלו , אלו  –àeäåכלים ברשות שלא הנכנס –ézìèð àG :øîBà ÀÅÈÇÀÄ

שהוא  או  שלי, כלים אלא כנפי  תחת היו  לא שאומר: או  כלום, –
במקצת, äæמודה éøä,הנגזל –ìèBðå òaLð שהוא מה כל – ÂÅÆÄÀÈÀÅ

הנגזל שיהא לגזלנים, חכמים קנסו  קנס שכן  מביתו , גזל  שהלה טוען 
בני היזק ירבה שלא כדי  הגזלן, מן  ונוטל שיטען, מה כל  על  נשבע

øîBà:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).אדם äãeäé éaø,ונוטל נשבע הנגזל  ãòאין  ÇÄÀÈÅÇ
äàãBä úö÷î íL àäzL, הגזלן ידי  על  –:Bì øîà ?ãöék ÆÀÅÈÄÀÈÈÈÅÇÈÇ

ãçà àlà ézìèð àG :øîBà àeäå ,zìèð íéìë éðL בכגון – ÀÅÅÄÈÇÀÈÀÅÈÇÀÄÆÈÆÈ
המודה  כדין  התורה, שבועת נשבע הגזלן  יהא שלא חכמים, תיקנו  זה

שלא  אמר  אם אבל  ונוטל. נשבע הנגזל  אלא מלשלם, ונפטר  במקצת,
מהטעם  ונפטר , בכל , הכופר  כדין היסת שבועת נשבע הריהו כלום, נטל

ברם, הקודמת. במשנה dcedi.שבארנו iaxk dkld oi`
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ונוטל. שנשבע א במשנה ששנינו  הנחבל, של  דינו  לבאר באה זו  משנה

BúBà íéãéòî eéä ?ãöék ìaçpä,עדים ראוהו –úçz ñðëpL ÇÆÀÈÅÇÈÀÄÄÆÄÀÇÇÇ
íìL Bãé,בגופו שלם כשהוא חברו של  לרשותו  שנכנס –àöéå ÈÈÅÀÈÈ

ìeáç, בו שחבל  בעת העדים ראו ולא פצוע, ידו  מתחת יצא –øîàå ÈÀÈÇ
éa zìáç :Bì בחברו החובל  כדין  נזקו, תשלומי  ממנו ותובע – ÈÇÀÈÄ

דברים חמישה משום עליו א א א א ),),),),שחייב ח ח ח ח ,,,, קמאקמאקמאקמא בבאבבאבבאבבא øîBà((((משנה משנה משנה משנה  àeäåÀÅ
אומר: וחברו  –ézìáç àG, בעצמך חבלת אתה אלא בך , –éøä ÈÇÀÄÂÅ

ìèBðå òaLð äæ ממנו ונוטל  בו  חבל שחברו נשבע הנחבל – ÆÄÀÈÀÅ
לחובל חכמים שקנסו  הטעם, הרמב"ם וכותב החבלה. כפי תשלומים

והתגרותם אדם בני  היזק ירבה שלא lfbpa).כדי epxkfd xaky enk)ויש

אדם  בני דרך שאין  מפני  אלא קנס, משום הטעם כאן  שאין  אומרים,
בשבועה הנחבל  את חכמים האמינו  לפיכך בעצמם, ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).לחבל

במקום  החבלה שהיתה כגון בו, חבל  שחברו  הוכחה יש  אם ברם,
כתפיו , בין נשוך שהיה כגון  בעצמו, שיחבל  פנים בשום אפשר  שאי

שבועה. בלא תשלומיו נוטל  זה הרי  אחר , איש  שם היה éaøÇÄולא
:øîBà äãeäé,ונוטל נשבע הנחבל úö÷îאין  íL àäzL ãò ÀÈÅÇÆÀÅÈÄÀÈ
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ÊïBkLnä ãáàå ïBkLnä ìò Bøáç úà äåìnä;Bì øîà:éúéåìä òìñåéìò E,äåL äéä ì÷Lå;øîBà äläå: ©©§¤¤£¥©©©§§¨©©©§¨©¤©¦§¦¦¨¨§¤¤¨¨¨¤§©¨¥
éë àG,àlàåéìò éðúéåìä òìñ,äåL äéä òìñå–øeèt.éúéåìä òìñåéìò E,äåL äéä ì÷Lå;øîBà äläå: ¦¤¨¤©¦§¦©¦¨¨§¤©¨¨¨¤¨¤©¦§¦¦¨¨§¤¤¨¨¨¤§©¨¥
éë àG,GLe åéìò éðúéåìä òìñ àlàäåL äéä íéøðéc äL–áiç.äåL äéä íézLe åéìò éðúéåìä òìñ; ¦¤¨¤©¦§¦©¦¨¨§¨¦¨¦¨¨¨¤©¨¤©¦§¦©¦¨¨§©¦¨¨¨¤

øîBà äläå:éë àG,éúéåìä òìñ àlàåéìò E,äåL äéä òìñå–øeèt.åéìò éðúéåìä òìñ,äéä íézLe §©¨¥¦¤¨¤©¦§¦¦¨¨§¤©¨¨¨¤¨¤©¦§¦©¦¨¨§©¦¨¨
äåL;øîBà äläå:éë àG,éúéåìä òìñ àlàåéìò E,äåL äéä íéøðéc äMîçå–áiç.òaLð éîe?éî ¨¤§©¨¥¦¤¨¤©¦§¦¦¨¨©£¦¨¦¨¦¨¨¨¤©¨¦¦§¨¦

Bìöà ïBãwtäL,ïBãwtä úà älä àéöBéå äæ òáMé ànL. ¤©¦¨¤§¤¨¦¨©¤§¦©¨¤©¦¨
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéîlLî àGå ïéòaLð äøBzaL ïéòaLpä ìk.ïéìèBðå ïéòaLð elàå:øéëOä,ìæâpäå,ìaçpäå,ìò ãeLç BcâðkLå ¨©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§§©§¦§¥¦§¨¦§§¦©¨¦§©¦§¨§©¤§¨§¤§¤§¨©

ffff.oekynd lr exiag z` delndëùî àðù àì ,åúàåìä úòùá åðëùî àðù àì ,øëù øîåù åéìò äùòðäéäå áðâð åà ãáà íàå .åúàåìä úòùá àìù åð
ïåëùîä íàå .øúåé áåçä äéäù äî äåìîì äåì íìùî ,ïåëùîä ìò øúé áåçä íàå .íåìë äæ ìò äæ íäì ïéàå åáåçá åðåëùî àöé ,áåçä ãâðë ïåëùîä

:åìåë åáåç äáåâå ãáàð ñðåàáù òáùðå ,øåèô äåìîä íâ ,øåèô øëù øîåùù ñðåàá ãáàð íàå .äåìì äåìî íìùî ,áåçä ìò øúåé.lwy:òìñ éöç`l
.ik:äéä ïë àì.aiig dey did mixpic dylye eilr ipzield rlq `l`áééç äåìäù ïåéëå .ïéøðéã äòáøà äåù òìñäù ,äðòèä úö÷îá äãåä àåä éøäù

ïéòéáùî ã"á ,åá ïúð åéðéò àîù ïðéùééçã íåùî åéîã íìùîù ô"òàå åúåùøá åðéàù ïåëùîä ìò òáùéì áééç äåìîäå ,åìù ïåëùîä äåù äéä äîë òáùéì
ïåëùîä úà äåìîä àéöåéå àîåùá ÷ã÷ã àìå äìçú äåìä òáùé àîù .äåù äéä äîë äåìä úà ïéòéáùî ë"çàå ,åúåùøá ïåëùîä ïéàù äìçú äåìîä úà

:øîà÷ äìçú òáùð éî ,òáùð éî àôéñá ïðéðúã àäå .äòåáùìå úåãòì åðìñôéå.elv` oecwtdy inïåëùîä ïéàù òáùð åìöà ïåëùîä äéäù äåìîä
:åúåùøá

f`̀̀̀.oinlyn `le oirayp .oiraypd lkáéúëã ,íìùé àìå òáùéù òáúðì àìà ,ìåèéìå òáùéì òáåúì äøåú äð÷ú àì(á"ë úåîù)àìå åéìòá ç÷ìå
:òáùð àåä íìùì åéìòù éî ,íìùé.oilhepe oirayp el`e:ïéúéðúîá ïî÷ì åäì ùøôî åäìåëå .ìåèéìå òáùéì íéîëç íäì åð÷úù.xikydíéîëç åì åð÷ú

.åéøçàù íåéä ìë åðîæ äìéì øéëùå ,åéøçàù äìéìä ìë åðîæ íåé øéëù ,åðîæá åòáåúùë éìéî éðäå .øëæð åðéàå åéìòåôá ãåøè úéáä ìòáù éðôî ,ìåèéìå òáùéì
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נעשה  משכון, ממנו וקיבל פירות או  מעות חברו  את הלווה אדם שאם היא, הלכה
בדמיו חייב המלוה נגנב, או  המשכון  אבד  ואם המשכון , על שכר שומר המלוה

;(f ,e `rivn `aa dpyn oiir)משכונו יצא החוב, כנגד  שווה היה המשכון  אם
הלווה  משלם המשכון , על  יתיר היה החוב אם כלום; זה על  זה להם ואין  בחובו,
את  ללווה המלוה משלם החוב, על יתיר  היה המשכון ואם ההפרש ; את למלוה
על באונסים, פטור שכר  שומר והרי  באונס, המשכון  אבד  אם ברם, ההפרש.

חובו. כל  וגובה באונס, שנאבד  להישבע שאבדepzpynהמלוה במלוה ללמד באה
של שוויו בדבר  הלווה לבין  בינו  דעות חילוקי ויש  באונס, שלא המשכון  לו

המשכון.

ïBkLnä ìò Bøáç úà äåìnä שחייב שכר , כשומר  שדינו – ÇÇÀÆÆÂÅÇÇÇÀ
לעיל , שבארנו  כמו  ובאבידה, ïBkLnäבגניבה ãáàå,נגנב או – ÀÈÇÇÇÀ

המשכון; בדמי המלוה Bìונתחייב øîà:ללווה המלוה –òìñ ÈÇÆÇ
åéìò Eéúéåìä.לי שאבד משכונך על –rlq שהם שקלים, שני הוא ÄÀÄÄÈÈ
דינרים. äåLארבעה äéä ì÷Lå חייב אתה ועדיין המשכון , – ÀÆÆÈÈÈÆ

שקל; שהוא ההפרש , את לי øîBàלשלם äläå:טוען הלווה – ÀÇÈÅ
éë àG, הדבר כן  לא –äéä òìñå ,åéìò éðúéåìä òìñ àlà ÄÆÈÆÇÄÀÄÇÄÈÈÀÆÇÈÈ
äåLלך חייב ואינני  ההלואה, כשיעור  סלע שווה היה המשכון – ÈÆ
הוא.øeètכלום, הכל  שכופר  לפי  התורה, משבועת הלווה –xn` È

:deell delndåéìò Eéúéåìä òìñ,המשכון על  –äéä ì÷Lå ÆÇÄÀÄÄÈÈÀÆÆÈÈ
äåL;דינרים שני היינו המשכון , –øîBà äläå: אומר הלווה – ÈÆÀÇÈÅ

GLe åéìò éðúéåìä òìñ àlà ,éë àGäåL äéä íéøðéc äL ÄÆÈÆÇÄÀÄÇÄÈÈÀÈÄÈÄÈÈÈÆ
אחד , דינר  עוד לך חייב ואני המשכון, –áiç,להישבע הלווה – ÇÈ

להישבע, חייב המלוה שגם מבואר , בגמרא הוא. במקצת מודה שהרי 
ורוצה  בו , נתן  עיניו  שמא שחוששים משום ברשותו, אינו  שהמשכון

משנתנו . בסוף להלן נלמד  כך  על תחילה? נשבע ומי בדמים. לקנותו 
:delnl deeld xn`åéìò éðúéåìä òìñ, משכוני על  –äéä íézLe ÆÇÄÀÄÇÄÈÈÀÇÄÈÈ

äåL,סלע לי  חייב אתה והרי  סלעים, שתי שווה היה ומשכוני – ÈÆ
החוב; על יתיר שווה המשכון  øîBàשהיה äläå:טוען המלוה – ÀÇÈÅ

äåL äéä òìñå ,åéìò Eéúéåìä òìñ àlà ,éë àGלך ואין – ÄÆÈÆÇÄÀÄÄÈÈÀÆÇÈÈÈÆ
כלום, אבלøeètבידי  הוא. הכל שכופר התורה, משבועת המלוה – È

הלווה: אמר  äåLאם äéä íézLe ,åéìò éðúéåìä òìñכמבואר – ÆÇÄÀÄÇÄÈÈÀÇÄÈÈÈÆ

øîBàלעיל, äläå: אומר המלוה –Eéúéåìä òìñ àlà ,éë àG ÀÇÈÅÄÆÈÆÇÄÀÄÄ
äåL äéä íéøðéc äMîçå ,åéìòלהחזיר חייב ואני משכונך, – ÈÈÇÂÄÈÄÈÄÈÈÈÆ

אחד , דינר  היה –áiçלך  שלא התורה, מן  שבועה להישבע, המלוה ÇÈ
וכיון  הוא; במקצת מודה שהרי  דינרים, חמישה על יתיר שווה המשכון 

המלוה  חייב לעיל , שהזכרנו  כמו  במשכון , נתן  עיניו  שמא שחוששים
) ברשותו  שאינו  להישבע m"anxd:גם itl ברשותו שאינו המלוה "יישבע

וישלם  דינרים, חמישה על  יתיר  שווה היה שלא בשבועתו ויכלול
òaLðהדינר "). éîe,המלוה וגם הלווה גם נשבעים, שניהם אם – ÄÄÀÈ

הטענה  במקצת שהודה שהלווה הגמרא, פי על  ברישא שבארנו כמו 
ברשותו , אינו שהמשכון נשבע והמלוה המשכון, שווה היה כמה נשבע

תחילה? נשבע Bìöàמי ïBãwtäL éî שהמשכון המלוה כלומר  – ÄÆÇÄÈÆÀ
הלווה  יישבע כך  ואחר ברשותו , המשכון שאין  תחילה נשבע אצלו  היה

) שווה. המשכון היה שכן "oecwitd"כמה למשכון, כינוי  הוא כאן
המלוה בידי  כפיקדון הוא ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות המשכון  טוב טוב טוב טוב """" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ––––

איגר איגר איגר איגר  עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא ïBãwtä),רבירבירבירבי úà älä àéöBéå äæ òáMé ànL– ÆÈÄÈÇÆÀÄÇÈÆÇÄÈ
המלוה  יוציא שמא שווה, המשכון  היה כמה תחילה הלווה יישבע שאם
שמים  שם ונמצא לשקר, נשבע שהלווה ויברר ידו, מתחת המשכון  את

רירירירי""""ף ף ף ף ).).).).מתחלל  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

א ה נ ש מ ר ו א ב

משנה  לבאור  בהקדמה שם שהזכרנו  וכפי  התורה, בשבועת עסקנו  הקודם בפרק
התורה: מן שבועה המחוייבים הם שלושה הטענה;`.א, במקצת השומר ,a.המודה

אונסים; בטענת שבא שכר שומר  או ואבידה, גניבה בטענת שבא חינם שומר כגון 
.b שבועה היינו המשנה", ב"שבועת עוסק זה פרק כנגדו. מעיד  אחד  שעד  מי 

המשנה חכמי  dncwda).שתיקנוה my oiir)

äøBzaL ïéòaLpä ìkכפי התורה, מן  שבועה המחוייבים כל  – ÈÇÄÀÈÄÆÇÈ
לעיל , אותם ïéîlLîשמנינו  àGå ïéòaLðכדי הם נשבעים – ÄÀÈÄÀÀÇÀÄ

שבועה  התורה חייבה שלא כלומר  מלשלם, השבועה ידי  על להיפטר 

שנאמר ישלם, ולא שיישבע לנתבע אלא ונוטל, נשבע שיהא לתובע,
השומרים יייי):):):):בפרשת כבכבכבכב,,,, לא ((((שמותשמותשמותשמות אם שניהם, בין תהיה ה' "שבועת

רעהו, במלאכת ידו eilraשלח gwle(השבועה ±(את "mlyi `le
שבועה לו לשלם, שעליו מי  א א א א ).).).).ודרשו : מהמהמהמה,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  ורשורשורשורש""""יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

elàå, להלן המנויים –ïéìèBðå ïéòaLð חכמים להם שתיקנו  – ÀÅÄÀÈÄÀÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äòeáMä,Bñ÷ðt ìò éðåðçäå.ãöék øéëOä?Bì øîà:Eãéa éì LiL éøëN éì ïz;øîBà àeä:ézúð,øîBà äläå: ©§¨§©¤§¨¦©¦§§©¨¦¥©¨©¤¦§¨¦¤¤¦§¨§¥¨©¦§©¨¥
ézìèð àG–ìèBðå òaLð àeä.äãeäé éaøøîBà:äàãBä úö÷î íL àäzL ãò;ãöék?Bì øîà:éøëN éì ïz ¨©§¦¦§¨§¥©¦§¨¥©¤§¥¨¦§¨¨¨¥©¨©¤¦§¨¦

øðéc íéMîçEãéa éì LiL,øîBà àeäå:áäæ øðéc zìa÷úä. £¦¦¦¨¤¤¦§¨§§¥¦§©©§¨¦©¨¨
·ãöék ìæâpä?Búéáì ñðëpL BúBà ïéãéòî eéä,úeLøa àHL BðkLîì;øîBà àeä:zìèð éìk,øîBà àeäå: ©¦§¨¥©¨§¦¦¤¦§©§¥§©§§¤¦§¥¥©¨©§¨§¥

ézìèð àG–ìèBðå òaLð äæ éøä.äãeäé éaøøîBà:äàãBä úö÷î íL àäzL ãò;ãöék?Bì øîà:éðL ¨©§¦£¥¤¦§¨§¥©¦§¨¥©¤§¥¨¦§¨¨¨¥©¨©§¥
zìèð íéìë,øîBà àeäå:ãçà àlà ézìèð àG. ¥¦¨©§¨§¥¨©§¦¤¨¤¨

‚ãöék ìaçpä?ìeáç àöéå íìL Bãé úçz ñðëpL BúBà íéãéòî eéä;Bì øîàå:éa zìáç,øîBà àeäå:ézìáç àG ©¤§¨¥©¨§¦¦¤¦§©©©¨¨¥§¨¨¨§¨©¨©§¨¦§¥¨©§¦
–ìèBðå òaLð äæ éøä.äãeäé éaøøîBà:äàãBä úö÷î íL àäzL ãò;ãöék?øîàBì:íézL éa zìáç, £¥¤¦§¨§¥©¦§¨¥©¤§¥¨¦§¨¨¨¥©¨©¨©§¨¦§©¦

êéúøëù àì åì øîåì ìåëéù êåúîã ,ìèåðå òáùð øéëùä ïéà éîð ,íéãòá àìù åøëù íàå .øèôðå åòøôù úñéä òáùð úéáä ìòá ,åðîæ øçàì åòáú ìáà
:êøëù êì éúúðå êéúøëù éîð åì øîåì ìåëé ,íìåòî.izzp xne` `edúéáä ìòá òáùð ,ãçà àìà êì éúöö÷ àì øîåà àåäå éì úöö÷ íéðù åì øîà ìáà

:ãçà àìà åì ïúåð åðéàå åéøáãë àåäù äøåúä úòåáù.xne` dcedi 'x:ìáçðá àìå ìæâðá àìå øéëùá àì äãåäé 'øë äëìä ïéàå
aaaa.zeyxa `ly epkynl:åéôðë úçú åì íéáåçú íéìëå íùî àöéå íåìë åãéá ïéàå åøéáç úéáì ñðëðù íéãò åäåàøù ïåâëå.lhepe rayp df ixdéøäù

éãéîá àðåâ éàä éëå àôñëã àñëá äéì ïéòè íà ìáà ,äéá ãéîàã éãéîá êéàä äéì ïéòèã àåäå .úåùøá àìù åðëùîù íéãéòî íéãòäù ,íéçéëåî íéøáãä
:øèôéå òáúðä òáùé àìà ,ìåèéìå òáùéì äéðéîë ìë åàì ,äéá ãéîà àìã

bbbb.lhepe rayp df ixdíéøçàù øëéðå åîöòá ìåáçì ìåëé åðéàù íå÷îá ìáà .äòåáù êéøö éëä íåùî ,åîöòá ìáçù øùôàù íå÷îá äìáçäù à÷åãå
:äòåáù àìá ìèåð ,äùò øçà àîù øîåì ìëåéù ,øçà íù ïéàå ,åáâá äëéùð åì äúìòù ïåâë ,åì åùò

`xephxa yexit

תובעים: שהם מה וליטול  במשנתנו ,øéëOäלהישבע להלן כמבואר – ÇÈÄ
ìæâpäå,ב במשנה להלן כמבואר  –ìaçpäå להלן כמבואר – ÀÇÄÀÈÀÇÆÀÈ

ג, äòeáMäבמשנה ìò ãeLç BcâðkLå במשנה להלן  כמבואר  – ÀÆÀÆÀÈÇÇÀÈ
Bñ÷ðtד, ìò éðåðçäå.ה במשנה להלן  כמבואר  –ãöék øéëOä ÀÇÆÀÈÄÇÄÀÀÇÈÄÅÇ

ונוטל ? נשבע –Bì øîà:הבית לבעל השכיר –éøëN éì ïz ÈÇÆÄÀÈÄ
Eãéa éì LiL;אצלך שעשיתי  המלאכה שכר –øîBà àeä– ÆÆÄÀÈÀÅ
טוען : הבית שכרך ,ézúðבעל  את כבר  לך –øîBà äläåהשכיר – ÈÇÄÀÇÈÅ

ézìèðטוען: àG,שכרי את עדיין קיבלתי לא –àeä– השכיר – ÈÇÀÄ
ìèBðå òaLðטרוד הבית שבעל  לפי  הטעם, מבואר  בגמרא – ÄÀÈÀÅ

נושא  השכיר  וזה נתן , לא ולמי נתן למי  לזכור לו וקשה בפועליו ,
תיקנו  לכן ממלאכתו , ביתו  בני  ונפש  נפשו להחיות לשכרו , נפשו

אמורים? דברים במה הבית. מבעל  שכרו  ויטול השכיר שיישבע חכמים
היסת  שבועת נשבע הבית בעל  זמנו , לאחר תבעו  אבל בזמנו, כשתבעו

לא  לומר: שיכול  מתוך בעדים, שלא שכרו  אם וכן ונפטר . שפרעו
שכרך, לך  ונתתי שכרתיך  לומר : נאמן  שכרתיך, ולא מעולם דברים היו 

הודה  אם התורה שבועת או שנתן , היסת שבועת הבית בעל  ויישבע
רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).במקצת úö÷î((((גמראגמראגמראגמרא;;;; íL àäzL ãò :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÆÀÅÈÄÀÈ
äàãBä מודה הבית שבעל  בזמן אלא ונוטל נשבע השכיר אין – ÈÈ
Bìבמקצת, øîà ?ãöék:השכיר –øðéc íéMîç éøëN éì ïz ÅÇÈÇÆÄÀÈÄÂÄÄÄÈ

Eãéa éì LiL, אצלך מלאכתי  שכר –àeäå– הבית בעל –:øîBà ÆÆÄÀÈÀÀÅ
áäæ øðéc zìa÷úä עשרים שהוא זהב, דינר  ממני  קבלת כבר  – ÄÀÇÇÀÈÄÇÈÈ

דינר, וחמישה עשרים עוד אלא לך חייב ואינני כסף, דינרי וחמישה

במקצת, המודה כדין  התורה מן שבועה חייב הבית בעל  הרי  זה בכגון
כפר הבית בעל  אם אבל  ונוטל . נשבע השכיר שיהא חכמים ותיקנו 

סובר חכמים, תקנת גופה שהיא היסת, שבועת אלא חייב ואינו  הכל,
על השבועה את להפוך לתקנתם, תקנה חכמים עשו שלא יהודה, רבי

חכמים  תיקנו היסת שבועת לגבי  שאף סובר , קמא תנא ברם, השכיר.
ונוטל נשבע שיהא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).לשכיר ,

i p y m e i
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זו. הלכה לבאר  משנתנו ובאה ונוטל, נשבע שהנגזל  שנינו, הקודמת במשנה

BúBà ïéãéòî eéä ?ãöék ìæâpä,אחד על מעידים עדים היו – ÇÄÀÈÅÇÈÀÄÄ
Búéáì ñðëpL,חברו של –BðkLîì לשם חפצים משם ליטול – ÆÄÀÇÀÅÀÇÀÀ

úeLøaמשכון , àHL ברשות ושלא בעלים ברשות שלא כלומר  – ÆÄÀ
בידו , כלום היה ולא חברו  לבית שנכנס העדים שראוהו וכגון  דין , בית
החפצים  היו  מה יודעים ואינם כנפיו , תחת חפצים לו  היו וכשיצא

zìèðהללו. éìk :øîBà àeä–מביתי גזלת טוען : הבית בעל ÅÅÇÈÇÀÈ
ואלו , אלו  –àeäåכלים ברשות שלא הנכנס –ézìèð àG :øîBà ÀÅÈÇÀÄ

שהוא  או  שלי, כלים אלא כנפי  תחת היו  לא שאומר: או  כלום, –
במקצת, äæמודה éøä,הנגזל –ìèBðå òaLð שהוא מה כל – ÂÅÆÄÀÈÀÅ

הנגזל שיהא לגזלנים, חכמים קנסו  קנס שכן  מביתו , גזל  שהלה טוען 
בני היזק ירבה שלא כדי  הגזלן, מן  ונוטל שיטען, מה כל  על  נשבע

øîBà:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).אדם äãeäé éaø,ונוטל נשבע הנגזל  ãòאין  ÇÄÀÈÅÇ
äàãBä úö÷î íL àäzL, הגזלן ידי  על  –:Bì øîà ?ãöék ÆÀÅÈÄÀÈÈÈÅÇÈÇ

ãçà àlà ézìèð àG :øîBà àeäå ,zìèð íéìë éðL בכגון – ÀÅÅÄÈÇÀÈÀÅÈÇÀÄÆÈÆÈ
המודה  כדין  התורה, שבועת נשבע הגזלן  יהא שלא חכמים, תיקנו  זה

שלא  אמר  אם אבל  ונוטל. נשבע הנגזל  אלא מלשלם, ונפטר  במקצת,
מהטעם  ונפטר , בכל , הכופר  כדין היסת שבועת נשבע הריהו כלום, נטל

ברם, הקודמת. במשנה dcedi.שבארנו iaxk dkld oi`
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ונוטל. שנשבע א במשנה ששנינו  הנחבל, של  דינו  לבאר באה זו  משנה

BúBà íéãéòî eéä ?ãöék ìaçpä,עדים ראוהו –úçz ñðëpL ÇÆÀÈÅÇÈÀÄÄÆÄÀÇÇÇ
íìL Bãé,בגופו שלם כשהוא חברו של  לרשותו  שנכנס –àöéå ÈÈÅÀÈÈ

ìeáç, בו שחבל  בעת העדים ראו ולא פצוע, ידו  מתחת יצא –øîàå ÈÀÈÇ
éa zìáç :Bì בחברו החובל  כדין  נזקו, תשלומי  ממנו ותובע – ÈÇÀÈÄ

דברים חמישה משום עליו א א א א ),),),),שחייב ח ח ח ח ,,,, קמאקמאקמאקמא בבאבבאבבאבבא øîBà((((משנה משנה משנה משנה  àeäåÀÅ
אומר: וחברו  –ézìáç àG, בעצמך חבלת אתה אלא בך , –éøä ÈÇÀÄÂÅ

ìèBðå òaLð äæ ממנו ונוטל  בו  חבל שחברו נשבע הנחבל – ÆÄÀÈÀÅ
לחובל חכמים שקנסו  הטעם, הרמב"ם וכותב החבלה. כפי תשלומים

והתגרותם אדם בני  היזק ירבה שלא lfbpa).כדי epxkfd xaky enk)ויש

אדם  בני דרך שאין  מפני  אלא קנס, משום הטעם כאן  שאין  אומרים,
בשבועה הנחבל  את חכמים האמינו  לפיכך בעצמם, ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).לחבל

במקום  החבלה שהיתה כגון בו, חבל  שחברו  הוכחה יש  אם ברם,
כתפיו , בין נשוך שהיה כגון  בעצמו, שיחבל  פנים בשום אפשר  שאי

שבועה. בלא תשלומיו נוטל  זה הרי  אחר , איש  שם היה éaøÇÄולא
:øîBà äãeäé,ונוטל נשבע הנחבל úö÷îאין  íL àäzL ãò ÀÈÅÇÆÀÅÈÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîBà äläå:úçà àlà Ca ézìáç àG. §©¨¥¨©§¦¨¤¨©©
„äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLå,ãöék?úçàïBãwtä úòeáL úçàå úeãòä úòeáL,ôàåàåL úòeáL el.äéä §¤§¤§¨©©§¨¥©©©§©¨¥§©©§©©¦¨©£¦§©¨§¨¨

àéá÷a ÷çNî ïäî ãçà,úéaøa äåìîe,íéðBé éçéøôîe,úéòéáL éøçBñå–ìèBðå òaLð BcâðkL.ïéãeLç ïäéðL eéä ¤¨¥¤§©¥§ª§¨©§¤§¦¦©§¦¥¦§£¥§¦¦¤§¤§¦§¨§¥¨§¥¤£¦
–äòeáMä äøæçdîB÷îì;éøácéñBé éaø.øéàî éaøøîBà:e÷Gçé. ¨§¨©§¨¦§¨¦§¥©¦¥©¦¥¦¥©£
‰ãöék Bñ÷ðt ìò éðåðçäå?Bì øîàiL àG:éñ÷ðt ìò áeúk,æeæ íéúàî éì áiç äzàL;Bì øîà àlà:éðáì ïz §©¤§¨¦©¦§§¥©¤Ÿ©¨©¦§§¦¤©¨©¨¦¨©¦¤¨¨©¥¦§¦

ïéhç íéúàñ,úBòî òìña éìòBôì ïz;øîBà àeä:ézúð,íéøîBà ïäå:eðìèð àG–ìèBðå òaLð àeä,ïéòaLð ïäå ¨©¦¦¦¥§£¦§¤©¨¥¨©¦§¥§¦¨©§¦§¨§¥§¥¦§¨¦
ïéìèBðå.øîàñpð ïa:ãöék?ìèBð àeä àlà !àåL úòeáL éãéì ïéàa elàå (àåL úòeáL éãéì ïéàa) elà §§¦¨©¤©¨¥©¥¨¦¦¥§©¨§¨¥¨¦¦¥§©¨§¤¨¥

äòeáLa àHL,äòeáLa àHL ïéìèBð ïäå. ¤¦§¨§¥§¦¤¦§¨

cccc.`ey zreay elit`eàìà åðéàã ,àåù úòåáù åìéôà àìà ,úåéøáìå íéîùì òø éåäã ïåîî úøéôë åäá úéàã ïåã÷ôä úòåáùå úåãò úòåáù àéòáî àì
åúòãáù ,òáúùéà àèùå÷á òáúùéà éë øîéîì àëéà ,ìëåà àìå ìëåà ïåâë àáäìã éåèéá úòåáùã ,éðú÷ àì éåèéá úòåáùå .ìèåðå òáùð åãâðëù ,íéîùì òø
úòåáù àéöåä éøäù ,àåù úòåáùì éîã ,éúìëà àìå éúìëà ,øáòùìã éåèéá ìáà .äòåáùä ìò êëá ãåùç åðéà äéìò øáòå åøöé åàôëù ô"òàå ,åîéé÷ì äéä

:åéôî ø÷ù.`iaewa wgyn odn cg` did:ïðáøã àìåñô éðú÷å àúééøåàã àìåñô àðú.mipei igixtnêë êì ïúà éúðåéì êúðåé íéã÷ú íà ,éùøôîã úéà
:íåìù éëøã éðôî ìæâ ïäá ùéå ,äéìòá úéáì íéðåé àéáäì úãîåìî äðåé ìãâîù ,éùøôîã úéàå .÷åçù åðééäå ,êëå.ziriay ixgeqeúåøéôî äøåçñ íéùåò

:äøåçñì àìå äìëàì äøîà äøåúäå ,úéòéáù.dnewnl dreay dxfgìàøùé úà ä"á÷ä òéáùäù éðéñ øä úòåáùì ,éðéñì äøæç ,àøîâá éùøôîã úéà
,úö÷îá äãåäù äæ ìò ,äì áéåçîì äòåáù äøæç ,éùøôîã úéàå .ïåòøôì àìå äòåáùì àì ïé÷÷æð ïéà ã"á ìáà ,åøáçì ïåîî øôåëä ïî òøôé àåäå ,ìåæâú àì

:íìùé ,àåä ãåùç éøäù òáùéì ìåëé åðéàù ïåéëå
d]d]d]d].ziad lran oilhepe oirayp odipyíéìòåô ïëå .åäì áä éãäñá éì úøîà àìã åäðéúðîàä úà ,[äòåáùá éì åðîéäî àì íéìòåô ,éðåðç äéì øîàã

:éðåðçî íéìòåô åà íéìòåôî éðåðç óåñëéìã éëéä éë ,äæ éðôá äæ íéòáùð ,úéáä ìòáî íéìèåðå ïéòáùð íäéðùùëå .äòåáùá ïì ïîéäî çì éðåðç ,äéì éøîà
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äàãBä,הקודמות במשניות כמבואר –Bì øîà ?ãöék: הנחבל – ÈÈÅÇÈÇ
íézL éa zìáç,חבלות שתי –Ca ézìáç àG :øîBà äläå ÈÇÀÈÄÀÇÄÀÇÈÅÈÇÀÄÈ

úçà àlà,ונוטל שנשבע יהודה רבי סבור זה בכגון אחת, חבלה – ÆÈÇÇ
ונוטל. נשבע הנחבל  אין  הודאה, כל אין  אם iaxkאבל  dkld oi`e

.dcedi
i y i l y m e i
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שאם  כלומר  ונוטל, נשבע השבועה על חשוד  ושכנגדו  שנינו: בפרקנו  א במשנה
ונוטל. נשבע התובע הוא הרי השבועה, על  חשוד  הנתבע, היינו שכנגדו, הדין  בעל 
בין עבירה, מחמת לעדות שפסול  מי  או לשקר , שנשבע שמי  ללמד , באה משנתנו
השבועה, על  חשוד נקרא הריהו חכמים, דברי  של עבירה בין  תורה של עבירה

אותו. משביעים ואין 

úeãòä úòeáL úçà ?ãöék ,äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLåÀÆÀÆÀÈÇÇÀÈÅÇÇÇÀÇÈÅ
ג, משנה ד  בפרק שלמדנו  כמו העדות, שבועת לשקר  שנשבע בין –

ïBãwtä úòeáL úçàå, הפיקדון שבועת לשקר  שנשבע ובין  – ÀÇÇÀÇÇÄÈ
זו  והרי ממון , כפירת יש  שבשתיהן ב, משנה ה בפרק שלמדנו כמו 

לחברו, אדם בין וגם למקום אדם בין  גם úòeáLעבירה elôàåÇÂÄÀÇ
àåL בין עבירה אלא שאינה שוא, שבועת אלא נשבע לא אפילו – ÈÀ

אותו . משביעים ואין השבועה, על  חשוד הוא הרי למקום, äéäÈÈאדם
ïäî ãçà,הנתבע כלומר הדין , מבעלי אחד  –àéá÷a ÷çNî– ÆÈÅÆÀÇÅÀËÀÈ

תנאי כפי בכספים לזכות כדי  אבנים, חלוקי  או עצמות של במשחק

úéaøaהמשחק, äåìîe, מדרבנן בריבית ואפילו  בריבית, מלוה או  – ÇÀÆÀÄÄ
íéðBé éçéøôîe שמעיפים משחק, מין והוא יונים, ממפריחי או – ÇÀÄÅÄ

במשחק, זוכה הריהו  חברו ליונת קדמה שיונתו ומי תחרות, לשם יונים
úéòéáL éøçBñå,השמיטה בשנת שגדלו בפירות סחורה שעושה או  – ÀÂÅÀÄÄ

שלמדנו כפי  לעדות, הוא ופסול  גגגג),),),),שהואיל  גגגג,,,, פי((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין  על אף
הריהו  התורה, מן פסול כשהוא שכן וכל מדרבנן , אלא פסול שאינו 

ולפיכך  השבועה, על התובע,ðkLBcâחשוד  היינו –ìèBðå òaLð ÆÀÆÀÄÀÈÀÅ
א. במשנה ששנינו כמו –ïéãeLç ïäéðL eéäבעלי שני אם – ÈÀÅÆÂÄ

השבועה, על חשודים dîB÷îìהדין äòeáMä äøæç חזרה – ÈÀÈÇÀÈÄÀÈ
לישבע, יכול שאינו ומתוך לנתבע, דהיינו  בה, שמחוייב למי  השבועה
בגמרא: אחר  פירוש  משלם. הוא הרי  השבועה, על הוא חשוד שהרי 

dnewnl dreay dxfg שהשביע סיני הר  לשבועת רש "י : ומפרש  לסיני, –
ממון  הכופר מן ייפרע והוא תגזול ", "לא על ישראל  את הקב"ה

לפירעון . ולא לשבועה לא להם, נזקקים אין דין  בית אבל לחברו,

e÷Gçé :øîBà øéàî éaø .éñBé éaø éøác שהנתבע כלומר – ÄÀÅÇÄÅÇÄÅÄÅÇÂ
התביעה. מחצית משלם
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מסכם  לזמן ומזמן בפנקסו , הכל ורושם בהקפה לצרכנים שנותן  החנווני , של  דרכו
החנווני של בפנקסו אלו  רשימות לו . המגיע את הצרכן  מאת ומקבל  החשבונות את
בלשון – לצרכן. החנווני  בין משפטיים ובירורים טענות לידי  פעם לא מביאות
על שהחנווני שנינו, בפרקנו א במשנה – הבית". "בעל  הצרכן מכונה המשנה

זו. הלכה לבאר  משנתנו ובאה ונוטל, נשבע פנקסו 

Bñ÷ðt ìò éðåðçäå,ונוטלים הנשבעים בין א במשנה שנימנה – ÀÇÆÀÈÄÇÄÀÀ
Bì øîàiL àG ?ãöék:הבית לבעל  החנווני  –,éñ÷ðt ìò áeúk ÅÇÆÙÇÈÇÄÀÀÄ

æeæ íéúàî éì áiç äzàL,בהקפה ממני שלקחת מצרכים בעד  – ÆÇÈÇÈÄÈÇÄ
ונוטל , נשבע החנווני  אין  זה שבעלàlàשבכגון בכגון  הוא המדובר ÆÈ

Bìהבית øîà: לחנווני –,ïéhç íéúàñ éðáì ïz:לו שאמר  או ÈÇÅÄÀÄÈÇÄÄÄ
úBòî òìña éìòBôì ïzקטנים מטבעות היינו  –(hexhext)כנגד ÅÀÂÄÀÆÇÈ

המגיע  את הבית מבעל לתבוע שניהם באים ועכשיו לך , שאתן סלע
ézúðלהם; :øîBà àeäכפי לפועל או לבן שנתן אומר , החנווני – ÅÈÇÄ

) בפנקסו  רשום גם וכך לו, וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת שאמר  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין

פיישראלישראלישראלישראל",",",", על  אף בפנקסו שרשום מה על  שסומכים מבואר , שם

ברי . טוען אומרים אומרים אומרים אומרים ,,,,שאינו שיטען וישוישוישויש צריך  בפנקסו  שרשום פי על  שאף
לתת, לו  שאמר מודה, הבית בעל  שכן  לדבר רגלים ויש ïäåÀÅברי ),

íéøîBà:אומרים הפועלים אבל  –eðìèð àG,מהחנווני כלום – ÀÄÈÇÀ
àeä– החנווני  –ìèBðå òaLð שנתן שטוען מה הבית, מבעל  – ÄÀÈÀÅ

עלי נאמנים הפועלים אין  לו : אומר החנווני שכן פקודתו, לפי
בפני להם שאתן  לי  אמרת לא שהרי נאמנים, הם עליך בשבועתם;

–ïäåעדים. הפועלים –ïéìèBðå ïéòaLð,הבית מבעל  שכרם – ÀÅÄÀÈÄÀÀÄ
מבואר, בגמרא בשבועתו. עלינו  נאמן אינו החנווני  לו : אומרים שכן
מזה. זה שייכלמו כדי  זה, בפני זה והפועלים, החנווני הם, שנשבעים

פעמיים. משלם הבית בעל נשבעים, שניהם שאם ïaנמצא, øîàÈÇÆ
ãöék :ñpð?שניהם נשבעים –(àåL úòeáL éãéì ïéàa) elà ÇÈÅÇÅÈÄÄÅÀÇÈÀ

!àåL úòeáL éãéì ïéàa elàå: אחר נוסח –icil oi`a el`e el` ÈÅÈÄÄÅÀÇÈÀ
`ey zreay שם ונמצא לשקר, נשבע ודאי הרי מהם שאחד כלומר  –

מתחלל, ïéìèBðשמים ïäå ,äòeáLa àHL ìèBð àeä àlàÆÈÅÆÄÀÈÀÅÀÄ
äòeáLa àHL הבית מבעל נוטלים הפועלים וגם החנווני  גם – ÆÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriay wxt zereay zkqn

Âéðåðçì øîà:úBøt øðéãa éì ïz,Bì ïúðå;Bì øîà:øðécä úà éì ïz;Bì øîà:Cì åézúð,éìtðàa Bzúðe ¨©©¤§¨¦¤¦§¦¨¥§¨©¨©¤¦¤©¦¨¨©§©¦¨§©§¨§¨¦
–úéaä ìòa òáMé.øðécä úà Bì ïúð,Bì øîà:úBøtä úà éì ïz;Bì øîà:Cì íézúð,Eúéa CBúì ïzëìBäå ¦¨©©©©©¦¨©¤©¦¨¨©¤¦¤©¥¨©§©¦¨§©§¨§¥§
–éðåðçä òáMé.øîBà äãeäé éaø:ìkBãéa úBøtäL–äðBéìòä ìò Bãé.éðçìMì øîà:úBòî øðéãa éì ïz,ïúðå ¦¨©©¤§¨¦©¦§¨¥¨¤©¥§¨¨©¨¤§¨¨©©ª§¨¦¤¦§¦¨¨§¨©
Bì,Bì øîà:øðécä úà éì ïz;Bì øîà:Cì åézúð,éìtðàa Bzúðe–úéaä ìòa òáMé.øðécä úà Bì ïúð,øîà ¨©¤¦¤©¦¨¨©§©¦¨§©§¨§¨¦¦¨©©©©©¦¨©¤©¦¨¨©
Bì:úBònä úà éì ïz;Bì øîà:Cì íézúð,Eñék CBúì ízëìLäå–éðçìMä òáMé.äãeäé éaøøîBà:Cøc ïéà ¤¦¤©¨¨©§©¦¨§¦§©§¨§¦§¦¨©©ª§¨¦©¦§¨¥¥¤¤

Bøðéc ìhiL ãò øqà ïzì éðçìL. ª§¨¦¦¥¦¨©¤¦Ÿ¦¨

.`ey zreay icil oi`a el`e el`ïáë äëìä ïéàå .äòåáù àìá ïéìèåð åìàå åìà àìà .ììçúî íéîù íù àöîðå àåùì òáùð ïäî ãçà êçøë ìò éøäù
:ñðð
eeee.el ozpe:úéáä ìòá àìå éðåðç àì ïäá ÷æçåî ïéàå ø"äøá íéçðåîå ïéøåáö úåøéôäå.`iltp`a ezzpe:úåòîì éåùòä ÷éú.ziad lra rayiäòåáù

:ìèåðå òáùð á"äòá ,åúåðçì õåç íä úåøéôäå ,øëîù äãåî éðåðçã ïåéëã .ìåèéå ,äøåú ìù ïéòë.jzia jezl ozklede .jl mizzp el xn`úåøéôä åìàå
ì úøëîù úåøéôä íä åìà ïòåè äìäå ,ïøëåîì ïàë éúúðù íä éìù íéçðåîå ïéøåáöä,åìà úà øëî àìù øôåë éðåðçäå ç÷îá äãåî ç÷åìäå ìéàåä .øðéãá é

:ìåèéå äøåú ìù ïéòë äòåáù éðåðçä òáùé.'eke xne` dcedi iaxúåøéôäù ïåéëã .ìèåðå òáùð úéáä ìòá åæá ïéá åæá ïéáã øîàå ,âéìô àôéñà äãåäé éáø
:ìèåðå òáùð àåäå äðåéìòä ìò åãé ,åãéá úåøéôäù ìëå ,úéáä ìòá ãéá íä úåøéôä åìéàë éåä úåðçì õåç íä.'eke ipgleyl xn`àúâåìô àðú ïðéòîùà

êì íéúúð åì øîà éëã ïðáø åøîà úåøéôá àðéîà äåä ,éðåðçá åäééúâåìô ïðéòîùà éàã .éðåðç ìù úåøéôá ïéá éðçìåù ìù úåòîá ïéá ïðáøå äãåäé 'øã
,øðéãä ç÷éù íãå÷ ïéøñéàä ïúéì éåùò åðéàù éðçìåùá ìáà ,øðéãä ç÷éù íãå÷ úåøéô ïúéì éåùò éðåðçäù éôì ,ìåèéå éðåðçä òáùé êúéá êåúì ïúëìåäå
éðçìåùä ïéàù éðôî ,ìèåðå òáùð úéáä ìòá íìåòìã äãåäé 'ø øîà÷ àäá ,àäá øîúéà éàå .ìèåðå òáùð úéáä ìòá íìåòìã äãåäé 'øì äéì åãåî àîéà

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àëéøö ,ïðáøì åäì äãåî àîéà úåòîä ç÷éù íãå÷ úåøéôä ïúéì éåùò àåäù éðåðçá ìáà ,øðéãä ç÷éù ãò ïéøñéàä ïúéì éåùò
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הוא אלא גורסים: ויש  בשבועה. בשבועה(ipeepgd)שלא (itlנוטל
,(xexa eaeig oi`yבשבועה שלא נוטלין  ipi`eוהן ipzield dpn" oick)
"jizrxt m` rcei הרהרהרהר""""ן ן ן ן ––––.`nw `pzk dklde .(
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(המכונה  ללוקח חנווני  שבין בטענות לדון  משנתנו מוסיפה הקודמת למשנה כהמשך 
המשנה ziad"),בלשון  lra" שאף הבית, לבעל שולחני שבין  דומות בטענות וכן 

ונוטלים. שנשבעים המשנה, שבועת נוהגת בהן

úBøt øðéãa éì ïz :éðåðçì øîà במזומנים בקונה כאן  ומדובר  – ÈÇÇÆÀÈÄÆÄÀÄÈÅ
בהקפה, Bìולא ïúðå;הפירות את החנווני  –Bì øîà: החנווני – ÀÈÇÈÇ

øðécä úà éì ïz.שקיבלת הפירות דמי –Bì øîà הלוקח – ÆÄÆÇÄÈÈÇ
éìtðàaלחנווני : Bzúðe ,Cì åézúðהדינר את לך שלמתי  כבר – ÀÇÄÈÀÇÀÈÀÈÄ

בארנקך, úéaäושמתו ìòa òáMé,הדינר את לו  שנתן הלוקח, – ÄÈÇÇÇÇÇÄ
ברשות  ומונחים צבורים שהפירות מבואר, בגמרא הפירות. את ויטול
שמכרם  החנווני ומודה והואיל בפירות, מוחזק מהם אחד ואין  הרבים

ברם, ונוטל. נשבע הלוקח לפיכך  דמיהם, ממנו שתובע אלא ללוקח,
הראיה, עליו  מחברו  המוציא הרי  מהם, אחד  ברשות הם הפירות אם

הוא  הלוקח שאם היינו ונפטר, היסת שבועת המוחזק נשבע זה ובכגון 
ואם  הפירות; ונוטל  היסת שבועת נשבע הוא הרי  בפירות, מוחזק

נשבע  החנווני  הרי  ברשותו , הפירות שעדיין  מוחזק, הוא החנווני 
הדינר. את לו  שישלם עד  הפירות את לו נותן ואינו היסת, שבועת

Bì ïúð– לחנווני הלוקח –Bì øîà ,øðécä úà: לחנווני –ïz ÈÇÆÇÄÈÈÇÆ
úBøtä úà éì,זה בדינר אותם שקניתי  הרבים, ברשות המונחים – ÄÆÇÅ

Bì øîà:החנווני –Eúéa CBúì ïzëìBäå ,Cì íézúð הפירות – ÈÇÀÇÄÈÀÇÀÈÀÅÀ
הללו  הפירות אבל לביתך , והולכתם לך נתתים כבר בדינרך  שקנית

זה  ענין  לבאר  מוסיפים ויש  לך. מכרתים לא הרבים ברשות המונחים
ואמר דינר , בידו ואין  הבית בעל אליו  שבא טוען, החנווני  כדלקמן :
את  לו ונתן  הדינר, את לך  אביא מעט ועוד פירות בדינר  לי תן  לו :

הדינר. את לו  ופרע אליו חזר כך ואחר ביתו , לתוך והוליכם הפירות
פירות  לקחתי  לא הדינר שנתתי קודם אלא כי, לא טוען : הבית ובעל

ברשות  שהם הפירות אלו בשביל  אלא הדינר  את לך  נתתי  ולא מעולם,
éðåðçä((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),הרבים òáMéונוטל הפירות, את ללוקח נתן שכבר – ÄÈÇÇÆÀÈÄ

הרבי ברשות המונחים הפירות שמכרם את מודה ואינו שהואיל ם,
הרבים  ברשות שמונחים מפני  אלא עומדים, הם ברשותו  עדיין ללוקח,

חכמים  שבועת עליהם להישבע הוא צריך לכן ממש , מוחזק ואינו 
,(dpynd zreay).ונוטלים הנשבעים ìkכדין :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈ

äðBéìòä ìò Bãé ,Bãéa úBøtäL הסיפא על חולק יהודה רבי – ÆÇÅÀÈÈÇÈÆÀÈ
אינם  והפירות שהואיל  ונוטל, נשבע הלוקח אלא החנווני שלא וסובר ,

בעל ברשות כאילו  הם הרי הרבים, ברשות אלא חנווני  של ברשותו 
העליונה על  הבית בעל של ידו  ולכן מפרשים,((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).הבית, ויש 

שבועה  צריך הבית בעל  שאין  וסובר , הרישא על חולק יהודה שרבי 
העליונה על ידו מהחנווני , הפירות את וקיבל  שהואיל ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).כלל;

éðçìMì øîà:מטבעות והפורט המחליף –úBòî øðéãa éì ïz ÈÇÇËÀÈÄÆÄÀÄÈÈ
קטנים, מטבעות –Bì ïúðå,המעות את השולחני  –Bì øîà– ÀÈÇÈÇ

øðécäהשולחני: úà éì ïz;שקיבלת המעות תמורת –Bì øîà ÆÄÆÇÄÈÈÇ
הבית: בעל  –éìtðàa Bzúðe ,Cì åézúð כאן ואף בארנקך ; – ÀÇÄÈÀÇÀÈÀÈÄ

בהן , מוחזק אינו אחד ואף הרבים, ברשות מונחות שהמעות מדובר ,
שתובע  אלא הבית, לבעל  המעות את שמכר  השולחני  ומודה והואיל

לפיכך הדינר, את úéaäממנו  ìòa òáMé שנתן הדינר– את לו ÄÈÇÇÇÇÇÄ
אם אבל המעות. את øðécäויטול  úà Bì ïúð ובא לשולחני, – ÈÇÆÇÄÈ

הרבים, ברשות המונחות המעות את Bìליטול øîà: לשולחני – ÈÇ
úBònä úà éì ïz; בדינרי ממך  שקניתי  –Bì øîà: השולחני – ÆÄÆÇÈÈÇ

Eñék CBúì ízëìLäå ,Cì íézúð ברשות המונחות ואלו  – ÀÇÄÈÀÄÀÇÀÈÀÄÀ
לך, מכרתים לא éðçìMäהרבים òáMé.הפירות בענין כמבואר – ÄÈÇÇËÀÈÄ

ìhiL ãò øqà ïzì éðçìL Cøc ïéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÆÆËÀÈÄÄÅÄÈÇÆÄÙ
Bøðéc ולהניחם קטנים מטבעות לתת שולחני של דרכו אין כלומר – ÄÈ

הבית  בעל  יישבע ולכן דינרו , את תחילה שיקבל  עד  הרבים ברשות

הרבים ברשות המונחות המעות ויטול  הדינר  את לו  הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).שנתן ((((לפילפילפילפי

פירוש  שהואילרש רש רש רש """"יייי,,,,ולפי  וסובר, הרישא על יהודה רבי חולק כאן אף

הדינר, את כבר  קיבל מסתמא המעות, את לו  שמכר מודה והשולחני
כלל. להישבע צריך הבית בעל  אין rinydl,ולכן  d`a epzpyn שנחלקו

שולחני, של במעות ובין חנווני של בפירות בין  יהודה ורבי  קמא תנא
יהודה, רבי  של דעתו  להשמיענו המשנה באה חנווני  של  בפירות שכן

דמיהם, שיקבל  קודם הפירות לתת חנווני של שדרכו פי  על  שאף
ובמעות  העליונה. על  הבית בעל  של  שידו יהודה רבי סובר  מקום מכל

פי על  שאף קמא, תנא של  דעתו  להשמיענו המשנה באה שולחני של
סובר מקום מכל דינרו, שיקבל  קודם המעות לתת שולחני דרך שאין

נשבע. ששולחני  קמא, nw`.תנא `pzk dklde
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øîBà äläå:úçà àlà Ca ézìáç àG. §©¨¥¨©§¦¨¤¨©©
„äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLå,ãöék?úçàïBãwtä úòeáL úçàå úeãòä úòeáL,ôàåàåL úòeáL el.äéä §¤§¤§¨©©§¨¥©©©§©¨¥§©©§©©¦¨©£¦§©¨§¨¨

àéá÷a ÷çNî ïäî ãçà,úéaøa äåìîe,íéðBé éçéøôîe,úéòéáL éøçBñå–ìèBðå òaLð BcâðkL.ïéãeLç ïäéðL eéä ¤¨¥¤§©¥§ª§¨©§¤§¦¦©§¦¥¦§£¥§¦¦¤§¤§¦§¨§¥¨§¥¤£¦
–äòeáMä äøæçdîB÷îì;éøácéñBé éaø.øéàî éaøøîBà:e÷Gçé. ¨§¨©§¨¦§¨¦§¥©¦¥©¦¥¦¥©£
‰ãöék Bñ÷ðt ìò éðåðçäå?Bì øîàiL àG:éñ÷ðt ìò áeúk,æeæ íéúàî éì áiç äzàL;Bì øîà àlà:éðáì ïz §©¤§¨¦©¦§§¥©¤Ÿ©¨©¦§§¦¤©¨©¨¦¨©¦¤¨¨©¥¦§¦

ïéhç íéúàñ,úBòî òìña éìòBôì ïz;øîBà àeä:ézúð,íéøîBà ïäå:eðìèð àG–ìèBðå òaLð àeä,ïéòaLð ïäå ¨©¦¦¦¥§£¦§¤©¨¥¨©¦§¥§¦¨©§¦§¨§¥§¥¦§¨¦
ïéìèBðå.øîàñpð ïa:ãöék?ìèBð àeä àlà !àåL úòeáL éãéì ïéàa elàå (àåL úòeáL éãéì ïéàa) elà §§¦¨©¤©¨¥©¥¨¦¦¥§©¨§¨¥¨¦¦¥§©¨§¤¨¥

äòeáLa àHL,äòeáLa àHL ïéìèBð ïäå. ¤¦§¨§¥§¦¤¦§¨

cccc.`ey zreay elit`eàìà åðéàã ,àåù úòåáù åìéôà àìà ,úåéøáìå íéîùì òø éåäã ïåîî úøéôë åäá úéàã ïåã÷ôä úòåáùå úåãò úòåáù àéòáî àì
åúòãáù ,òáúùéà àèùå÷á òáúùéà éë øîéîì àëéà ,ìëåà àìå ìëåà ïåâë àáäìã éåèéá úòåáùã ,éðú÷ àì éåèéá úòåáùå .ìèåðå òáùð åãâðëù ,íéîùì òø
úòåáù àéöåä éøäù ,àåù úòåáùì éîã ,éúìëà àìå éúìëà ,øáòùìã éåèéá ìáà .äòåáùä ìò êëá ãåùç åðéà äéìò øáòå åøöé åàôëù ô"òàå ,åîéé÷ì äéä

:åéôî ø÷ù.`iaewa wgyn odn cg` did:ïðáøã àìåñô éðú÷å àúééøåàã àìåñô àðú.mipei igixtnêë êì ïúà éúðåéì êúðåé íéã÷ú íà ,éùøôîã úéà
:íåìù éëøã éðôî ìæâ ïäá ùéå ,äéìòá úéáì íéðåé àéáäì úãîåìî äðåé ìãâîù ,éùøôîã úéàå .÷åçù åðééäå ,êëå.ziriay ixgeqeúåøéôî äøåçñ íéùåò

:äøåçñì àìå äìëàì äøîà äøåúäå ,úéòéáù.dnewnl dreay dxfgìàøùé úà ä"á÷ä òéáùäù éðéñ øä úòåáùì ,éðéñì äøæç ,àøîâá éùøôîã úéà
,úö÷îá äãåäù äæ ìò ,äì áéåçîì äòåáù äøæç ,éùøôîã úéàå .ïåòøôì àìå äòåáùì àì ïé÷÷æð ïéà ã"á ìáà ,åøáçì ïåîî øôåëä ïî òøôé àåäå ,ìåæâú àì

:íìùé ,àåä ãåùç éøäù òáùéì ìåëé åðéàù ïåéëå
d]d]d]d].ziad lran oilhepe oirayp odipyíéìòåô ïëå .åäì áä éãäñá éì úøîà àìã åäðéúðîàä úà ,[äòåáùá éì åðîéäî àì íéìòåô ,éðåðç äéì øîàã

:éðåðçî íéìòåô åà íéìòåôî éðåðç óåñëéìã éëéä éë ,äæ éðôá äæ íéòáùð ,úéáä ìòáî íéìèåðå ïéòáùð íäéðùùëå .äòåáùá ïì ïîéäî çì éðåðç ,äéì éøîà

`xephxa yexit

äàãBä,הקודמות במשניות כמבואר –Bì øîà ?ãöék: הנחבל – ÈÈÅÇÈÇ
íézL éa zìáç,חבלות שתי –Ca ézìáç àG :øîBà äläå ÈÇÀÈÄÀÇÄÀÇÈÅÈÇÀÄÈ

úçà àlà,ונוטל שנשבע יהודה רבי סבור זה בכגון אחת, חבלה – ÆÈÇÇ
ונוטל. נשבע הנחבל  אין  הודאה, כל אין  אם iaxkאבל  dkld oi`e

.dcedi
i y i l y m e i
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שאם  כלומר  ונוטל, נשבע השבועה על חשוד  ושכנגדו  שנינו: בפרקנו  א במשנה
ונוטל. נשבע התובע הוא הרי השבועה, על  חשוד  הנתבע, היינו שכנגדו, הדין  בעל 
בין עבירה, מחמת לעדות שפסול  מי  או לשקר , שנשבע שמי  ללמד , באה משנתנו
השבועה, על  חשוד נקרא הריהו חכמים, דברי  של עבירה בין  תורה של עבירה

אותו. משביעים ואין 

úeãòä úòeáL úçà ?ãöék ,äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLåÀÆÀÆÀÈÇÇÀÈÅÇÇÇÀÇÈÅ
ג, משנה ד  בפרק שלמדנו  כמו העדות, שבועת לשקר  שנשבע בין –

ïBãwtä úòeáL úçàå, הפיקדון שבועת לשקר  שנשבע ובין  – ÀÇÇÀÇÇÄÈ
זו  והרי ממון , כפירת יש  שבשתיהן ב, משנה ה בפרק שלמדנו כמו 

לחברו, אדם בין וגם למקום אדם בין  גם úòeáLעבירה elôàåÇÂÄÀÇ
àåL בין עבירה אלא שאינה שוא, שבועת אלא נשבע לא אפילו – ÈÀ

אותו . משביעים ואין השבועה, על  חשוד הוא הרי למקום, äéäÈÈאדם
ïäî ãçà,הנתבע כלומר הדין , מבעלי אחד  –àéá÷a ÷çNî– ÆÈÅÆÀÇÅÀËÀÈ

תנאי כפי בכספים לזכות כדי  אבנים, חלוקי  או עצמות של במשחק

úéaøaהמשחק, äåìîe, מדרבנן בריבית ואפילו  בריבית, מלוה או  – ÇÀÆÀÄÄ
íéðBé éçéøôîe שמעיפים משחק, מין והוא יונים, ממפריחי או – ÇÀÄÅÄ

במשחק, זוכה הריהו  חברו ליונת קדמה שיונתו ומי תחרות, לשם יונים
úéòéáL éøçBñå,השמיטה בשנת שגדלו בפירות סחורה שעושה או  – ÀÂÅÀÄÄ

שלמדנו כפי  לעדות, הוא ופסול  גגגג),),),),שהואיל  גגגג,,,, פי((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין  על אף
הריהו  התורה, מן פסול כשהוא שכן וכל מדרבנן , אלא פסול שאינו 

ולפיכך  השבועה, על התובע,ðkLBcâחשוד  היינו –ìèBðå òaLð ÆÀÆÀÄÀÈÀÅ
א. במשנה ששנינו כמו –ïéãeLç ïäéðL eéäבעלי שני אם – ÈÀÅÆÂÄ

השבועה, על חשודים dîB÷îìהדין äòeáMä äøæç חזרה – ÈÀÈÇÀÈÄÀÈ
לישבע, יכול שאינו ומתוך לנתבע, דהיינו  בה, שמחוייב למי  השבועה
בגמרא: אחר  פירוש  משלם. הוא הרי  השבועה, על הוא חשוד שהרי 

dnewnl dreay dxfg שהשביע סיני הר  לשבועת רש "י : ומפרש  לסיני, –
ממון  הכופר מן ייפרע והוא תגזול ", "לא על ישראל  את הקב"ה

לפירעון . ולא לשבועה לא להם, נזקקים אין דין  בית אבל לחברו,

e÷Gçé :øîBà øéàî éaø .éñBé éaø éøác שהנתבע כלומר – ÄÀÅÇÄÅÇÄÅÄÅÇÂ
התביעה. מחצית משלם
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מסכם  לזמן ומזמן בפנקסו , הכל ורושם בהקפה לצרכנים שנותן  החנווני , של  דרכו
החנווני של בפנקסו אלו  רשימות לו . המגיע את הצרכן  מאת ומקבל  החשבונות את
בלשון – לצרכן. החנווני  בין משפטיים ובירורים טענות לידי  פעם לא מביאות
על שהחנווני שנינו, בפרקנו א במשנה – הבית". "בעל  הצרכן מכונה המשנה

זו. הלכה לבאר  משנתנו ובאה ונוטל, נשבע פנקסו 

Bñ÷ðt ìò éðåðçäå,ונוטלים הנשבעים בין א במשנה שנימנה – ÀÇÆÀÈÄÇÄÀÀ
Bì øîàiL àG ?ãöék:הבית לבעל  החנווני  –,éñ÷ðt ìò áeúk ÅÇÆÙÇÈÇÄÀÀÄ

æeæ íéúàî éì áiç äzàL,בהקפה ממני שלקחת מצרכים בעד  – ÆÇÈÇÈÄÈÇÄ
ונוטל , נשבע החנווני  אין  זה שבעלàlàשבכגון בכגון  הוא המדובר ÆÈ

Bìהבית øîà: לחנווני –,ïéhç íéúàñ éðáì ïz:לו שאמר  או ÈÇÅÄÀÄÈÇÄÄÄ
úBòî òìña éìòBôì ïzקטנים מטבעות היינו  –(hexhext)כנגד ÅÀÂÄÀÆÇÈ

המגיע  את הבית מבעל לתבוע שניהם באים ועכשיו לך , שאתן סלע
ézúðלהם; :øîBà àeäכפי לפועל או לבן שנתן אומר , החנווני – ÅÈÇÄ

) בפנקסו  רשום גם וכך לו, וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת שאמר  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין

פיישראלישראלישראלישראל",",",", על  אף בפנקסו שרשום מה על  שסומכים מבואר , שם

ברי . טוען אומרים אומרים אומרים אומרים ,,,,שאינו שיטען וישוישוישויש צריך  בפנקסו  שרשום פי על  שאף
לתת, לו  שאמר מודה, הבית בעל  שכן  לדבר רגלים ויש ïäåÀÅברי ),

íéøîBà:אומרים הפועלים אבל  –eðìèð àG,מהחנווני כלום – ÀÄÈÇÀ
àeä– החנווני  –ìèBðå òaLð שנתן שטוען מה הבית, מבעל  – ÄÀÈÀÅ

עלי נאמנים הפועלים אין  לו : אומר החנווני שכן פקודתו, לפי
בפני להם שאתן  לי  אמרת לא שהרי נאמנים, הם עליך בשבועתם;

–ïäåעדים. הפועלים –ïéìèBðå ïéòaLð,הבית מבעל  שכרם – ÀÅÄÀÈÄÀÀÄ
מבואר, בגמרא בשבועתו. עלינו  נאמן אינו החנווני  לו : אומרים שכן
מזה. זה שייכלמו כדי  זה, בפני זה והפועלים, החנווני הם, שנשבעים

פעמיים. משלם הבית בעל נשבעים, שניהם שאם ïaנמצא, øîàÈÇÆ
ãöék :ñpð?שניהם נשבעים –(àåL úòeáL éãéì ïéàa) elà ÇÈÅÇÅÈÄÄÅÀÇÈÀ

!àåL úòeáL éãéì ïéàa elàå: אחר נוסח –icil oi`a el`e el` ÈÅÈÄÄÅÀÇÈÀ
`ey zreay שם ונמצא לשקר, נשבע ודאי הרי מהם שאחד כלומר  –

מתחלל, ïéìèBðשמים ïäå ,äòeáLa àHL ìèBð àeä àlàÆÈÅÆÄÀÈÀÅÀÄ
äòeáLa àHL הבית מבעל נוטלים הפועלים וגם החנווני  גם – ÆÄÀÈ
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Âéðåðçì øîà:úBøt øðéãa éì ïz,Bì ïúðå;Bì øîà:øðécä úà éì ïz;Bì øîà:Cì åézúð,éìtðàa Bzúðe ¨©©¤§¨¦¤¦§¦¨¥§¨©¨©¤¦¤©¦¨¨©§©¦¨§©§¨§¨¦
–úéaä ìòa òáMé.øðécä úà Bì ïúð,Bì øîà:úBøtä úà éì ïz;Bì øîà:Cì íézúð,Eúéa CBúì ïzëìBäå ¦¨©©©©©¦¨©¤©¦¨¨©¤¦¤©¥¨©§©¦¨§©§¨§¥§
–éðåðçä òáMé.øîBà äãeäé éaø:ìkBãéa úBøtäL–äðBéìòä ìò Bãé.éðçìMì øîà:úBòî øðéãa éì ïz,ïúðå ¦¨©©¤§¨¦©¦§¨¥¨¤©¥§¨¨©¨¤§¨¨©©ª§¨¦¤¦§¦¨¨§¨©
Bì,Bì øîà:øðécä úà éì ïz;Bì øîà:Cì åézúð,éìtðàa Bzúðe–úéaä ìòa òáMé.øðécä úà Bì ïúð,øîà ¨©¤¦¤©¦¨¨©§©¦¨§©§¨§¨¦¦¨©©©©©¦¨©¤©¦¨¨©
Bì:úBònä úà éì ïz;Bì øîà:Cì íézúð,Eñék CBúì ízëìLäå–éðçìMä òáMé.äãeäé éaøøîBà:Cøc ïéà ¤¦¤©¨¨©§©¦¨§¦§©§¨§¦§¦¨©©ª§¨¦©¦§¨¥¥¤¤

Bøðéc ìhiL ãò øqà ïzì éðçìL. ª§¨¦¦¥¦¨©¤¦Ÿ¦¨

.`ey zreay icil oi`a el`e el`ïáë äëìä ïéàå .äòåáù àìá ïéìèåð åìàå åìà àìà .ììçúî íéîù íù àöîðå àåùì òáùð ïäî ãçà êçøë ìò éøäù
:ñðð
eeee.el ozpe:úéáä ìòá àìå éðåðç àì ïäá ÷æçåî ïéàå ø"äøá íéçðåîå ïéøåáö úåøéôäå.`iltp`a ezzpe:úåòîì éåùòä ÷éú.ziad lra rayiäòåáù

:ìèåðå òáùð á"äòá ,åúåðçì õåç íä úåøéôäå ,øëîù äãåî éðåðçã ïåéëã .ìåèéå ,äøåú ìù ïéòë.jzia jezl ozklede .jl mizzp el xn`úåøéôä åìàå
ì úøëîù úåøéôä íä åìà ïòåè äìäå ,ïøëåîì ïàë éúúðù íä éìù íéçðåîå ïéøåáöä,åìà úà øëî àìù øôåë éðåðçäå ç÷îá äãåî ç÷åìäå ìéàåä .øðéãá é

:ìåèéå äøåú ìù ïéòë äòåáù éðåðçä òáùé.'eke xne` dcedi iaxúåøéôäù ïåéëã .ìèåðå òáùð úéáä ìòá åæá ïéá åæá ïéáã øîàå ,âéìô àôéñà äãåäé éáø
:ìèåðå òáùð àåäå äðåéìòä ìò åãé ,åãéá úåøéôäù ìëå ,úéáä ìòá ãéá íä úåøéôä åìéàë éåä úåðçì õåç íä.'eke ipgleyl xn`àúâåìô àðú ïðéòîùà

êì íéúúð åì øîà éëã ïðáø åøîà úåøéôá àðéîà äåä ,éðåðçá åäééúâåìô ïðéòîùà éàã .éðåðç ìù úåøéôá ïéá éðçìåù ìù úåòîá ïéá ïðáøå äãåäé 'øã
,øðéãä ç÷éù íãå÷ ïéøñéàä ïúéì éåùò åðéàù éðçìåùá ìáà ,øðéãä ç÷éù íãå÷ úåøéô ïúéì éåùò éðåðçäù éôì ,ìåèéå éðåðçä òáùé êúéá êåúì ïúëìåäå
éðçìåùä ïéàù éðôî ,ìèåðå òáùð úéáä ìòá íìåòìã äãåäé 'ø øîà÷ àäá ,àäá øîúéà éàå .ìèåðå òáùð úéáä ìòá íìåòìã äãåäé 'øì äéì åãåî àîéà

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àëéøö ,ïðáøì åäì äãåî àîéà úåòîä ç÷éù íãå÷ úåøéôä ïúéì éåùò àåäù éðåðçá ìáà ,øðéãä ç÷éù ãò ïéøñéàä ïúéì éåùò

`xephxa yexit

הוא אלא גורסים: ויש  בשבועה. בשבועה(ipeepgd)שלא (itlנוטל
,(xexa eaeig oi`yבשבועה שלא נוטלין  ipi`eוהן ipzield dpn" oick)
"jizrxt m` rcei הרהרהרהר""""ן ן ן ן ––––.`nw `pzk dklde .(
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(המכונה  ללוקח חנווני  שבין בטענות לדון  משנתנו מוסיפה הקודמת למשנה כהמשך 
המשנה ziad"),בלשון  lra" שאף הבית, לבעל שולחני שבין  דומות בטענות וכן 

ונוטלים. שנשבעים המשנה, שבועת נוהגת בהן

úBøt øðéãa éì ïz :éðåðçì øîà במזומנים בקונה כאן  ומדובר  – ÈÇÇÆÀÈÄÆÄÀÄÈÅ
בהקפה, Bìולא ïúðå;הפירות את החנווני  –Bì øîà: החנווני – ÀÈÇÈÇ

øðécä úà éì ïz.שקיבלת הפירות דמי –Bì øîà הלוקח – ÆÄÆÇÄÈÈÇ
éìtðàaלחנווני : Bzúðe ,Cì åézúðהדינר את לך שלמתי  כבר – ÀÇÄÈÀÇÀÈÀÈÄ

בארנקך, úéaäושמתו ìòa òáMé,הדינר את לו  שנתן הלוקח, – ÄÈÇÇÇÇÇÄ
ברשות  ומונחים צבורים שהפירות מבואר, בגמרא הפירות. את ויטול
שמכרם  החנווני ומודה והואיל בפירות, מוחזק מהם אחד ואין  הרבים

ברם, ונוטל. נשבע הלוקח לפיכך  דמיהם, ממנו שתובע אלא ללוקח,
הראיה, עליו  מחברו  המוציא הרי  מהם, אחד  ברשות הם הפירות אם

הוא  הלוקח שאם היינו ונפטר, היסת שבועת המוחזק נשבע זה ובכגון 
ואם  הפירות; ונוטל  היסת שבועת נשבע הוא הרי  בפירות, מוחזק

נשבע  החנווני  הרי  ברשותו , הפירות שעדיין  מוחזק, הוא החנווני 
הדינר. את לו  שישלם עד  הפירות את לו נותן ואינו היסת, שבועת

Bì ïúð– לחנווני הלוקח –Bì øîà ,øðécä úà: לחנווני –ïz ÈÇÆÇÄÈÈÇÆ
úBøtä úà éì,זה בדינר אותם שקניתי  הרבים, ברשות המונחים – ÄÆÇÅ

Bì øîà:החנווני –Eúéa CBúì ïzëìBäå ,Cì íézúð הפירות – ÈÇÀÇÄÈÀÇÀÈÀÅÀ
הללו  הפירות אבל לביתך , והולכתם לך נתתים כבר בדינרך  שקנית

זה  ענין  לבאר  מוסיפים ויש  לך. מכרתים לא הרבים ברשות המונחים
ואמר דינר , בידו ואין  הבית בעל אליו  שבא טוען, החנווני  כדלקמן :
את  לו ונתן  הדינר, את לך  אביא מעט ועוד פירות בדינר  לי תן  לו :

הדינר. את לו  ופרע אליו חזר כך ואחר ביתו , לתוך והוליכם הפירות
פירות  לקחתי  לא הדינר שנתתי קודם אלא כי, לא טוען : הבית ובעל

ברשות  שהם הפירות אלו בשביל  אלא הדינר  את לך  נתתי  ולא מעולם,
éðåðçä((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),הרבים òáMéונוטל הפירות, את ללוקח נתן שכבר – ÄÈÇÇÆÀÈÄ

הרבי ברשות המונחים הפירות שמכרם את מודה ואינו שהואיל ם,
הרבים  ברשות שמונחים מפני  אלא עומדים, הם ברשותו  עדיין ללוקח,

חכמים  שבועת עליהם להישבע הוא צריך לכן ממש , מוחזק ואינו 
,(dpynd zreay).ונוטלים הנשבעים ìkכדין :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈ

äðBéìòä ìò Bãé ,Bãéa úBøtäL הסיפא על חולק יהודה רבי – ÆÇÅÀÈÈÇÈÆÀÈ
אינם  והפירות שהואיל  ונוטל, נשבע הלוקח אלא החנווני שלא וסובר ,

בעל ברשות כאילו  הם הרי הרבים, ברשות אלא חנווני  של ברשותו 
העליונה על  הבית בעל של ידו  ולכן מפרשים,((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).הבית, ויש 

שבועה  צריך הבית בעל  שאין  וסובר , הרישא על חולק יהודה שרבי 
העליונה על ידו מהחנווני , הפירות את וקיבל  שהואיל ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).כלל;

éðçìMì øîà:מטבעות והפורט המחליף –úBòî øðéãa éì ïz ÈÇÇËÀÈÄÆÄÀÄÈÈ
קטנים, מטבעות –Bì ïúðå,המעות את השולחני  –Bì øîà– ÀÈÇÈÇ

øðécäהשולחני: úà éì ïz;שקיבלת המעות תמורת –Bì øîà ÆÄÆÇÄÈÈÇ
הבית: בעל  –éìtðàa Bzúðe ,Cì åézúð כאן ואף בארנקך ; – ÀÇÄÈÀÇÀÈÀÈÄ

בהן , מוחזק אינו אחד ואף הרבים, ברשות מונחות שהמעות מדובר ,
שתובע  אלא הבית, לבעל  המעות את שמכר  השולחני  ומודה והואיל

לפיכך הדינר, את úéaäממנו  ìòa òáMé שנתן הדינר– את לו ÄÈÇÇÇÇÇÄ
אם אבל המעות. את øðécäויטול  úà Bì ïúð ובא לשולחני, – ÈÇÆÇÄÈ

הרבים, ברשות המונחות המעות את Bìליטול øîà: לשולחני – ÈÇ
úBònä úà éì ïz; בדינרי ממך  שקניתי  –Bì øîà: השולחני – ÆÄÆÇÈÈÇ

Eñék CBúì ízëìLäå ,Cì íézúð ברשות המונחות ואלו  – ÀÇÄÈÀÄÀÇÀÈÀÄÀ
לך, מכרתים לא éðçìMäהרבים òáMé.הפירות בענין כמבואר – ÄÈÇÇËÀÈÄ

ìhiL ãò øqà ïzì éðçìL Cøc ïéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÆÆËÀÈÄÄÅÄÈÇÆÄÙ
Bøðéc ולהניחם קטנים מטבעות לתת שולחני של דרכו אין כלומר – ÄÈ

הבית  בעל  יישבע ולכן דינרו , את תחילה שיקבל  עד  הרבים ברשות

הרבים ברשות המונחות המעות ויטול  הדינר  את לו  הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).שנתן ((((לפילפילפילפי

פירוש  שהואילרש רש רש רש """"יייי,,,,ולפי  וסובר, הרישא על יהודה רבי חולק כאן אף

הדינר, את כבר  קיבל מסתמא המעות, את לו  שמכר מודה והשולחני
כלל. להישבע צריך הבית בעל  אין rinydl,ולכן  d`a epzpyn שנחלקו

שולחני, של במעות ובין חנווני של בפירות בין  יהודה ורבי  קמא תנא
יהודה, רבי  של דעתו  להשמיענו המשנה באה חנווני  של  בפירות שכן

דמיהם, שיקבל  קודם הפירות לתת חנווני של שדרכו פי  על  שאף
ובמעות  העליונה. על  הבית בעל  של  שידו יהודה רבי סובר  מקום מכל

פי על  שאף קמא, תנא של  דעתו  להשמיענו המשנה באה שולחני של
סובר מקום מכל דינרו, שיקבל  קודם המעות לתת שולחני דרך שאין

נשבע. ששולחני  קמא, nw`.תנא `pzk dklde
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ÊeøîàL íLk:òøtz àG dúaúk úîâBtääòeáLa àlà;äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãòå,àlà òøtz àG §¥¤¨§©¤¤§ª¨¨¦¨©¤¨¦§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¨¦¨©¤¨
äòeáLa;íéîBúé éñëpîe íéãaòLî íéñëpî,äòeáLa àlà òøtz àG;åéðôa àHL úòøôpäå,àlà òøtz àG ¦§¨¦§¨¦§ª§¨¦¦¦§¥§¦¦¨©¤¨¦§¨§©¦§©©¤§¨¨¦¨©¤¨
äòeáLa–äòeáLa àlà eòøté àG íéîBúéä ïëå:àaà eðãwt àHL äòeáL,àaà eðì øîà àGå,eðéöî àHLå ¦§¨§¥©§¦¦¨§¤¨¦§¨§¨¤¦§¨©¨§¨©¨©¨§¤¨¦

àaà ìL åéúBøèL ïéa,òeøt äæ øèML.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:áàä úúéî øçàì ïaä ãìBð elôà– ¥§¨¨¤©¨¤§¨¤¨©©¦¨¨¤§¨¥£¦©©¥§©©¦©¨¨
ìèBðå òaLð äæ éøä.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:íéãò Lé íà,Búúéî úòLa áàä øîàL:òeøt Bðéà äæ øèL £¥¤¦§¨§¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦¥¥¦¤¨©¨¨§¨©¦¨§¨¤¥¨©

–äòeáLa àHL ìèBð àeä. ¥¤¦§¨
Áäðòèa àHL íéòaLð elàå:ïéôzMä,äåïéñéøà,ïétBøèBtàäå,úéaä CBúa úðúBpäå úàNBpä äMàäå,ïáe §¥¦§¨¦¤§©£¨©ª¨¦§¨£¦¦§¨©§¦§¨¦¨©¥§©¤¤§©©¦¤

ffff.dzaezk znbetd:äúö÷î äìá÷úðù äãåîå äúáåúë øèù äàéöåîù.dreaya `l` rxtz `l:äìåë äìá÷úð ìòáä ïòåè íà.'eke xne` cg` cr
.eipta `ly zrxtpe .'ek minezi iqkpne micareyn miqkpneíéòøôð íðéà íéîåúéä êë ,äòåáùá àìà òøôð åìàî ãçà ïéàù íùë ,éîéé÷ íùëà åäìåë

íà íéòãåé åðà ïéà íéøîåà ïäî òøôäì íéàáù íéîåúéä åìàù ïåâë ïéúéðúî éøééîå .äòåáùá àìà åòøôé àì íéîåúéä ïî íéòøôðä íéîåúé .äòåáùá àìà
çúð àìå åììä úåòî äåì àìù åðéáà åðì øîà åðòè íà ìáà ,åàì íà áåçä äæ åðéáà òøôìò áåç øèù íéàéöåîù íéîåúéä éøä ,íìåòî äæ áåçá áéé

úåòîä äåì íäéáàù íéãéòîù íéãòä ùéçëäì íéìåëé íðéà íäå ,éîã éúòøô àì øîåàë éúéåì àì øîåàä ìëù ,äòåáùá àìù íäî íéòøôð åììä íéîåúéä
àìù äåì éðáì äòåáù äåìî áééçúð øáë ,äåìî ééçá äåì úî ìáà ,äåì ééçá äåìî úîù àìà ,íéîåúéä ïî íéîåúé éì÷ù úäéî äòåáùáã åðù àìå .åììä
äòåáù òáùéì íéìåëé íéðáä ïéàù éôì ,åéðáì äòåáù åéìò áééç àåäù ïåîî ùéøåî íãà ïéàå ,äòåáù êéøö øèùá åìéôà íéîåúéä ïî òøôðäù ,íåìë ìá÷úð
éåùòù äî ,åæ äòåáùá íéøçàä íéîåúéä ïåîîî åòøôéå àáà åðã÷ô àìù äòåáù íéîåúéä åòáùéù ïã ãçà ïééã íà ,ïéãä ïëù ô"òàå .íäéáà áééçúðù

:éåùò.`a` epcwt `ly:äúéî úòùáepl xn` `lye:òåøô äæ øèùù ,ïëì íãå÷.rayp df ixdïëå .òåøô äæ øèùù åéáà ìù åéúåøèù ïéá àöî àìù
:äëìä.xne` l`ilnb oa oerny oax:â"áùøë äëìäå
gggg.dprha `lyåîø éëä íåùî ,íéñëðá åçøèù éôì íîöòì øúéä åøåî éðä ìëã íåùîå .éìùî úáëò àîù åðòåèù ,àîù úðòèá àìà éøá úðòèá àìù

:åäééìò äòåáù ïðáø.mitexhet`deéáà íàå ,òáùé ã"á åäðéî íà ,íéîåúé ìù ñåôåøèåôàá ìáà .ïúéìå àùéìå àéöåäìå ñéðëäì íãà ïåîîá å÷ñòúðù
:òáùé àì åäðéî íéîåúé.ziad jeza zpzepe z`yepd dy`de:åéñëð ìò àôåøèôà åà úéðåðç äìòá äáéùåäù.ziad oae÷ñòúðù ïéçàä ïî ãçà

`xephxa yexit
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הנשבעים  בענין ללמד  מוסיפה זו ונוטלים.משנה

eøîàL íLk:ז משנה ט פרק כתובות במסכת –dúaúk úîâBtä ÀÅÆÈÀÇÆÆÀËÈÈ
מקצתה, כבר  שקיבלה מודה והיא כתובתה לגבות שבאה אשה –

הכתובה, כל  את לה שפרע טוען  בעלה òøtzאבל àG יתרת את – ÄÈÇ
תובעת שהיא äòeáLaהכתובה àlà במשנה הטעם כמבואר – ÆÈÄÀÈ

שםשםשםשם););););בכתובות äòeøt((((עייןעייןעייןעיין àéäL dãéòî ãçà ãòå אם וכן – ÀÅÆÈÀÄÈÆÄÀÈ
הכתובה, לה נפרעה שכבר  מעיד  אחד äòeáLaעד  àlà òøtz àGÄÈÇÆÈÄÀÈ

שם; כמבואר  –íéãaòLî íéñëpî כתובתה לגבות שבאה האשה – ÄÀÈÄÀËÀÈÄ
לאחרים, בעלה שמכר  íéîBúéמהנכסים éñëpîe שבאה אלמנה או  – ÄÄÀÅÀÄ

ליתומים, בעלה שהניח מהנכסים כתובתה àlàלגבות òøtz àGÄÈÇÆÈ
äòeáLa;שם כמבואר  –åéðôa àHL úòøôpäåשהלך גרושה – ÄÀÈÀÇÄÀÇÇÆÀÈÈ

כתובתה, לה שיגבו  דין  לבית באה והיא רחוקה, לדרך àGבעלה
äòeáLa àlà òøtz,ונוטלות נשבעות אלו  כל והרי שם; כמבואר  – ÄÈÇÆÈÄÀÈ

íéîBúéä ïëå אלא נפרעת אינה מאלו  אחת שכל כשם כלומר : – ÀÅÇÀÄ
היתומים כך  äòeáLaבשבועה, àlà eòøté àG,מבואר בגמרא – ÄÈÀÆÈÄÀÈ

שהיתומים  וכגון  היתומים, מן  להיפרע שבאים ביתומים שמדובר
אבינו  פרע אם יודעים אנו אין  אומרים: אביהם חוב לפרוע הנתבעים

מעות  לוה שלא אביהם, להם שאמר טענו , אם אבל  הזה. החוב את
שלא  מהם נפרעים עליהם חוב שטר המוציאים היתומים הרי  הללו,
והם  פרעתי ", "לא כאומר: הריהו  לויתי", "לא האומר : שכל בשבועה,

הללו . המעות את לוה שאביהם שמעידים העדים להכחיש  יכולים אינם
נשבעים? היתומים àaàוכיצד  eðãwt àHL äòeáL ציוונו שלא – ÀÈÆÄÀÈÇÈ

מיתתו , בשעת àaàאבינו eðì øîà àGå, בחייו כן, לפני –àHLå ÀÈÇÈÇÈÀÆ
àaà ìL åéúBøèL ïéa eðéöî,פתק או שובר  –äæ øèML ÈÄÅÀÈÈÆÇÈÆÀÈÆ

òeøtשנו "לא אמרו : בגמרא –,(dreaya minezid on mirxtp mineziy) ÈÇ
נתחייב  כבר  מלוה, בחיי  לווה מת אבל  לווה. בחיי  מלוה שמת אלא

לווה לבני  minezidשבועה(minezid)מלוה on rxtpdy ,melk laiw `ly)
dreay jixv xhya elit`רש רש רש רש """"יייי לבניו "),–––– שבועה מוריש  אדם ואין

mipad oi`y itl ,eipal ,dreay eilr aiiegn `edy ,oenn yixen mc` oi`)
.mdia` aiigzpy ef dreay rayidl milekiרש רש רש רש """"יייי ––––.(ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆ

áàä úúéî øçàì ïaä ãìBð elôà :øîBà ä÷Bøa ואינו – ÀÈÅÂÄÇÇÅÀÇÇÄÇÈÈ
פרוע, זה ששטר אבא לו אמר  שלא להישבע òaLðיכול  äæ éøäÂÅÆÄÀÈ
פרוע, זה ששטר  אבא של שטרותיו  בין מצא שלא –ìèBðå– תשלום ÀÅ

מהיתומים. íéãò,השטר  Lé íà :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÄÅÅÄ
ìèBð àeä ,òeøt Bðéà äæ øèL :Búúéî úòLa áàä øîàLÆÈÇÈÈÀÈÇÄÈÀÈÆÅÈÇÅ

äòeáLa àHL.שבועה בלא הזה השטר  את גובה היתום בנו – ÆÄÀÈ
שכן  בשבועה, אלא נוטל  אינו זה בכגון שאף סובר , קמא תנא ברם,

באזני להשמיע כדי אלא דבריו את אביו  אמר  לא שמא אנו, חוששים
וערכו  כבודו יגדל כך ידי ועל גדולה, ירושה לבנו  שמשאיר האנשים

l`ilnb.((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).בעיניהם oa oerny oaxk dklde
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ודאי, בטענת עליו  בא התובע כן  אם אלא שבועה, חייב הנתבע אין התורה מן 
שבועה  תיקנו חכמים ברם, משבועה. הנתבע פטור  ספק, בטענת בא הוא אם אבל 
עליו ובא בהם, וכיוצא באריסו או  בשותפו  חושד אדם שאם ספק, בטענת אף
הוא  יכול שביניהם, בחשבון  דקדק לא שמא או מרכושו גזל שמא ספק, בטענת
שיהיו שבועה, חכמים להם שתיקנו  אלו בפרקנו  שנימנו  ולאחר  כך . על להשביעו

בטענת  הנשבעים אלו  – הפרק את המסיימת – משנתנו מונה ונוטלים, נשבעים
חכמים. מתקנת ספק

elàå, במשנתנו להלן  המנויים –äðòèa àHL íéòaLð שלא – ÀÅÄÀÈÄÆÀÇÂÈ
ספק: בטענת אלא ודאי, לעילïéôzMäבטענת שבארנו כמו  – ÇËÈÄ

משנתנו, לבאור  והם ïéñéøàäåבהקדמה לעבדם, שדות המקבלים – ÀÈÂÄÄ
שהוסכם  כפי התבואה, מן רביע או שליש או  מחצה לבעליהם נותנים
כלום, משלהם נטלו שלא להשביעם הבעלים יכולים ביניהם,

ïétBøèBtàäå בית ידי על הממונים או אחרים, נכסי על הממונים – ÀÈÇÀÄ
על הנכסים הדין  משל בידיהם עיכבו שלא נשבעים יתומים, נכסי 

úéaäשבאפוטרופסותם, CBúa úðúBpäå úàNBpä äMàäå– ÀÈÄÈÇÅÀÇÆÆÀÇÇÄ
מפקחת  שתהא אפוטרופא, אותה שמינה או חנוונית בעלה שהושיבה
ולא  באמונה ונותנת נושאת שהיא להשביעה בעלה יכול נכסיו , על 

כלום משלו  ד ד ד ד ),),),),לקחה ט ט ט ט ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  úéaä((((עייןעייןעייןעיין ïáe האחים מן  אחד  – ÆÇÇÄ
יכולים  אביהם, שמת לאחר  בירושה להם שנפלו  בנכסים ונותן הנושא

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipiny wxt zereay zkqn

úéaä.Bì øîà:éððòBè äzà äî?éì òáMzL éðBöø–áiç.ïéñéøàäå ïéôzMä e÷ìç–BòéaLäì ìBëé ïéà; ©©¦¨©¨©¨£¥¦§¦¤¦¨©¦©¨¨§©ª¨¦§¨£¦¦¥¨§©§¦
øçà íB÷nî äòeáL Bì äìbìbúð–ìkä úà åéìò ïéìbìâî.äòeáMä úà úènLî úéòéáMäå. ¦§©§§¨§¨¦¨©¥§©§§¦¨¨¤©Ÿ§©§¦¦§©¤¤¤©§¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïä ïéøîBL äòaøà:ípç øîBL,ìàBMäå,øëN àNBð,øëBOäå.ìkä ìò òaLð ípç øîBL;ílLî ìàBMäå ©§¨¨§¦¥¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥¥¦¨¦§¨©©Ÿ§©¥§©¥

ìkä úà;äúnä ìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò ïéòaLð øëBOäå øëN àNBð,äáðbä úàå äãáàä úà ïéîlLîe. ¤©Ÿ¥¨¨§©¥¦§¨¦©©§¨§©©§¨§©©¥¨§©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨
·ì øîàípç øîBL:éøBL ïëéä?Bì øîà:úî,ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLpL àeäå;øaLð,Bà únL àeäå ¨©§¥¦¨¥¨¦¨©¥§¤¦§©¦§¨¦§©¨©¦§©§¤¥

ãáà Bà áðâð Bà äaLð;äaLð,ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL àeäå;áðâð,Bà únL àeäåäaLð Bà øaLð ¦§¨¦§©¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©¨©¦§©§¤¥¦§©¦§¨

:ïäéáà úîùî íéñëðá.ewlg:ä÷åìçä úòùá åäåòéáùä àìå.dreay el dlblbzpúòåáùá ïéìâìâîù êøãëå .åéìò åæ úà íâ ïéìâìâî ,ïë éøçà íìöà
äøåúä:úñéä úòåáùá ïéìâìâî êë ,äøåú ìù ïéòë àéäù äòåáùáå.dreayd z` zhnyn ziriaydeúéòéáù ïéà àäã ,éà÷ ïéôúåùã úåòåáù êðäà åàì

:úèîùî àéä äúòåáùå äåìî àìà .äúòåáù àìå úåôúåù úèîùî
g`̀̀̀.md mixney drax`[äùìù ïäéðéãå]:.xky `yep:øëùá øîåù.lkd lr rayp:òùô àìù.lkd z` mlynäéåáù ,ïéúéðúîá ïðéðúã êðä ìë

:íéìòåôä úà øëåùäá úùøåôî úàæä äðùîäå .äìàù àúìéëá äî÷åàì åàìã ,íìùî åðéà ,äëàìî úîçî äúî ìáà .äãáàå äáéðâå äúîå äøåáùå

`xephxa yexit

תקנו  ולמה – הירושה. נכסי משל בידו עיכב שלא להשביעו , האחים
מה  שכל  לעצמם. היתר הם שמורים מפני  זו ? שבועה חכמים להם

לפיכך בנכסים, שטורחים מאחר  להם, הוא ראוי  בידיהם, שמעכבים
שיעשו  כדי  ספק, בטענת שבועה חייבים שיהיו חכמים, להם תיקנו

ובאמונה בצדק זו?((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).מעשיהם בשבועה הם מתחייבים כיצד
Bì øîà:לתובע לעיל שנימנו מאלו אחד –éððòBè äzà äî– ÈÇÈÇÈÂÅÄ

התובע: לו  והשיב ממני ? תובע אתה éìמה òáMzL éðBöø שלא – ÀÄÆÄÈÇÄ
עיכבת, שמא אני  חושש כי  כלום, משלי בידך להישבע.áiçעיכבת – ÇÈ

ïéñéøàäå ïéôzMä e÷ìç והוא החלוקה, בשעת השביעוהו ולא – ÈÀÇËÈÄÀÈÂÄÄ
הבית, ולבן  ולאשה לאפוטרופסים, BòéaLäìהדין ìBëé ïéà– ÅÈÀÇÀÄ

מחלו  שבועה, בלא ביניהם וחלקו שהואיל ספק, טענת על  כך אחר 
לזה. øçàזה íB÷nî äòeáL Bì äìbìbúð, שחלקו לאחר אם – ÄÀÇÀÀÈÀÈÄÈÇÅ

אחרת, טענה על שבועה לו ìkäנתחייב úà åéìò ïéìbìâî– ÀÇÀÀÄÈÈÆÇÙ
על להשביעו הוא בענין יכול הספק טענות על  אף שבועה גלגול  ידי

במשנה  שנימנו  הדברים שאר או האריסות או  להם, שהיתה השותפות
.(d ,a dheq dpyn oiir dreay leblb oipra) בשבועת שמגלגלים וכשם

היסת בשבועת מגלגלים כך  המשנה, ובשבועת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).התורה

äòeáMä úà úènLî úéòéáMäåעל מוסבה אינה זו  פיסקה – ÀÇÀÄÄÀÇÆÆÆÇÀÈ
ולא  שותפות משמטת שביעית אין  שהרי שבמשנתנו, השבועות
נתחייב  שאם במקצת, המודה לשבועת היא הכוונה אלא שבועתה,
הריהו  השמיטה, שנת ועברה במקצת, הודאה משום שבועה הלווה

החוב את משמטת שהשביעית שכשם משבועה, טוטוטוטו,,,,פטור דברים דברים דברים דברים  ((((עייןעייןעייןעיין

מהכתובאאאא----בבבב),),),), זה למדים בגמרא שבועתו . את היא משמטת ((((שם שם שם שם ):):):):כן

משמטת.xac"וזה דיבור  אפילו  – השמיטה"
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ללמדנו, בא והוא השומרים, בשבועת בייחוד דן  – במסכתנו האחרון  – זה פרק
לשקר , הפיקדון  שבועת נשבעו אם שבועתם, משום קרבן  השומרים חייבים אימתי
השומרים  ארבעת בדיני עוסקת הפרק, את הפותחת משנתנו, ברם, הודו. כך  ואחר 
ח), משנה ז  (פרק מציעא בבא במסכת כבר שנויה זו משנה תשלומיהם. וחיובי
אחד כל  חייב מתי ללמדנו שלאחריה, למשניות כפתיחה שנית כאן  נשנית והיא
שבועת  קרבן  חייב השומר  שאין הוא, כלל שכן בתשלומים; השומרים מארבעת
הועיל לא אם אבל  ממון . מתשלום בשבועתו  עצמו  פטר  כן אם אלא הפיקדון
שנשבע  לאחר שאף או מתשלומים, פטור  היה הודה אילו  שאף כלום, בשבועתו 

שיבואר . כפי  וחומש, שבועה מקרבן פטור הוא הרי  בתשלומים, חייב

ïä ïéøîBL äòaøà:בתורה האמורים הם שומרים מיני  ארבעה – ÇÀÈÈÀÄÅ
ípç øîBLשכר ללא שומרו והוא פיקדון  בידו חברו  שהפקיד  – ÅÄÈ

זמן ìàBMäåשמירה, במשך בו  להשתמש  מחברו דבר  שלקח – ÀÇÅ
שימוש, שכר לשלם מבלי  øëNמסויים, àNBð,שכר שומר  היינו  – ÅÈÈ

בשכר , חברו  פיקדון  על בשכרøëBOäåששומר  מחברו דבר  שלקח – ÀÇÅ

זמני. ìkäלשימוש ìò òaLð ípç øîBLשל מקרה כל  על  – ÅÄÈÄÀÈÇÇÙ
נשבע  הריהו אונסים, או  אבידה, או גניבה ידי  על הפיקדון , הפסד 

חינם  שומר בפרשת שנאמר  מלשלם, ופטור  בשמירתו , פשע שלא
ו ו ו ו ----ז ז ז ז ):):):): כבכבכבכב,,,, וגונב ((((שמותשמותשמותשמות לשמור, כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי

בגניבה  שפטור ומכאן  האלהים", אל  הבית בעל ונקרב האיש ... מבית
באונסים; שכן  וכל ìkäובאבידה, úà ílLî ìàBMäå אפילו – ÀÇÅÀÇÅÆÇÙ

שנאמר האונסים, יגיגיגיג):):):):את שם שם שם שם ,,,, ונשבר((((שם שם שם שם  רעהו  מעם איש ישאל "וכי
הגניבה  את שמשלם שכן  וכל  ישלם", שלם עמו, אין  בעליו מת, או

הריהו  מלאכה, מחמת מתה ששאל  הבהמה אם ברם, האבידה. ואת
øëBOäåפטור . øëN àNBð,בדינם ששווים –ïéòaLð שבועת – ÅÈÈÀÇÅÄÀÈÄ

– äúnäהשומרים ìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò נמסרה אם – ÇÇÀÈÀÇÇÀÈÀÇÇÅÈ
מתה, או נשבתה או ונשברה אותה, ששכר  או לשמירה, בהמה לו 

שכר שומר בפרשת שנאמר מלשלמם, ופטור הם, אונסים אלה שכל 
ט ט ט ט ----יייי):):):): שםשםשםשם,,,, בהמה ((((שם שם שם שם  וכל  שה או שור  או חמור  רעהו אל איש יתן "כי

בין  תהיה ה' שבועת רואה. אין נשבה, או נשבר  או  ומת לשמור,
וגו', áðbäשניהם" úàå äãáàä úà ïéîlLîeä שנאמר ((((שם שם שם שם – ÀÇÀÄÆÈÂÅÈÀÆÇÀÅÈ

יאיאיאיא):):):): גניבה,שםשםשםשם,,,, אלא לי אין לבעליו". ישלם מעמו, יגנב גנב "ואם
ועוד, מקום. מכל – יגנב" גנב "ואם לומר: תלמוד  מניין ? אבידה

אבידה  חייב, – לאונס שקרובה גניבה ומה וחומר: בקל  שלמדים
שכן? כל לא – לפשיעה ב ב ב ב ););););שקרובה צדצדצדצד,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא בבא בבא בבא בבא  ואף ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

שכר. כשומר דינו  השוכר
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קרבן חיוב בדיני  היינו  השומרים, בשבועת המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד  מכאן
המשנה  לבאור בהקדמה שהזכרנו  כמו  הפיקדון, שבועת משום חומש ותוספת אשם
בדיני העוסק במסכתנו, החמישי הפרק את איפוא, משלימות אלו  משניות הקודמת.

הפיקדון  my).שבועת oiir) אמנם פשע שלא חינם, בשומר ללמד באה משנתנו
שנגנב  כגון  הפיקדון , הפסד של  המקרה בדבר לשקר שנשבע אלא בשמירתו,
היה  האמת על  נשבע היה אילו  שאף – בזה וכיוצא שאבד , נשבע והוא הפיקדון

הכל " על  נשבע חינם "שומר  שהרי מתשלומים, ±פטור (` dpyn)כך אחר  אם
במשנה. שיבואר  כפי הפיקדון , שבועת משום קרבן חייב אינו הודה,

øîà– המפקיד –éøBL ïëéä :ípç øîBLì? בידך שהפקדתי  – ÈÇÀÅÄÈÅÈÄ
Bì øîà: למפקיד השומר  –úî,שורך –øaLpL àeäåאבל – ÈÇÅÀÆÄÀÇ

נשבר , אלא השור מת לא ãáà;באמת Bà áðâð Bà äaLð Bà או ÄÀÈÄÀÇÈÇ
השומר : השור,øaLðשאמר –àeäå,הוא הנכון אלא נשבר, לא – ÄÀÇÀ

;ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà únL: שאמר השור,äaLðאו – ÆÅÄÀÈÄÀÇÈÇÄÀÈ
àeäå– הוא הנכון  אבל –;ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL ÀÆÅÄÀÇÄÀÇÈÇ

השומר: שאמר  השור ,áðâðאו –àeäå– הוא הנכון  אבל  –únL ÄÀÇÀÆÅ
;ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà:שאמר השור ,ãáàאו  –àeäå ÄÀÇÄÀÈÈÇÈÇÀ
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ÊeøîàL íLk:òøtz àG dúaúk úîâBtääòeáLa àlà;äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãòå,àlà òøtz àG §¥¤¨§©¤¤§ª¨¨¦¨©¤¨¦§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¨¦¨©¤¨
äòeáLa;íéîBúé éñëpîe íéãaòLî íéñëpî,äòeáLa àlà òøtz àG;åéðôa àHL úòøôpäå,àlà òøtz àG ¦§¨¦§¨¦§ª§¨¦¦¦§¥§¦¦¨©¤¨¦§¨§©¦§©©¤§¨¨¦¨©¤¨
äòeáLa–äòeáLa àlà eòøté àG íéîBúéä ïëå:àaà eðãwt àHL äòeáL,àaà eðì øîà àGå,eðéöî àHLå ¦§¨§¥©§¦¦¨§¤¨¦§¨§¨¤¦§¨©¨§¨©¨©¨§¤¨¦

àaà ìL åéúBøèL ïéa,òeøt äæ øèML.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:áàä úúéî øçàì ïaä ãìBð elôà– ¥§¨¨¤©¨¤§¨¤¨©©¦¨¨¤§¨¥£¦©©¥§©©¦©¨¨
ìèBðå òaLð äæ éøä.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:íéãò Lé íà,Búúéî úòLa áàä øîàL:òeøt Bðéà äæ øèL £¥¤¦§¨§¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦¥¥¦¤¨©¨¨§¨©¦¨§¨¤¥¨©

–äòeáLa àHL ìèBð àeä. ¥¤¦§¨
Áäðòèa àHL íéòaLð elàå:ïéôzMä,äåïéñéøà,ïétBøèBtàäå,úéaä CBúa úðúBpäå úàNBpä äMàäå,ïáe §¥¦§¨¦¤§©£¨©ª¨¦§¨£¦¦§¨©§¦§¨¦¨©¥§©¤¤§©©¦¤

ffff.dzaezk znbetd:äúö÷î äìá÷úðù äãåîå äúáåúë øèù äàéöåîù.dreaya `l` rxtz `l:äìåë äìá÷úð ìòáä ïòåè íà.'eke xne` cg` cr
.eipta `ly zrxtpe .'ek minezi iqkpne micareyn miqkpneíéòøôð íðéà íéîåúéä êë ,äòåáùá àìà òøôð åìàî ãçà ïéàù íùë ,éîéé÷ íùëà åäìåë

íà íéòãåé åðà ïéà íéøîåà ïäî òøôäì íéàáù íéîåúéä åìàù ïåâë ïéúéðúî éøééîå .äòåáùá àìà åòøôé àì íéîåúéä ïî íéòøôðä íéîåúé .äòåáùá àìà
çúð àìå åììä úåòî äåì àìù åðéáà åðì øîà åðòè íà ìáà ,åàì íà áåçä äæ åðéáà òøôìò áåç øèù íéàéöåîù íéîåúéä éøä ,íìåòî äæ áåçá áéé

úåòîä äåì íäéáàù íéãéòîù íéãòä ùéçëäì íéìåëé íðéà íäå ,éîã éúòøô àì øîåàë éúéåì àì øîåàä ìëù ,äòåáùá àìù íäî íéòøôð åììä íéîåúéä
àìù äåì éðáì äòåáù äåìî áééçúð øáë ,äåìî ééçá äåì úî ìáà ,äåì ééçá äåìî úîù àìà ,íéîåúéä ïî íéîåúé éì÷ù úäéî äòåáùáã åðù àìå .åììä
äòåáù òáùéì íéìåëé íéðáä ïéàù éôì ,åéðáì äòåáù åéìò áééç àåäù ïåîî ùéøåî íãà ïéàå ,äòåáù êéøö øèùá åìéôà íéîåúéä ïî òøôðäù ,íåìë ìá÷úð
éåùòù äî ,åæ äòåáùá íéøçàä íéîåúéä ïåîîî åòøôéå àáà åðã÷ô àìù äòåáù íéîåúéä åòáùéù ïã ãçà ïééã íà ,ïéãä ïëù ô"òàå .íäéáà áééçúðù

:éåùò.`a` epcwt `ly:äúéî úòùáepl xn` `lye:òåøô äæ øèùù ,ïëì íãå÷.rayp df ixdïëå .òåøô äæ øèùù åéáà ìù åéúåøèù ïéá àöî àìù
:äëìä.xne` l`ilnb oa oerny oax:â"áùøë äëìäå
gggg.dprha `lyåîø éëä íåùî ,íéñëðá åçøèù éôì íîöòì øúéä åøåî éðä ìëã íåùîå .éìùî úáëò àîù åðòåèù ,àîù úðòèá àìà éøá úðòèá àìù

:åäééìò äòåáù ïðáø.mitexhet`deéáà íàå ,òáùé ã"á åäðéî íà ,íéîåúé ìù ñåôåøèåôàá ìáà .ïúéìå àùéìå àéöåäìå ñéðëäì íãà ïåîîá å÷ñòúðù
:òáùé àì åäðéî íéîåúé.ziad jeza zpzepe z`yepd dy`de:åéñëð ìò àôåøèôà åà úéðåðç äìòá äáéùåäù.ziad oae÷ñòúðù ïéçàä ïî ãçà

`xephxa yexit
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הנשבעים  בענין ללמד  מוסיפה זו ונוטלים.משנה

eøîàL íLk:ז משנה ט פרק כתובות במסכת –dúaúk úîâBtä ÀÅÆÈÀÇÆÆÀËÈÈ
מקצתה, כבר  שקיבלה מודה והיא כתובתה לגבות שבאה אשה –

הכתובה, כל  את לה שפרע טוען  בעלה òøtzאבל àG יתרת את – ÄÈÇ
תובעת שהיא äòeáLaהכתובה àlà במשנה הטעם כמבואר – ÆÈÄÀÈ

שםשםשםשם););););בכתובות äòeøt((((עייןעייןעייןעיין àéäL dãéòî ãçà ãòå אם וכן – ÀÅÆÈÀÄÈÆÄÀÈ
הכתובה, לה נפרעה שכבר  מעיד  אחד äòeáLaעד  àlà òøtz àGÄÈÇÆÈÄÀÈ

שם; כמבואר  –íéãaòLî íéñëpî כתובתה לגבות שבאה האשה – ÄÀÈÄÀËÀÈÄ
לאחרים, בעלה שמכר  íéîBúéמהנכסים éñëpîe שבאה אלמנה או  – ÄÄÀÅÀÄ

ליתומים, בעלה שהניח מהנכסים כתובתה àlàלגבות òøtz àGÄÈÇÆÈ
äòeáLa;שם כמבואר  –åéðôa àHL úòøôpäåשהלך גרושה – ÄÀÈÀÇÄÀÇÇÆÀÈÈ

כתובתה, לה שיגבו  דין  לבית באה והיא רחוקה, לדרך àGבעלה
äòeáLa àlà òøtz,ונוטלות נשבעות אלו  כל והרי שם; כמבואר  – ÄÈÇÆÈÄÀÈ

íéîBúéä ïëå אלא נפרעת אינה מאלו  אחת שכל כשם כלומר : – ÀÅÇÀÄ
היתומים כך  äòeáLaבשבועה, àlà eòøté àG,מבואר בגמרא – ÄÈÀÆÈÄÀÈ

שהיתומים  וכגון  היתומים, מן  להיפרע שבאים ביתומים שמדובר
אבינו  פרע אם יודעים אנו אין  אומרים: אביהם חוב לפרוע הנתבעים

מעות  לוה שלא אביהם, להם שאמר טענו , אם אבל  הזה. החוב את
שלא  מהם נפרעים עליהם חוב שטר המוציאים היתומים הרי  הללו,
והם  פרעתי ", "לא כאומר: הריהו  לויתי", "לא האומר : שכל בשבועה,

הללו . המעות את לוה שאביהם שמעידים העדים להכחיש  יכולים אינם
נשבעים? היתומים àaàוכיצד  eðãwt àHL äòeáL ציוונו שלא – ÀÈÆÄÀÈÇÈ

מיתתו , בשעת àaàאבינו eðì øîà àGå, בחייו כן, לפני –àHLå ÀÈÇÈÇÈÀÆ
àaà ìL åéúBøèL ïéa eðéöî,פתק או שובר  –äæ øèML ÈÄÅÀÈÈÆÇÈÆÀÈÆ

òeøtשנו "לא אמרו : בגמרא –,(dreaya minezid on mirxtp mineziy) ÈÇ
נתחייב  כבר  מלוה, בחיי  לווה מת אבל  לווה. בחיי  מלוה שמת אלא

לווה לבני  minezidשבועה(minezid)מלוה on rxtpdy ,melk laiw `ly)
dreay jixv xhya elit`רש רש רש רש """"יייי לבניו "),–––– שבועה מוריש  אדם ואין

mipad oi`y itl ,eipal ,dreay eilr aiiegn `edy ,oenn yixen mc` oi`)
.mdia` aiigzpy ef dreay rayidl milekiרש רש רש רש """"יייי ––––.(ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆ

áàä úúéî øçàì ïaä ãìBð elôà :øîBà ä÷Bøa ואינו – ÀÈÅÂÄÇÇÅÀÇÇÄÇÈÈ
פרוע, זה ששטר אבא לו אמר  שלא להישבע òaLðיכול  äæ éøäÂÅÆÄÀÈ
פרוע, זה ששטר  אבא של שטרותיו  בין מצא שלא –ìèBðå– תשלום ÀÅ

מהיתומים. íéãò,השטר  Lé íà :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÄÅÅÄ
ìèBð àeä ,òeøt Bðéà äæ øèL :Búúéî úòLa áàä øîàLÆÈÇÈÈÀÈÇÄÈÀÈÆÅÈÇÅ

äòeáLa àHL.שבועה בלא הזה השטר  את גובה היתום בנו – ÆÄÀÈ
שכן  בשבועה, אלא נוטל  אינו זה בכגון שאף סובר , קמא תנא ברם,

באזני להשמיע כדי אלא דבריו את אביו  אמר  לא שמא אנו, חוששים
וערכו  כבודו יגדל כך ידי ועל גדולה, ירושה לבנו  שמשאיר האנשים

l`ilnb.((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).בעיניהם oa oerny oaxk dklde

i y i n g m e i
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ודאי, בטענת עליו  בא התובע כן  אם אלא שבועה, חייב הנתבע אין התורה מן 
שבועה  תיקנו חכמים ברם, משבועה. הנתבע פטור  ספק, בטענת בא הוא אם אבל 
עליו ובא בהם, וכיוצא באריסו או  בשותפו  חושד אדם שאם ספק, בטענת אף
הוא  יכול שביניהם, בחשבון  דקדק לא שמא או מרכושו גזל שמא ספק, בטענת
שיהיו שבועה, חכמים להם שתיקנו  אלו בפרקנו  שנימנו  ולאחר  כך . על להשביעו

בטענת  הנשבעים אלו  – הפרק את המסיימת – משנתנו מונה ונוטלים, נשבעים
חכמים. מתקנת ספק

elàå, במשנתנו להלן  המנויים –äðòèa àHL íéòaLð שלא – ÀÅÄÀÈÄÆÀÇÂÈ
ספק: בטענת אלא ודאי, לעילïéôzMäבטענת שבארנו כמו  – ÇËÈÄ

משנתנו, לבאור  והם ïéñéøàäåבהקדמה לעבדם, שדות המקבלים – ÀÈÂÄÄ
שהוסכם  כפי התבואה, מן רביע או שליש או  מחצה לבעליהם נותנים
כלום, משלהם נטלו שלא להשביעם הבעלים יכולים ביניהם,

ïétBøèBtàäå בית ידי על הממונים או אחרים, נכסי על הממונים – ÀÈÇÀÄ
על הנכסים הדין  משל בידיהם עיכבו שלא נשבעים יתומים, נכסי 

úéaäשבאפוטרופסותם, CBúa úðúBpäå úàNBpä äMàäå– ÀÈÄÈÇÅÀÇÆÆÀÇÇÄ
מפקחת  שתהא אפוטרופא, אותה שמינה או חנוונית בעלה שהושיבה
ולא  באמונה ונותנת נושאת שהיא להשביעה בעלה יכול נכסיו , על 

כלום משלו  ד ד ד ד ),),),),לקחה ט ט ט ט ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  úéaä((((עייןעייןעייןעיין ïáe האחים מן  אחד  – ÆÇÇÄ
יכולים  אביהם, שמת לאחר  בירושה להם שנפלו  בנכסים ונותן הנושא

izdw - zex`ean zeipyn
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úéaä.Bì øîà:éððòBè äzà äî?éì òáMzL éðBöø–áiç.ïéñéøàäå ïéôzMä e÷ìç–BòéaLäì ìBëé ïéà; ©©¦¨©¨©¨£¥¦§¦¤¦¨©¦©¨¨§©ª¨¦§¨£¦¦¥¨§©§¦
øçà íB÷nî äòeáL Bì äìbìbúð–ìkä úà åéìò ïéìbìâî.äòeáMä úà úènLî úéòéáMäå. ¦§©§§¨§¨¦¨©¥§©§§¦¨¨¤©Ÿ§©§¦¦§©¤¤¤©§¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïä ïéøîBL äòaøà:ípç øîBL,ìàBMäå,øëN àNBð,øëBOäå.ìkä ìò òaLð ípç øîBL;ílLî ìàBMäå ©§¨¨§¦¥¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥¥¦¨¦§¨©©Ÿ§©¥§©¥

ìkä úà;äúnä ìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò ïéòaLð øëBOäå øëN àNBð,äáðbä úàå äãáàä úà ïéîlLîe. ¤©Ÿ¥¨¨§©¥¦§¨¦©©§¨§©©§¨§©©¥¨§©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨
·ì øîàípç øîBL:éøBL ïëéä?Bì øîà:úî,ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLpL àeäå;øaLð,Bà únL àeäå ¨©§¥¦¨¥¨¦¨©¥§¤¦§©¦§¨¦§©¨©¦§©§¤¥

ãáà Bà áðâð Bà äaLð;äaLð,ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL àeäå;áðâð,Bà únL àeäåäaLð Bà øaLð ¦§¨¦§©¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©¨©¦§©§¤¥¦§©¦§¨

:ïäéáà úîùî íéñëðá.ewlg:ä÷åìçä úòùá åäåòéáùä àìå.dreay el dlblbzpúòåáùá ïéìâìâîù êøãëå .åéìò åæ úà íâ ïéìâìâî ,ïë éøçà íìöà
äøåúä:úñéä úòåáùá ïéìâìâî êë ,äøåú ìù ïéòë àéäù äòåáùáå.dreayd z` zhnyn ziriaydeúéòéáù ïéà àäã ,éà÷ ïéôúåùã úåòåáù êðäà åàì

:úèîùî àéä äúòåáùå äåìî àìà .äúòåáù àìå úåôúåù úèîùî
g`̀̀̀.md mixney drax`[äùìù ïäéðéãå]:.xky `yep:øëùá øîåù.lkd lr rayp:òùô àìù.lkd z` mlynäéåáù ,ïéúéðúîá ïðéðúã êðä ìë

:íéìòåôä úà øëåùäá úùøåôî úàæä äðùîäå .äìàù àúìéëá äî÷åàì åàìã ,íìùî åðéà ,äëàìî úîçî äúî ìáà .äãáàå äáéðâå äúîå äøåáùå
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תקנו  ולמה – הירושה. נכסי משל בידו עיכב שלא להשביעו , האחים
מה  שכל  לעצמם. היתר הם שמורים מפני  זו ? שבועה חכמים להם

לפיכך בנכסים, שטורחים מאחר  להם, הוא ראוי  בידיהם, שמעכבים
שיעשו  כדי  ספק, בטענת שבועה חייבים שיהיו חכמים, להם תיקנו

ובאמונה בצדק זו?((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).מעשיהם בשבועה הם מתחייבים כיצד
Bì øîà:לתובע לעיל שנימנו מאלו אחד –éððòBè äzà äî– ÈÇÈÇÈÂÅÄ

התובע: לו  והשיב ממני ? תובע אתה éìמה òáMzL éðBöø שלא – ÀÄÆÄÈÇÄ
עיכבת, שמא אני  חושש כי  כלום, משלי בידך להישבע.áiçעיכבת – ÇÈ

ïéñéøàäå ïéôzMä e÷ìç והוא החלוקה, בשעת השביעוהו ולא – ÈÀÇËÈÄÀÈÂÄÄ
הבית, ולבן  ולאשה לאפוטרופסים, BòéaLäìהדין ìBëé ïéà– ÅÈÀÇÀÄ

מחלו  שבועה, בלא ביניהם וחלקו שהואיל ספק, טענת על  כך אחר 
לזה. øçàזה íB÷nî äòeáL Bì äìbìbúð, שחלקו לאחר אם – ÄÀÇÀÀÈÀÈÄÈÇÅ

אחרת, טענה על שבועה לו ìkäנתחייב úà åéìò ïéìbìâî– ÀÇÀÀÄÈÈÆÇÙ
על להשביעו הוא בענין יכול הספק טענות על  אף שבועה גלגול  ידי

במשנה  שנימנו  הדברים שאר או האריסות או  להם, שהיתה השותפות
.(d ,a dheq dpyn oiir dreay leblb oipra) בשבועת שמגלגלים וכשם

היסת בשבועת מגלגלים כך  המשנה, ובשבועת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).התורה

äòeáMä úà úènLî úéòéáMäåעל מוסבה אינה זו  פיסקה – ÀÇÀÄÄÀÇÆÆÆÇÀÈ
ולא  שותפות משמטת שביעית אין  שהרי שבמשנתנו, השבועות
נתחייב  שאם במקצת, המודה לשבועת היא הכוונה אלא שבועתה,
הריהו  השמיטה, שנת ועברה במקצת, הודאה משום שבועה הלווה

החוב את משמטת שהשביעית שכשם משבועה, טוטוטוטו,,,,פטור דברים דברים דברים דברים  ((((עייןעייןעייןעיין

מהכתובאאאא----בבבב),),),), זה למדים בגמרא שבועתו . את היא משמטת ((((שם שם שם שם ):):):):כן

משמטת.xac"וזה דיבור  אפילו  – השמיטה"
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ללמדנו, בא והוא השומרים, בשבועת בייחוד דן  – במסכתנו האחרון  – זה פרק
לשקר , הפיקדון  שבועת נשבעו אם שבועתם, משום קרבן  השומרים חייבים אימתי
השומרים  ארבעת בדיני עוסקת הפרק, את הפותחת משנתנו, ברם, הודו. כך  ואחר 
ח), משנה ז  (פרק מציעא בבא במסכת כבר שנויה זו משנה תשלומיהם. וחיובי
אחד כל  חייב מתי ללמדנו שלאחריה, למשניות כפתיחה שנית כאן  נשנית והיא
שבועת  קרבן  חייב השומר  שאין הוא, כלל שכן בתשלומים; השומרים מארבעת
הועיל לא אם אבל  ממון . מתשלום בשבועתו  עצמו  פטר  כן אם אלא הפיקדון
שנשבע  לאחר שאף או מתשלומים, פטור  היה הודה אילו  שאף כלום, בשבועתו 

שיבואר . כפי  וחומש, שבועה מקרבן פטור הוא הרי  בתשלומים, חייב

ïä ïéøîBL äòaøà:בתורה האמורים הם שומרים מיני  ארבעה – ÇÀÈÈÀÄÅ
ípç øîBLשכר ללא שומרו והוא פיקדון  בידו חברו  שהפקיד  – ÅÄÈ

זמן ìàBMäåשמירה, במשך בו  להשתמש  מחברו דבר  שלקח – ÀÇÅ
שימוש, שכר לשלם מבלי  øëNמסויים, àNBð,שכר שומר  היינו  – ÅÈÈ

בשכר , חברו  פיקדון  על בשכרøëBOäåששומר  מחברו דבר  שלקח – ÀÇÅ

זמני. ìkäלשימוש ìò òaLð ípç øîBLשל מקרה כל  על  – ÅÄÈÄÀÈÇÇÙ
נשבע  הריהו אונסים, או  אבידה, או גניבה ידי  על הפיקדון , הפסד 

חינם  שומר בפרשת שנאמר  מלשלם, ופטור  בשמירתו , פשע שלא
ו ו ו ו ----ז ז ז ז ):):):): כבכבכבכב,,,, וגונב ((((שמותשמותשמותשמות לשמור, כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי

בגניבה  שפטור ומכאן  האלהים", אל  הבית בעל ונקרב האיש ... מבית
באונסים; שכן  וכל ìkäובאבידה, úà ílLî ìàBMäå אפילו – ÀÇÅÀÇÅÆÇÙ

שנאמר האונסים, יגיגיגיג):):):):את שם שם שם שם ,,,, ונשבר((((שם שם שם שם  רעהו  מעם איש ישאל "וכי
הגניבה  את שמשלם שכן  וכל  ישלם", שלם עמו, אין  בעליו מת, או

הריהו  מלאכה, מחמת מתה ששאל  הבהמה אם ברם, האבידה. ואת
øëBOäåפטור . øëN àNBð,בדינם ששווים –ïéòaLð שבועת – ÅÈÈÀÇÅÄÀÈÄ

– äúnäהשומרים ìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò נמסרה אם – ÇÇÀÈÀÇÇÀÈÀÇÇÅÈ
מתה, או נשבתה או ונשברה אותה, ששכר  או לשמירה, בהמה לו 

שכר שומר בפרשת שנאמר מלשלמם, ופטור הם, אונסים אלה שכל 
ט ט ט ט ----יייי):):):): שםשםשםשם,,,, בהמה ((((שם שם שם שם  וכל  שה או שור  או חמור  רעהו אל איש יתן "כי

בין  תהיה ה' שבועת רואה. אין נשבה, או נשבר  או  ומת לשמור,
וגו', áðbäשניהם" úàå äãáàä úà ïéîlLîeä שנאמר ((((שם שם שם שם – ÀÇÀÄÆÈÂÅÈÀÆÇÀÅÈ

יאיאיאיא):):):): גניבה,שםשםשםשם,,,, אלא לי אין לבעליו". ישלם מעמו, יגנב גנב "ואם
ועוד, מקום. מכל – יגנב" גנב "ואם לומר: תלמוד  מניין ? אבידה

אבידה  חייב, – לאונס שקרובה גניבה ומה וחומר: בקל  שלמדים
שכן? כל לא – לפשיעה ב ב ב ב ););););שקרובה צדצדצדצד,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא בבא בבא בבא בבא  ואף ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

שכר. כשומר דינו  השוכר
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קרבן חיוב בדיני  היינו  השומרים, בשבועת המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד  מכאן
המשנה  לבאור בהקדמה שהזכרנו  כמו  הפיקדון, שבועת משום חומש ותוספת אשם
בדיני העוסק במסכתנו, החמישי הפרק את איפוא, משלימות אלו  משניות הקודמת.

הפיקדון  my).שבועת oiir) אמנם פשע שלא חינם, בשומר ללמד באה משנתנו
שנגנב  כגון  הפיקדון , הפסד של  המקרה בדבר לשקר שנשבע אלא בשמירתו,
היה  האמת על  נשבע היה אילו  שאף – בזה וכיוצא שאבד , נשבע והוא הפיקדון

הכל " על  נשבע חינם "שומר  שהרי מתשלומים, ±פטור (` dpyn)כך אחר  אם
במשנה. שיבואר  כפי הפיקדון , שבועת משום קרבן חייב אינו הודה,

øîà– המפקיד –éøBL ïëéä :ípç øîBLì? בידך שהפקדתי  – ÈÇÀÅÄÈÅÈÄ
Bì øîà: למפקיד השומר  –úî,שורך –øaLpL àeäåאבל – ÈÇÅÀÆÄÀÇ

נשבר , אלא השור מת לא ãáà;באמת Bà áðâð Bà äaLð Bà או ÄÀÈÄÀÇÈÇ
השומר : השור,øaLðשאמר –àeäå,הוא הנכון אלא נשבר, לא – ÄÀÇÀ

;ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà únL: שאמר השור,äaLðאו – ÆÅÄÀÈÄÀÇÈÇÄÀÈ
àeäå– הוא הנכון  אבל –;ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL ÀÆÅÄÀÇÄÀÇÈÇ

השומר: שאמר  השור ,áðâðאו –àeäå– הוא הנכון  אבל  –únL ÄÀÇÀÆÅ
;ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà:שאמר השור ,ãáàאו  –àeäå ÄÀÇÄÀÈÈÇÈÇÀ
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ãáà Bà;ãáà,únL àeäåáðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà;éðà EòéaLî,øîàå:ïîà–øeèt. ¨©¨©§¤¥¦§©¦§¨¦§©©§¦££¦§¨©¨¥¨
‚éøBL ïëéä?Bì øîà:çñ äzà äî òãBé éðéà,ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå;éðà EòéaLî, ¥¨¦¨©¥¦¥©¨©¨¨§¤¥¦§©¦§¨¦§©¨©©§¦££¦

øîàå:ïîà–øeèt.éøBL ïëéä?Bì øîà:ãáà,éðà EòéaLî,øîàå:ïîà,BìëàL BúBà ïéãéòî íéãòäå–ílLî §¨©¨¥¨¥¨¦¨©¨©©§¦££¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤£¨§©¥
ïøwä úà.Bîöòî äãBä–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî.éøBL ïëéä?Bì øîà:áðâð–éðà EòéaLî,øîàå:ïîà, ¤©¤¤¨¥©§§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨¥¨¦¨©¦§©©§¦££¦§¨©¨¥

BáðbL BúBà ïéãéòî íéãòäå–ìôë éîeìLz ílLî.Bîöòî äãBä–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî. §¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥¤¤¨¥©§§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨
„÷eMa ãçàì øîà:záðbL éøBL ïëéä?øîBà àeäå:ézáðb àG;BáðbL BúBà ïéãéòî íéãòäå–éîeìLz ílLî ¨©§¤¨©¥¨¦¤¨©§¨§¥¨©§¦§¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥

ìôë;øëîe çáè–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî.ïéàáe ïéLîLînL íéãò äàø;øîà:ézáðb,àG ìáà ¤¤¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¨¨¥¦¤§©§§¦¨¦¨©¨©§¦£¨
ézøëî àGå ézçáè–ïø÷ àlà ílLî Bðéà. ¨©§¦§¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤

aaaa.xeht on` xn`eàëéä àìà äòåáù ïáø÷ äøåú äáééç àì ,ø÷ùì òáùðù ô"òàå .ïåîî úøéôë ïàë ïéàù àöîð ,íåìë íìùî äéä àì äãåä åìéàù
:ïåîî íìùì áééç äéä äãåä íàù øáã ìò àìà òéáùäì ìåëé åðéà ïééãä ïëå .ïåîî åøôëù

bbbb.ca` l"` ixey okid:ãáà äéì øîà éøåù ïëéä íðç øîåùì øîà.oxwd z` mlyn elk`y eze` micirn micrde on` xn`e ip` jriayn.ìôë àìå
ùàå ùîåçå ïø÷ íìùî ,íéãò åàá àìù ãò åîöòî åì äãåä íàå:øôëúäì àáå åúòùøî áùå äãåîù ãò äàá äðéàã ,ïåã÷ôä úòåáù ïéãë ,ídil xn`

.'eke ip` jriayn apbpáéúëã ,ìôë íìùî ,íéãò åàáå òáùðå áðâ úðòèá åîöò øèåôä íðç øîåùã(á"ë úåîù)åîë àöîé àì íà ,áðâä àöîé àì íà
:ìôë íìùî åðéà ,ãáà úðòèá åîöò øåèôì àá íà ìáà .íéðù íìùé ,åáðâ åîöò àåäù àìà ,øîàù.my`e ynege oxw mlyn envrn dcedìôë ìáà

:øåèô ñð÷á äãåîã ,àì
cccc.'eke weyd on cg`l xn`:äòåáù êéøö ïéàå ,íéðù íìùé áéúë áðâáå ,àåä ùîî áðâ äæù .ìôë áééçéî äòåáù àìá àäã ,éðà êòéáùî ïðéñøâ àì àëä

.oi`ae oiynynny micrïî óà øåèô ,ìôë ïéàã ïåéëå .ìôëä ïî øèôðå äàãåä àéðäî ä"ôà ,äãåî íéãòã àúåúòéá úîçîã â"òàã ,ïðéòîùà àúåáø
äùìù éîåìùú àìå ,àðîçø øîà äùîçå äòáøà éîåìùúã ,äçéáè áåéç àëéì ìôë àëéìã àëéä ìëã ,øëîå çáèå áðâù íéãò åàáå äá øôëù äçéáèä

:ãç äéì øéöá ,àëéì ìôëã ïåéëå ,äòáøàå

`xephxa yexit

– הוא והנכון –;áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únLואמר ÆÅÄÀÇÄÀÈÄÀÇ
לשומר: éðàהמפקיד EòéaLî, כדבריך הוא שכן  –øîàå– ÇÀÄÂÂÄÀÈÇ

לשקר ,ïîàהשומר: שנשבע הודה כך ואחר –øeètהשומר – ÈÅÈ
שבועת  משום קרבן התורה חייבה שלא הפיקדון, שבועת מקרבן 

הודה  שאפילו ממון, כפירת כאן אין  והרי  ממון, בכפירת אלא הפיקדון 
בהקדמה; לעיל  שבארנו  כמו  מלשלם, פטור  היה האמת על השומר 

לשקר שנשבע פי על אף – ולפיכך  כלום, בשבועתו  הועיל שלא נמצא
הפיקדון . שבועת מקרבן פטור  –
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חייב  חינם שומר כיצד  ללמדנו , באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
שבועה. קרבן

:mpig xneyl ciwtnd xn`éøBL ïëéä?בידך שהפקדתי  –Bì øîà ÅÈÄÈÇ
למפקיד: השומר –çñ äzà äî òãBé éðéàבידי הפקדת שלא – ÅÄÅÇÈÇÈÈ

לשמירה. שור  únLמעולם àeäå,שור בידו הפקיד  באמת אבל – ÀÆÅ
ãáà;ומת Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bàהמפקיד ואמר ÄÀÇÄÀÈÄÀÇÈÇ

éðàלשומר : EòéaLîשור ממני קבלת שלא כדבריך, הוא שכן  – ÇÀÄÂÂÄ
השומר:øîàåלשמירה, –ïîà,לשקר שנשבע הודה כך ואחר  – ÀÈÇÈÅ
øeèt עצמו פטר שלא לפי  הפיקדון, שבועת מקרבן השומר – È

פטור היה האמת על  הודה אילו  אף שהרי  התשלומים, מן בשבועתו

שבועה. קרבן  חיוב אין ממון כפירת כאן שאין  וכיון `xnמלשלם;
:mpig xneyl ciwtndéøBL ïëéä?לשמירה לך  שנתתי –Bì øîà ÅÈÄÈÇ

השומר : –ãáà: המפקיד לו אמר  שורך; לי –éðà EòéaLî– ÈÇÇÀÄÂÂÄ
בידך, שהפקדתי שורי לך  השומר :øîàåשאבד –ïîà והיתה – ÀÈÇÈÅ

שקר , שבועת BìëàLזו  BúBà ïéãéòî íéãòäå באו כך  ואחר  – ÀÈÅÄÀÄÄÆÂÈ
בידו , חברו שהפקיד  השור את אכל  עצמו שהשומר והעידו , עדים

ïøwä úà ílLîשל שוויו  את למפקיד  לשלם השומר  חייב – ÀÇÅÆÇÆÆ
הדבר נודע אלא לשקר, שנשבע מעצמו הודה ולא הואיל ברם, השור .

שבועה. מקרבן  הוא פטור העדים, פי Bîöòîעל äãBä קודם – ÈÅÇÀ
אבד ולא מתשלומים, עצמו  לפטור כדי לשקר שנשבע העדים, שבאו 

אכלו, הוא אלא Lîçåהשור  ïø÷ ílLîהשור של  שוויו מלבד – ÀÇÅÆÆÀÙÆ
מהקרן  רבע היינו "חומש ", של  תוספת למפקיד לשלם השומר  חייב
dying o`k yi oxwd mr cgiy xnelk ,uegan ± "xaln yneg" `ede)

,(elek melyzdn "yneg" df ixde ,miraxíLàå להביא הוא וחייב – ÀÈÈ
בתורה כמפורש הפיקדון, שבועת משום אשם, כא כא כא כא ----כה כה כה כה ).).).).קרבן ה ה ה ה ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

:mpig xneyl ciwtnd xn`éøBL ïëéä?לשמירה לך שמסרתי –øîà ÅÈÄÈÇ
Bì: השומר –áðâð: המפקיד לו אמר  ממני; שורך  –éðà EòéaLî ÄÀÇÇÀÄÂÂÄ

שורי , ממך שנגנב דבריך , שנכונים –øîàå:השומר –ïîà– ÀÈÇÈÅ
שקר , שבועת זו  îוהיתה íéãòäåBáðbL BúBà ïéãéòכך אחר – ÀÈÅÄÀÄÄÆÀÈ

עצמו , השומר  שגנבו והעידו, עדים ìôëבאו  éîeìLz ílLî– ÀÇÅÇÀÅÆÆ
מעידים  והעדים ונשבע, גנב בטענת עצמו הפוטר  חינם שומר  שכן

שכתוב גנב, של  כדינו כפל , לשלם חייב שגנבו, ז ז ז ז ----ח ח ח ח ):):):):אותו  כבכבכבכב,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

לרעהו". שנים ישלם אלהים ירשיעון אשר  הגנב... ימצא לא "אם

לעיל. שלמדנו כמו כפל , משלם אינו אבד , בטענת עצמו הפוטר  ברם,
Bîöòî äãBä, השור נגנב ולא לשקר , שנשבע –ïø÷ ílLî ÈÅÇÀÀÇÅÆÆ
íLàå Lîçå שכן משלם, אינו  כפל אבל לעיל . שבארנו כמו – ÀÙÆÀÈÈ

מלשלם פטור  בקנס ז ז ז ז ----ח ח ח ח ).).).).המודה טטטט,,,, קמאקמאקמאקמא בבא בבא בבא בבא  ועייןועייןועייןועיין דדדד;;;; הההה,,,, לעיללעיללעיללעיל ((((עיין עיין עיין עיין 
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משנתנו באה גנב, טענת הטוען חינם שומר דין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 

גנב. שלא הטוען  גנב דין ללמד 

øîà– אדם –àeäå ?záðbL éøBL ïëéä :÷eMa ãçàì ÈÇÀÆÈÇÅÈÄÆÈÇÀÈÀ
ézáðb àG :øîBà,שורך את –BáðbL BúBà ïéãéòî íéãòäå ÅÈÇÀÄÀÈÅÄÀÄÄÆÀÈ

השור , את גנב שהוא –ìôë éîeìLz ílLî שבועה בלא ואף – ÀÇÅÇÀÅÆÆ
וכתוב הוא, ממש שגנב כפל , לשלם וווו):):):):חייב כבכבכבכב,,,, ימצא ((((שמות שמות שמות שמות  "אם

שנים". ישלם øëîeהגנב çáè או שגנב, השור  את טבח אם – ÈÇÈÇ
àמכרו, éîeìLz ílLîäMîçå äòaøשכתוב כמו  ((((שמות שמות שמות שמות – ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

לז לז לז לז ):):):): מכרו ,כאכאכאכא,,,, או וטבחו שה או שור איש  יגנוב mlyi"כי  xwa dyng
dyd zgz o`v rax`e xeyd zgz."ïéàáe ïéLîLînL íéãò äàøÈÈÅÄÆÀÇÀÀÄÈÄ

גנבתו, על  להעיד הדין לבית מתקרבים –àG ìáà ,ézáðb :øîàÈÇÈÇÀÄÂÈ
ézøëî àGå ézçáè,ומכר וטבח שגנב עדים ובאו  –ílLî Bðéà ÈÇÀÄÀÈÇÀÄÅÀÇÅ

ïø÷ àlà אלא הודה שלא פי על אף הגניבה, על  והודה שהואיל  – ÆÈÆÆ
שהמודה  הכפל, מן  פטור  ובאים, ממשמשים העדים את שראה משום

המכירה, או  הטביחה על גם פטור מכפל, שפטור וכיון  פטור , בקנס

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ìàBMì øîà:éøBL ïëéä?Bì øîà:úî,ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLpL àeäå;øaLð,äaLð Bà únL àeäå ¨©©¥¥¨¦¨©¥§¤¦§©¦§¨¦§©¨©¦§©§¤¥¦§¨
ãáà Bà áðâð Bà;äaLð,ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL àeäå;áðâð,ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå; ¦§©¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©¨©¦§©§¤¥¦§©¦§¨¨©

ãáà,áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå;éðà EòéaLî,àåøî:ïîà–øeèt. ¨©§¤¥¦§©¦§¨¦§©©§¦££¦§¨©¨¥¨

dddd.xeht 'eke l`eyl xn`:ïåîî úøéôë åæ äòåáùá ïéàå ïéîåìùúá åîöò úà áééç ø÷ùì òáùðùë óà éøäù
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כפל, אין  ואם וארבעה, שלושה ולא תורה אמרה וחמישה ארבעה שכן
קרן  אלא משלם אינו לפיכך  וארבעה; שלושה אלא כאן  אין הרי

בלבד.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בענין זו משנה ממשיכה חינם, שומר בענין הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
נשבע  אם הפיקדון , שבועת מקרבן פטור השואל כיצד ללמד, באה והיא השואל ,

הודה. כך ואחר  לשקר 

øîà– המשאיל –éøBL ïëéä :ìàBMì?שהשאלתיך –øîà ÈÇÇÅÅÈÄÈÇ
Bì: למשאיל השואל –úî,מלאכה מחמת שלא שורך, –àeäå ÅÀ

øaLpL, נשבר אלא מת לא באמת אבל –Bà áðâð Bà äaLð Bà ÆÄÀÇÄÀÈÄÀÇ
;ãáà:השואל שאמר שורך ,øaLðאו –àeäå הוא הנכון אבל – ÈÇÄÀÇÀ

–;ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà únL השואל שאמר  äaLðאו  ÆÅÄÀÈÄÀÇÈÇÄÀÈ

שורך , –àeäå– הוא והנכון –Bà áðâð Bà øaLð Bà únL ÀÆÅÄÀÇÄÀÇ
;ãáà: שאמר שורך,áðâðאו  ממני  –àeäå– הוא והנכון –únL ÈÇÄÀÇÀÆÅ

;ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà: שאמר שורך,ãáàאו  לי  –àeäå ÄÀÇÄÀÈÈÇÈÇÀ
– הוא הנכון  –;áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL לו ואמר ÆÅÄÀÇÄÀÈÄÀÇ

éðàהמשאיל: EòéaLî שבועה זו  אין  ואמנם כדבריך; הוא שכן  – ÇÀÄÂÂÄ
בלבד דבריו לאמת כדי המשאיל  שהשביעו  אלא בה, מחוייב שהשואל

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  השואל :øîàå("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  –ïîà שנשבע הודה כך ואחר – ÀÈÇÈÅ
בשבועתו øeètלשקר, הועיל לא שהרי  שבועה, מקרבן השואל  – È

עצמו  את חייב לשקר  כשנשבע שאף ממון, מחיוב עצמו לפטור 
ששנינו  כמו אאאא):):):):בתשלומין, והואיל((((משנהמשנהמשנהמשנה הכל "; את משלם "השואל

שבועת  משום קרבן חייב השואל  אין ממון, כפירת זו  בשבועה ואין
הפיקדון .

izdw - zex`ean zeipyn
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ãáà Bà;ãáà,únL àeäåáðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà;éðà EòéaLî,øîàå:ïîà–øeèt. ¨©¨©§¤¥¦§©¦§¨¦§©©§¦££¦§¨©¨¥¨
‚éøBL ïëéä?Bì øîà:çñ äzà äî òãBé éðéà,ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå;éðà EòéaLî, ¥¨¦¨©¥¦¥©¨©¨¨§¤¥¦§©¦§¨¦§©¨©©§¦££¦

øîàå:ïîà–øeèt.éøBL ïëéä?Bì øîà:ãáà,éðà EòéaLî,øîàå:ïîà,BìëàL BúBà ïéãéòî íéãòäå–ílLî §¨©¨¥¨¥¨¦¨©¨©©§¦££¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤£¨§©¥
ïøwä úà.Bîöòî äãBä–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî.éøBL ïëéä?Bì øîà:áðâð–éðà EòéaLî,øîàå:ïîà, ¤©¤¤¨¥©§§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨¥¨¦¨©¦§©©§¦££¦§¨©¨¥

BáðbL BúBà ïéãéòî íéãòäå–ìôë éîeìLz ílLî.Bîöòî äãBä–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî. §¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥¤¤¨¥©§§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨
„÷eMa ãçàì øîà:záðbL éøBL ïëéä?øîBà àeäå:ézáðb àG;BáðbL BúBà ïéãéòî íéãòäå–éîeìLz ílLî ¨©§¤¨©¥¨¦¤¨©§¨§¥¨©§¦§¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥

ìôë;øëîe çáè–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî.ïéàáe ïéLîLînL íéãò äàø;øîà:ézáðb,àG ìáà ¤¤¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¨¨¥¦¤§©§§¦¨¦¨©¨©§¦£¨
ézøëî àGå ézçáè–ïø÷ àlà ílLî Bðéà. ¨©§¦§¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤

aaaa.xeht on` xn`eàëéä àìà äòåáù ïáø÷ äøåú äáééç àì ,ø÷ùì òáùðù ô"òàå .ïåîî úøéôë ïàë ïéàù àöîð ,íåìë íìùî äéä àì äãåä åìéàù
:ïåîî íìùì áééç äéä äãåä íàù øáã ìò àìà òéáùäì ìåëé åðéà ïééãä ïëå .ïåîî åøôëù

bbbb.ca` l"` ixey okid:ãáà äéì øîà éøåù ïëéä íðç øîåùì øîà.oxwd z` mlyn elk`y eze` micirn micrde on` xn`e ip` jriayn.ìôë àìå
ùàå ùîåçå ïø÷ íìùî ,íéãò åàá àìù ãò åîöòî åì äãåä íàå:øôëúäì àáå åúòùøî áùå äãåîù ãò äàá äðéàã ,ïåã÷ôä úòåáù ïéãë ,ídil xn`

.'eke ip` jriayn apbpáéúëã ,ìôë íìùî ,íéãò åàáå òáùðå áðâ úðòèá åîöò øèåôä íðç øîåùã(á"ë úåîù)åîë àöîé àì íà ,áðâä àöîé àì íà
:ìôë íìùî åðéà ,ãáà úðòèá åîöò øåèôì àá íà ìáà .íéðù íìùé ,åáðâ åîöò àåäù àìà ,øîàù.my`e ynege oxw mlyn envrn dcedìôë ìáà

:øåèô ñð÷á äãåîã ,àì
cccc.'eke weyd on cg`l xn`:äòåáù êéøö ïéàå ,íéðù íìùé áéúë áðâáå ,àåä ùîî áðâ äæù .ìôë áééçéî äòåáù àìá àäã ,éðà êòéáùî ïðéñøâ àì àëä

.oi`ae oiynynny micrïî óà øåèô ,ìôë ïéàã ïåéëå .ìôëä ïî øèôðå äàãåä àéðäî ä"ôà ,äãåî íéãòã àúåúòéá úîçîã â"òàã ,ïðéòîùà àúåáø
äùìù éîåìùú àìå ,àðîçø øîà äùîçå äòáøà éîåìùúã ,äçéáè áåéç àëéì ìôë àëéìã àëéä ìëã ,øëîå çáèå áðâù íéãò åàáå äá øôëù äçéáèä

:ãç äéì øéöá ,àëéì ìôëã ïåéëå ,äòáøàå
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– הוא והנכון –;áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únLואמר ÆÅÄÀÇÄÀÈÄÀÇ
לשומר: éðàהמפקיד EòéaLî, כדבריך הוא שכן  –øîàå– ÇÀÄÂÂÄÀÈÇ

לשקר ,ïîàהשומר: שנשבע הודה כך ואחר –øeètהשומר – ÈÅÈ
שבועת  משום קרבן התורה חייבה שלא הפיקדון, שבועת מקרבן 

הודה  שאפילו ממון, כפירת כאן אין  והרי  ממון, בכפירת אלא הפיקדון 
בהקדמה; לעיל  שבארנו  כמו  מלשלם, פטור  היה האמת על השומר 

לשקר שנשבע פי על אף – ולפיכך  כלום, בשבועתו  הועיל שלא נמצא
הפיקדון . שבועת מקרבן פטור  –

ג ה נ ש מ ר ו א ב

חייב  חינם שומר כיצד  ללמדנו , באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
שבועה. קרבן

:mpig xneyl ciwtnd xn`éøBL ïëéä?בידך שהפקדתי  –Bì øîà ÅÈÄÈÇ
למפקיד: השומר –çñ äzà äî òãBé éðéàבידי הפקדת שלא – ÅÄÅÇÈÇÈÈ

לשמירה. שור  únLמעולם àeäå,שור בידו הפקיד  באמת אבל – ÀÆÅ
ãáà;ומת Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bàהמפקיד ואמר ÄÀÇÄÀÈÄÀÇÈÇ

éðàלשומר : EòéaLîשור ממני קבלת שלא כדבריך, הוא שכן  – ÇÀÄÂÂÄ
השומר:øîàåלשמירה, –ïîà,לשקר שנשבע הודה כך ואחר  – ÀÈÇÈÅ
øeèt עצמו פטר שלא לפי  הפיקדון, שבועת מקרבן השומר – È

פטור היה האמת על  הודה אילו  אף שהרי  התשלומים, מן בשבועתו

שבועה. קרבן  חיוב אין ממון כפירת כאן שאין  וכיון `xnמלשלם;
:mpig xneyl ciwtndéøBL ïëéä?לשמירה לך  שנתתי –Bì øîà ÅÈÄÈÇ

השומר : –ãáà: המפקיד לו אמר  שורך; לי –éðà EòéaLî– ÈÇÇÀÄÂÂÄ
בידך, שהפקדתי שורי לך  השומר :øîàåשאבד –ïîà והיתה – ÀÈÇÈÅ

שקר , שבועת BìëàLזו  BúBà ïéãéòî íéãòäå באו כך  ואחר  – ÀÈÅÄÀÄÄÆÂÈ
בידו , חברו שהפקיד  השור את אכל  עצמו שהשומר והעידו , עדים

ïøwä úà ílLîשל שוויו  את למפקיד  לשלם השומר  חייב – ÀÇÅÆÇÆÆ
הדבר נודע אלא לשקר, שנשבע מעצמו הודה ולא הואיל ברם, השור .

שבועה. מקרבן  הוא פטור העדים, פי Bîöòîעל äãBä קודם – ÈÅÇÀ
אבד ולא מתשלומים, עצמו  לפטור כדי לשקר שנשבע העדים, שבאו 

אכלו, הוא אלא Lîçåהשור  ïø÷ ílLîהשור של  שוויו מלבד – ÀÇÅÆÆÀÙÆ
מהקרן  רבע היינו "חומש ", של  תוספת למפקיד לשלם השומר  חייב
dying o`k yi oxwd mr cgiy xnelk ,uegan ± "xaln yneg" `ede)

,(elek melyzdn "yneg" df ixde ,miraxíLàå להביא הוא וחייב – ÀÈÈ
בתורה כמפורש הפיקדון, שבועת משום אשם, כא כא כא כא ----כה כה כה כה ).).).).קרבן ה ה ה ה ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

:mpig xneyl ciwtnd xn`éøBL ïëéä?לשמירה לך שמסרתי –øîà ÅÈÄÈÇ
Bì: השומר –áðâð: המפקיד לו אמר  ממני; שורך  –éðà EòéaLî ÄÀÇÇÀÄÂÂÄ

שורי , ממך שנגנב דבריך , שנכונים –øîàå:השומר –ïîà– ÀÈÇÈÅ
שקר , שבועת זו  îוהיתה íéãòäåBáðbL BúBà ïéãéòכך אחר – ÀÈÅÄÀÄÄÆÀÈ

עצמו , השומר  שגנבו והעידו, עדים ìôëבאו  éîeìLz ílLî– ÀÇÅÇÀÅÆÆ
מעידים  והעדים ונשבע, גנב בטענת עצמו הפוטר  חינם שומר  שכן

שכתוב גנב, של  כדינו כפל , לשלם חייב שגנבו, ז ז ז ז ----ח ח ח ח ):):):):אותו  כבכבכבכב,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

לרעהו". שנים ישלם אלהים ירשיעון אשר  הגנב... ימצא לא "אם

לעיל. שלמדנו כמו כפל , משלם אינו אבד , בטענת עצמו הפוטר  ברם,
Bîöòî äãBä, השור נגנב ולא לשקר , שנשבע –ïø÷ ílLî ÈÅÇÀÀÇÅÆÆ
íLàå Lîçå שכן משלם, אינו  כפל אבל לעיל . שבארנו כמו – ÀÙÆÀÈÈ

מלשלם פטור  בקנס ז ז ז ז ----ח ח ח ח ).).).).המודה טטטט,,,, קמאקמאקמאקמא בבא בבא בבא בבא  ועייןועייןועייןועיין דדדד;;;; הההה,,,, לעיללעיללעיללעיל ((((עיין עיין עיין עיין 

y c e w z a y
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משנתנו באה גנב, טענת הטוען חינם שומר דין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 

גנב. שלא הטוען  גנב דין ללמד 

øîà– אדם –àeäå ?záðbL éøBL ïëéä :÷eMa ãçàì ÈÇÀÆÈÇÅÈÄÆÈÇÀÈÀ
ézáðb àG :øîBà,שורך את –BáðbL BúBà ïéãéòî íéãòäå ÅÈÇÀÄÀÈÅÄÀÄÄÆÀÈ

השור , את גנב שהוא –ìôë éîeìLz ílLî שבועה בלא ואף – ÀÇÅÇÀÅÆÆ
וכתוב הוא, ממש שגנב כפל , לשלם וווו):):):):חייב כבכבכבכב,,,, ימצא ((((שמות שמות שמות שמות  "אם

שנים". ישלם øëîeהגנב çáè או שגנב, השור  את טבח אם – ÈÇÈÇ
àמכרו, éîeìLz ílLîäMîçå äòaøשכתוב כמו  ((((שמות שמות שמות שמות – ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

לז לז לז לז ):):):): מכרו ,כאכאכאכא,,,, או וטבחו שה או שור איש  יגנוב mlyi"כי  xwa dyng
dyd zgz o`v rax`e xeyd zgz."ïéàáe ïéLîLînL íéãò äàøÈÈÅÄÆÀÇÀÀÄÈÄ

גנבתו, על  להעיד הדין לבית מתקרבים –àG ìáà ,ézáðb :øîàÈÇÈÇÀÄÂÈ
ézøëî àGå ézçáè,ומכר וטבח שגנב עדים ובאו  –ílLî Bðéà ÈÇÀÄÀÈÇÀÄÅÀÇÅ

ïø÷ àlà אלא הודה שלא פי על אף הגניבה, על  והודה שהואיל  – ÆÈÆÆ
שהמודה  הכפל, מן  פטור  ובאים, ממשמשים העדים את שראה משום

המכירה, או  הטביחה על גם פטור מכפל, שפטור וכיון  פטור , בקנס

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ìàBMì øîà:éøBL ïëéä?Bì øîà:úî,ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLpL àeäå;øaLð,äaLð Bà únL àeäå ¨©©¥¥¨¦¨©¥§¤¦§©¦§¨¦§©¨©¦§©§¤¥¦§¨
ãáà Bà áðâð Bà;äaLð,ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL àeäå;áðâð,ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå; ¦§©¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©¨©¦§©§¤¥¦§©¦§¨¨©

ãáà,áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå;éðà EòéaLî,àåøî:ïîà–øeèt. ¨©§¤¥¦§©¦§¨¦§©©§¦££¦§¨©¨¥¨

dddd.xeht 'eke l`eyl xn`:ïåîî úøéôë åæ äòåáùá ïéàå ïéîåìùúá åîöò úà áééç ø÷ùì òáùðùë óà éøäù
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כפל, אין  ואם וארבעה, שלושה ולא תורה אמרה וחמישה ארבעה שכן
קרן  אלא משלם אינו לפיכך  וארבעה; שלושה אלא כאן  אין הרי

בלבד.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בענין זו משנה ממשיכה חינם, שומר בענין הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
נשבע  אם הפיקדון , שבועת מקרבן פטור השואל כיצד ללמד, באה והיא השואל ,

הודה. כך ואחר  לשקר 

øîà– המשאיל –éøBL ïëéä :ìàBMì?שהשאלתיך –øîà ÈÇÇÅÅÈÄÈÇ
Bì: למשאיל השואל –úî,מלאכה מחמת שלא שורך, –àeäå ÅÀ

øaLpL, נשבר אלא מת לא באמת אבל –Bà áðâð Bà äaLð Bà ÆÄÀÇÄÀÈÄÀÇ
;ãáà:השואל שאמר שורך ,øaLðאו –àeäå הוא הנכון אבל – ÈÇÄÀÇÀ

–;ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà únL השואל שאמר  äaLðאו  ÆÅÄÀÈÄÀÇÈÇÄÀÈ

שורך , –àeäå– הוא והנכון –Bà áðâð Bà øaLð Bà únL ÀÆÅÄÀÇÄÀÇ
;ãáà: שאמר שורך,áðâðאו  ממני  –àeäå– הוא והנכון –únL ÈÇÄÀÇÀÆÅ

;ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà: שאמר שורך,ãáàאו  לי  –àeäå ÄÀÇÄÀÈÈÇÈÇÀ
– הוא הנכון  –;áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL לו ואמר ÆÅÄÀÇÄÀÈÄÀÇ

éðàהמשאיל: EòéaLî שבועה זו  אין  ואמנם כדבריך; הוא שכן  – ÇÀÄÂÂÄ
בלבד דבריו לאמת כדי המשאיל  שהשביעו  אלא בה, מחוייב שהשואל

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  השואל :øîàå("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  –ïîà שנשבע הודה כך ואחר – ÀÈÇÈÅ
בשבועתו øeètלשקר, הועיל לא שהרי  שבועה, מקרבן השואל  – È

עצמו  את חייב לשקר  כשנשבע שאף ממון, מחיוב עצמו לפטור 
ששנינו  כמו אאאא):):):):בתשלומין, והואיל((((משנהמשנהמשנהמשנה הכל "; את משלם "השואל

שבועת  משום קרבן חייב השואל  אין ממון, כפירת זו  בשבועה ואין
הפיקדון .

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג השבועות, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מהרש"ז שי' שרגאי

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה 

- לקבלת התורה  לאחל לכ' ולכל אשר לו חג שמח, ובנוסח המסורתי שקבלנו מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

בשמחה ובפנימיות.

בין תוכן חילוף  יש קשר  דיומא טבא, הרי  ענינא  יום עם  יום  עניני  יהודי לקשר  וכדרכו של 

מכתבינו לזמן מתן תורתנו, על פי סיפור חכמינו ז"ל שלא ניתנה התורה עד שהבטחנו בנינו ערבים 

בעדינו. ומובן שהבטחה וערבות זו שניתנה בהר סיני מעידה שהדבר תלוי בידינו, זאת אומרת, הבטחה 

להשתדל שהילדים ילכו בדרך התורה והמצוות ועד למסירות נפש בפועל, וכמוכח ג"כ מהתחלת מתן 

תורה ועשרת הדברות, אנוכי ולא יהי' לך שהן מג' מצוות של יהרג ואל יעבור.

ולא עוד, אלא שמודגש בזה ג"כ שאם רוצים להבטיח שהילד לא יעבור על לא תרצח ולא תגנוב 

ולא תחמוד, הרי מוכרח שיהי' כל חינוכו מיוסד על האמונה באנוכי ובשלילת כל הענינים הנכנסים 

מיני  כל  בשם  שדגלה  אומה  שאותה  ובדורנו  בימינו  לדעת  הראינו  ולדאבוננו  לך.  יהי'  לא  של  בגדר 

והרגוני.  יראת אלקים במקום הזה  אין  רק  בה  הי' שנתקיים  דבר  וכו' סוף  ואידיאלים  פילוסופיות 

משא"כ תורה, תורת חיים, המבטיחה לא רק חיים נצחיים בעולם הבא אלא גם חיים הראויים לשמם 

בעולם הזה.

בכבוד ובברכת החג.
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רכה אגרות קודש

 ב"ה  כ"ה סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ ענף עץ אבות

בעל מדות תרומיות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

תקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר חזר מנסיעתו, ובודאי לא ימנע הטוב מלהודיע איך מצא 

בני משפחתו בפרט, ובני המשפחה במובן הרחב, אנ"ש ואחב"י, בכלל. ובודאי למותר להדגיש שבכגון 

זה כל המרבה לפרט הרי זה משובח ות"ח מראש, בתוספת תודה.

בראש  מקום  תפסה  בשיחתנו  העיקריות  הנקודות  שבין  ומובן  שי',  שרגאי  מר  בקרני  אמש 

הספקת  אשר  שבו  וההצעה  מאז  מכאן  שנשלח  התזכיר  עם  בקשר  ובפרט  החדשים,  העולים  בעית 

מקומות קליטה ובנינים לעולים הצעירים תיכנס לתוך תקציב השיכון ולא על חשבון התקציב לחינוך, 

וכמבואר בתזכיר הנ"ל. להפתעתי, הנעימה כמובן, נודעתי שבישיבת הסוכנות נבחרה ועידה מיוחדת 

לדון בשאלה זו, ואשר כ' הוא היושב ראש של ועידה זו. זאת אומרת, אשר נוסף על השפעתו הטובה 

בנוגע הדיון וההחלטה של ועידה זו, הרי גם בידו לזרז ביצוע ענין זה ולהקדימו ככל הדרוש.

הזקן  רבינו  הדגשת  פי  על  הזריזות  מעלת  בגודל  ממכתבי  באחד  לכ'  כתבתי  כבר  וכמדומני 

באגה"ק סי' כ"א בענין עקדת יצחק הנזכרת כמה פעמים בתפלות בנ"י ועד לדרשות המגידים והמטיפים 

וכו' וכו' וזלה"ק של רבה"ז שם: וזריזותי' דאברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם 

כי העקדה עצמה אינה נחשבה כ"כ לנסיון גדול לערך מעלת א"א ע"ה כו'. ומוסיף ביאור בזה אשר ענין 

הזריזות מראה על השמחה והחפץ למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו. ובנידון דידן שייך גם 

המשך דברי רבינו הזקן באגרת הנ"ל בגודל הזריזות בפרט במעשה הצדקה העולה על כולנה כו' שטוב 

לנו גם בעוה"ז להקדימה כל מה דאפשר. שהרי קליטה מתאימה של הנוער והצעירים הרי זו צדקה 

במובן הכי כולל ופנימי, צדקה תמידית בחיי עוה"ז ובחיי עוה"ב.

ואף שבודאי כל הנ"ל ידוע לכ', אבל הרי נצטוינו לזרז את המזורזים דוקא.

והחזירום  מן המאסר  שי'  וחבריו  פעטשערסקי  הגיעתני שמועה ששחררו העסקן  ימים אלו 

למקומם, אלא שלדאבוני לא קבלתי ע"ע אישור נוסף לשמועה זו. והלואי שתתאמת בקרוב.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב ידידי' שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יקרא  רצון  שבעת  פ"נ  ברכה  בקשתו  הנני  מאשר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו.

והרי נמצאים אנו בחדש השלישי אשר אף שלכאורה בששי בו ניתנה תורה, הרי מקשרים כל 

החדש בנתינת התורה ובסגנון ירחא תליתאי אורין תליתאין עמא תליתאי, והרי התורה היא המביאה 

ברכה והצלחה לבני ובנות ישראל בכל עניניהם ומתחיל בבנות ישראל וכמובא במכילתא ומדרשים, כה 

תאמר )בלשון רכה( לבית יעקב, אלו הנשים, ואח"כ ותגיד גו'.

בברכה לבשו"ט בטוב האמיתי שהוא טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות וביחד עם 

זה גם טוב הנראה והנגלה.
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lka mc`l eclepy zexedh zenda xyrn zg` yixtdl devn
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ãeîìz ,epáéø÷éå õøàì äöeçî äîäa øNòî íãà äìòé ìBëé̈©£¤¨¨©§©§¥¨¦¨¨¨¤§©§¦¤©§
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änL íúàáäå'd`ade ,'mkizFxUrn z`e mkigafe mkizFlFr ©£¥¤¨¨¥¤§¦§¥¤§¥©§§¥¤

,oaxwd zaxwd `iddpéî òîLxnel `aiwr iax zpeeky §©¦¨
dcen la` ,axw epi` ux`l uega yxtedy dnda xyrny

.yecwy
:`xnbd dywnéëä éàyi ,dyecw dlg `aiwr iaxl mby ¦¨¦

,denzlLBã÷ éànà ,áø÷ BðéàL øçàîeilr dlg dn oiprl ± ¥©©¤¥¨¥©©¨
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,eyixtdl exq`e eaeig elhia minkg :`xnbdàðeä áøãkonwl) ¦§©¨

(:gpàðeä áø øîàc ,`a xy`ky eraw minkg recn ,xg` oipra §¨©©¨
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המשך קעמוד ריג

oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay
äðùîíéæòáå íéùáëá 'åë äîäá øùòî.mifre miyaka bdepe ,xnelk Ðùãç

.lel` xg`l eclepy Ðïùé.lel` mcew eclepy Ðùãç ïéøùòúî ïéàå
äæ ìò äæî ïùéå.`xnba yxtnck Ðàøîâïéúéðúî àîéìbdep ipzwc Ð

.ux`l dvegaïâã øùòîoiyecwc `nw wxta opixn`wc ,ux`a `l` bdep epi` Ð
dpi` rwxw zaeg `idy devn lk :(`,fl)
.i`xwn dil opitlie ,ux`a `l` zbdep

áø÷éì"bdep" ipzwc oizipzne .yecw e`l Ð
i`nl jenqa yxtne .xn`w ycwil Ð

.yecw `zkldéîð à÷éã`aiwr iaxc Ð
aiqpcn ,dl hrnnwc `ed daxwdn
epiidc "dny mz`ade"n dizlinl `cenlz

.daxwdåîåîámneiy cr oiznic Ð
men lra oia mz oia ,dnda xyrn .olke`e
diazilc `xw ogky` `lc ,`ed milrac Ð

.odklàðåä áøãëi`da onwl xn`c Ð
.(a,gp) `wxitíåúé íåùî äøéæâ`kd Ð

xicl mezi qipki `ly ,mezi meyn dxfb inp
miqpkp lkd :oizipzna xn`c ,xyrzdl
`veie dtixhe mi`lkn ueg xyrzdl xicl
`ped ax hwp ikdle .mezie onf xqegne otec
iab mzdc meyn Ð ipd lkn ith mezi
mezie gewl `l` xninl jiiy `l dizlin
en` dzny Ð mezi .`wxit i`da onwl
yxit dfe dzinl yxit df ,dcil zrya

.miigléîð àø÷éòî,miiw ycwndyk Ð
!mezi meyn xefbpàìàopixfb `l ikdl Ð

zia zfxkda xyt`c Ð ycwnd zia onfa
.xyrzdl xicl mezi mc` qipki `ly oic
xyt`e ,eyxtil inp `pci`d jklid

!dfxkdaäì÷ú íåùîdn lr epl oi`c Ð
iz`e ,mneiy cr iiedyl jixve ,aixwdl
ehgey e` ,dceare dfibc dlwz icil dia

.men `laïéîéøçî ïéàåycw `ied mxgc Ð
.'ebe "miycw ycw mxg lk" :aizkc ,ycwdk

ø÷òéú.dlwz icil da izil `lc Ðäúî
äéìéàî.arxa Ðàéìú ïãéãá øåëáÐ
.dinzaøîà÷ éëäli`ed :opikxt ikd Ð

ediipce`l edpipwl Ð dlwzl zyiige
ieb ci iedizc ikid ik miebl zedni`c

!dxeka icil izil `le ,rvn`a
:éðùîå
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øùòî,odizepzna oieyy gqte xyrne xeka xikfdl libx mewn lka Ð 'ek dnda

.migqta `pz dilin iyitpc gqte .xeka ab` xyrn `pz ikdlâäåðux`a

ux`a" `pzc `kid lkc (a,glw oileg) "owd geliy" yixa opixn`c `d Ð ux`l dvegae

,`zlikn `idda opzc edpda epiid Ð fbd ziy`xn cal ,jxevl `ly "ux`l dvegae

.`ed jxevl `kd la`éáøleki xne` `aiwr

el`" seqa dxenza Ð 'ek xyrn mc` dlri

,ikd `aiwr iax inp xn`w (a,`k) "miycw

iwenc ,axw epi` ux`l dvegn `ad xekac

(`i dpyn c wxt) dlg zkqnc oizipzn mzd

melaw `le laan zexeka dlrd qepbihp` oac

.`aiwr iaxk Ð epnnáøëax xn`c `ped

onwl `ped axc Ð mezi meyn dxifb `ped

) oiwxitajiiy `l mye .oxyrn cvik :(a,gp

la` ,otec `veie dtixhe mi`lk meyn xfbinl

.mezi meyn enk edpd meyn xfbinl jiiy o`k

.`kd dhwp Ð mzd `ped ax hwpc icii` ,`l`

!mzd hwpck mezie gewl hwp `lc :dniz ,edine

,mezi `wec `kd hwpc :yxtl il d`xp jkl

,i`iwa `lc meyn ipixg`an ith dia erhc

yxit dfa `l` dil zgkyn `l inp mezic

.miigl yxit dfe dzinl

àìàoi`c `kd rnyn Ð dlwz meyn

meyn dfd onfa bdep dnda xyrn

dnda dna" wxta mz epiax dywde .dlwz

ded dixfr oa xfrl` iaxc (a,cp zay) "d`vei

.`zy lka dixcrn ilbr itl` xqixz xyrn

`edy i`kf oa opgei oaxc ,did oaxegd xg`le

oax eixg`e ,oaxeg xg`l did `iyp,l`ilnb

dixfr oa xfrl` iax z` epn l`ilnb oax iniae

zekxa) "xgyd zltz" wxta `zi`ck ,`iyp

yxtl oi`e !did dpy dxyr dpeny oae (a,fk

.`pepx` enk jlnl oipzepy xeyira ixii`c llk

`edyk el did qetexhet`c yxtl inp wgece

dnda xyrn elha `l `nye .xyrn didy ohw

.oaxegl jenq jk lk

ïéàåxn`c o`nl elit` Ð dfd onfa oinixgn

,mipdkl minxg mzq :(`,hk oikxr)

meyn xfbinl `ki` Ð mipdkl yxtna elit`

,ycwd od ixd milra cia mdy onf lkc ,dlwz

"oiycwend ileqt lk" yixa lirl `zi`ck

yxit (`,bi) dxf dcearc `nw wxtae .(`,al)

inp i`e .ziad wcal minxg mzq xaqwc :i"yx

wxt seqa oikxra `ler xn`c `de .ziyixtck

ded mzd i`ed i`" :(`,hk) "edcy yicwnd"

minxg mzq xaqwc ,"odkl edlek `paidi

Ð diqkpl edpnixg`c `xab `edd iab ,mipdkl

epiax xne`e ?`xdpa icye ifef rax` lewyilc diict ici lr mzd ixy ikid ,ziad wcal minxg mzq mzd xaqc ,dcedi ax :mz epiax dywn ikd e`lac .irwxwna epiidc ,wlgl yi

bdep minxg dcy oi`c `ipzc `dn dlr jixtc ,oilhlhna ixii`c mzd rnync :dyw ,edine .ith dlwz icil iz`c oky lk Ð mler xeqi` edl zxq` i`c ,zerwxwna mzdc :mz

`zicanetc dyrn `de :xn`wc ab lr s`e .enc ilhlhnkc mzd wiqnck ,"ilhlhn" ixw ux`l dveg irwxwnc :xnel yie !ilhlhna `d irwxwna `d :ipyne ,bdep laeidy onfa `l`

irwxwac cenlzdl dil `hiyt df gknc ,`zyd `gipc oky lke .cal irwxwnd `l` xizd `l mewn lkn Ð ilhlhnae irwxwna dedc "inp" xn`wcn rnyn ,ded inp irwxwna

.edl ixy ded `l Ð ilhlhn `l` mzd ded `l i`c ,`caer ded inpúåòîrnyn oke .zexdp x`ya ibq `le ,glnd mil `wec rnyn Ð glnd mil d`pd jilei zekzn ilke

`eddac :dnize .glnd mil d`pd jilei :opixn` ,zne ezexifpl zern yixtd :`nlra oke .dipira lihn glnd mil la` ,dwigy `ira zexdp x`yac (`,gk migqt) "dry lk" wxta

ici lr ixii` mzd `nye !exzyil jci`e ,`xdpa icype ifef drax` lewype :xn`w (a,dp) "el e`ived" wxta `neia oke ,`xdpa icye ifef rax` liwy :xn`w (`,hk) oikxrc `caer

.`xdpa icyle ,ediilr llgne ifef edpd wegyl jixv Ð irax rhp e` irax mxk llgl `a mc`yk eiykre .dwigyéàåopixy ded `l dfd onfa xekaa Ð 'ek zlc lrep xewir edf

xzei elit` elawl dvxiy odkl oizndle ,dpizp zevn miiwl el yiy ,l`xyi `irain `lc .ikd carinlaiig dnk cr :(a,ek lirl) opzc `dc .dqba miynge dwca mei miylyn

`lc ,dtikl eqpekl odk dil ixy `l Ð odkd elaw elit` `l` .ozi `l df ixd "il edpz" onfd jeza odkd el xn` :ipzwck ,dfd onfd jez elawl odk `a elit` epiid Ð lthil

yicwnl xeka oia wlgl yie !men ea letiy cr oizndl oilibx eidy rnyn Ð lclecn exrye owf milgx ly xkfa :opz (`,dl) lirle .xeka iab ikd ipznl `zkec meya hinzyin

jilydl irain dil wixt i`e ,oeict `la ixy `l men ea ltp elit`c ,yicwn la` .dtikl eqpek did m` miycw cqtd `ki` Ð diict `la men zlitpa ixyc xekac .dfd onfa
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רכז oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay
äðùîíéæòáå íéùáëá 'åë äîäá øùòî.mifre miyaka bdepe ,xnelk Ðùãç

.lel` xg`l eclepy Ðïùé.lel` mcew eclepy Ðùãç ïéøùòúî ïéàå
äæ ìò äæî ïùéå.`xnba yxtnck Ðàøîâïéúéðúî àîéìbdep ipzwc Ð

.ux`l dvegaïâã øùòîoiyecwc `nw wxta opixn`wc ,ux`a `l` bdep epi` Ð
dpi` rwxw zaeg `idy devn lk :(`,fl)
.i`xwn dil opitlie ,ux`a `l` zbdep

áø÷éì"bdep" ipzwc oizipzne .yecw e`l Ð
i`nl jenqa yxtne .xn`w ycwil Ð

.yecw `zkldéîð à÷éã`aiwr iaxc Ð
aiqpcn ,dl hrnnwc `ed daxwdn
epiidc "dny mz`ade"n dizlinl `cenlz

.daxwdåîåîámneiy cr oiznic Ð
men lra oia mz oia ,dnda xyrn .olke`e
diazilc `xw ogky` `lc ,`ed milrac Ð

.odklàðåä áøãëi`da onwl xn`c Ð
.(a,gp) `wxitíåúé íåùî äøéæâ`kd Ð

xicl mezi qipki `ly ,mezi meyn dxfb inp
miqpkp lkd :oizipzna xn`c ,xyrzdl
`veie dtixhe mi`lkn ueg xyrzdl xicl
`ped ax hwp ikdle .mezie onf xqegne otec
iab mzdc meyn Ð ipd lkn ith mezi
mezie gewl `l` xninl jiiy `l dizlin
en` dzny Ð mezi .`wxit i`da onwl
yxit dfe dzinl yxit df ,dcil zrya

.miigléîð àø÷éòî,miiw ycwndyk Ð
!mezi meyn xefbpàìàopixfb `l ikdl Ð

zia zfxkda xyt`c Ð ycwnd zia onfa
.xyrzdl xicl mezi mc` qipki `ly oic
xyt`e ,eyxtil inp `pci`d jklid

!dfxkdaäì÷ú íåùîdn lr epl oi`c Ð
iz`e ,mneiy cr iiedyl jixve ,aixwdl
ehgey e` ,dceare dfibc dlwz icil dia

.men `laïéîéøçî ïéàåycw `ied mxgc Ð
.'ebe "miycw ycw mxg lk" :aizkc ,ycwdk

ø÷òéú.dlwz icil da izil `lc Ðäúî
äéìéàî.arxa Ðàéìú ïãéãá øåëáÐ
.dinzaøîà÷ éëäli`ed :opikxt ikd Ð

ediipce`l edpipwl Ð dlwzl zyiige
ieb ci iedizc ikid ik miebl zedni`c

!dxeka icil izil `le ,rvn`a
:éðùîå
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øùòî,odizepzna oieyy gqte xyrne xeka xikfdl libx mewn lka Ð 'ek dnda

.migqta `pz dilin iyitpc gqte .xeka ab` xyrn `pz ikdlâäåðux`a

ux`a" `pzc `kid lkc (a,glw oileg) "owd geliy" yixa opixn`c `d Ð ux`l dvegae

,`zlikn `idda opzc edpda epiid Ð fbd ziy`xn cal ,jxevl `ly "ux`l dvegae

.`ed jxevl `kd la`éáøleki xne` `aiwr

el`" seqa dxenza Ð 'ek xyrn mc` dlri

,ikd `aiwr iax inp xn`w (a,`k) "miycw

iwenc ,axw epi` ux`l dvegn `ad xekac

(`i dpyn c wxt) dlg zkqnc oizipzn mzd

melaw `le laan zexeka dlrd qepbihp` oac

.`aiwr iaxk Ð epnnáøëax xn`c `ped

onwl `ped axc Ð mezi meyn dxifb `ped

) oiwxitajiiy `l mye .oxyrn cvik :(a,gp

la` ,otec `veie dtixhe mi`lk meyn xfbinl

.mezi meyn enk edpd meyn xfbinl jiiy o`k

.`kd dhwp Ð mzd `ped ax hwpc icii` ,`l`

!mzd hwpck mezie gewl hwp `lc :dniz ,edine

,mezi `wec `kd hwpc :yxtl il d`xp jkl

,i`iwa `lc meyn ipixg`an ith dia erhc

yxit dfa `l` dil zgkyn `l inp mezic

.miigl yxit dfe dzinl

àìàoi`c `kd rnyn Ð dlwz meyn

meyn dfd onfa bdep dnda xyrn

dnda dna" wxta mz epiax dywde .dlwz

ded dixfr oa xfrl` iaxc (a,cp zay) "d`vei

.`zy lka dixcrn ilbr itl` xqixz xyrn

`edy i`kf oa opgei oaxc ,did oaxegd xg`le

oax eixg`e ,oaxeg xg`l did `iyp,l`ilnb

dixfr oa xfrl` iax z` epn l`ilnb oax iniae

zekxa) "xgyd zltz" wxta `zi`ck ,`iyp

yxtl oi`e !did dpy dxyr dpeny oae (a,fk

.`pepx` enk jlnl oipzepy xeyira ixii`c llk

`edyk el did qetexhet`c yxtl inp wgece

dnda xyrn elha `l `nye .xyrn didy ohw

.oaxegl jenq jk lk

ïéàåxn`c o`nl elit` Ð dfd onfa oinixgn

,mipdkl minxg mzq :(`,hk oikxr)

meyn xfbinl `ki` Ð mipdkl yxtna elit`

,ycwd od ixd milra cia mdy onf lkc ,dlwz

"oiycwend ileqt lk" yixa lirl `zi`ck

yxit (`,bi) dxf dcearc `nw wxtae .(`,al)

inp i`e .ziad wcal minxg mzq xaqwc :i"yx

wxt seqa oikxra `ler xn`c `de .ziyixtck

ded mzd i`ed i`" :(`,hk) "edcy yicwnd"

minxg mzq xaqwc ,"odkl edlek `paidi

Ð diqkpl edpnixg`c `xab `edd iab ,mipdkl

epiax xne`e ?`xdpa icye ifef rax` lewyilc diict ici lr mzd ixy ikid ,ziad wcal minxg mzq mzd xaqc ,dcedi ax :mz epiax dywn ikd e`lac .irwxwna epiidc ,wlgl yi

bdep minxg dcy oi`c `ipzc `dn dlr jixtc ,oilhlhna ixii`c mzd rnync :dyw ,edine .ith dlwz icil iz`c oky lk Ð mler xeqi` edl zxq` i`c ,zerwxwna mzdc :mz

`zicanetc dyrn `de :xn`wc ab lr s`e .enc ilhlhnkc mzd wiqnck ,"ilhlhn" ixw ux`l dveg irwxwnc :xnel yie !ilhlhna `d irwxwna `d :ipyne ,bdep laeidy onfa `l`

irwxwac cenlzdl dil `hiyt df gknc ,`zyd `gipc oky lke .cal irwxwnd `l` xizd `l mewn lkn Ð ilhlhnae irwxwna dedc "inp" xn`wcn rnyn ,ded inp irwxwna

.edl ixy ded `l Ð ilhlhn `l` mzd ded `l i`c ,`caer ded inpúåòîrnyn oke .zexdp x`ya ibq `le ,glnd mil `wec rnyn Ð glnd mil d`pd jilei zekzn ilke

`eddac :dnize .glnd mil d`pd jilei :opixn` ,zne ezexifpl zern yixtd :`nlra oke .dipira lihn glnd mil la` ,dwigy `ira zexdp x`yac (`,gk migqt) "dry lk" wxta
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`oifgeרכח mipya cenr bp sc ± oey`x wxtzereay
:ipyneøùôàoxn`ck ,jdn `ticr `de .dcedi axck izixg` `zpwza Ð

ipwn dedc Ð ixn axc dizeig i`lk ikd meync (a,b zexeka) `nw `wxita
.odk zyecwn elit` edl rwtnc meyn ,iebl ediipce`léîð àëä,xyrn iab Ð

`xwirn `nen dia icyilc ,iiedyl jixv `lc `zpwza xyt`id rci in :ipyne !
.witpäøùò ùéøá.ixiyra Ðø÷áé àìÐ

`vei `ed `l` ,ep`ivei `l `edy rnyn
.envrnàîåî äéá éãùã øùôà àîéú éëå

äéøãò äéìåëáod oiicrc ,xyriy mcew Ð
,xyri jk xg`e .men lihdl xzene oileg
`xwie) aizkck ,men lra lr lg xyrnc

:jixtwe ."rxl aeh oia xwai `l" :(fkàëä
øåëá éáâì éîð,men oda lihi zxn`wc Ð

!'ek ycwnd zia dpai dxdn :jxtinl `ki`
ïéçå÷ìá øùôà éîð àëäoi` oigewldy Ð

on oixeht ixdy ,men mda lihdl jixv
el ozipde gewld :oizipzna ipzwc ,xyrnd
oeik :ipyne !dnda xyrnn xeht Ð dpzna
oixeht ,dixcr ileka oinen icy edi`c
.hren xac migewl eed Ð elv` miclepd
elit`e ,miycwa ilqtc `aeh inen igikye
zenda igiky `l jkld ,ilqt oiray oiwec
.xyrn opiyixtn `l ikd meyn .daxwdl

éìéìâä éñåé éáøã àáéìàåjixhv` Ð
m`y Ð milw miycw zeaxl .opireny`l
extke minly zenda exiag lv` ciwtd
oxw mlyi Ð dced jk xg`e dilr raype
,"ezinrae 'da" dia `pixwc ,my`e ynege
ezinra ygke 'da lrn dlrne" :aizkc

.ezinrae 'dl oda yi minlye ,"mlyiàëä
éîð.exyrilc Ðùã÷ äéäédidi ixiyr" Ð

."ycwøùòî úùåã÷,onwl yxtn Ð
."l`bi `le xkni `l"a ediilr xearie

äùåã÷ì äùåã÷îgafn zyecw oi`y Ð
ab lr s`e ,ziad wca zyecw lr dlg
wca zyecw `le .dxeng gafn zyecwc
ozil aiig `diy ,gafn zyecw lr ziad

.ziad wcal odincïéùéã÷î ìáàiycw Ð
.ziad wca iycwl gafnéåìéò ùã÷äÐ

leki gafn zyecwn el yiy d`pd zaeh
Ð d`pd zaeh `id efe .ziad wcal ozil
zpn lr xg` l`xyin rlq lehil lekic
oxn`ck ,dpaixwiy odk eza oal dppziy
Ð ielir .(`,fk zexeka) "dnk cr" wxta
zaeh xeriy eze` minca dlrny epiid

.xafbl ozepe ,d`pdïúåà ïéîéøçîåÐ
zaeh itk odkl ozie ,oinixgn gafn iycwa
`l gafn wlg la` .oda el yiy d`pd

.izixg` dyecw mey `liigàîéúã åäîÐ
gafn zyecw `liig `lc `nrh epiid
e`l dnda lkc Ð ziad wca zyecw`
zecner zenda aex ixdy ,`niiw dlerl
Ð ziad wcal dycw` ik ,jkld .dlik`l
zyecw dlr `liige xnbe ,dycw` xity

.dpin xyrn zxez rwt `l Ð minlyl dycw`c ab lr s` ,`niiw xyrnl dnda lkc ,xyrn iabl la` .gafn iycwl diipyl `l ezc ,ziad wcaäðéî à÷ôð éàîìå
minly` xyrn zyecw `liig ded i` Ð!minlyn xyrn xing `l `dìàâé àìå øëîé àìá äìò í÷éîì`le Ð "ycw didi" :ol rnynw .oeict ipa eed minlyc Ð

.ycw xakyàì ïùéä ìò ùãçî ïâã øùòî äîdpyn `le ,dxary dpyl ef dpyn `le ,xyrn dz` dpy `veid ."dpy dpy dcyd `veid" :(ci mixac) aizkc Ð
.d`ad dpyl dxaryðéî åðéàù ìò ïéîî ïâã øùòî äîàì å.dfle dfl alg oz :onwl opixn`ck Ðïàöå.xyrn oiprl aeyg cg` oin o`v lk :rnync Ðáéúëä

øùòú øùò.obc xyrnl ywz`c Ðåéúù÷ä äðùì.lel` xg`l eclepy lr ,lel` mcew clepy ,dxary dpy lyn mexzi `ly ,obc xyrnl dnda xyrn Ðàìå
øçà øáãì.epina oin Ðïéîøåú ïéà.ixiinw obc xyrna Ðäæì áìçå äæì áìç ïúxn`we ,"epnn ealg z` mknixda" :(gi xacna) aizkck ,xyrne dnexz epiid Ð

.envr ipta eizexyrn cg` lkl oziy `pngx
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øùôàociclc izyxit ("`wc" ligznd xeac a,b) `nw wxta lirl Ð dcedi axck

.dcedi axk ol `xiaq `lc oeik ,iebl iiepw`l ixy

ùã÷äleki Ð gafn zyecwn el yiy d`pd zaeh :qxhpewa yxit Ð ielr

lr ,xg` l`xyin rlq lehil lekic Ð d`pd zaeh efe .ziad wcal ozil&

xn`ck ,daixwdl odk eza oal dppziy zpn

oeyl o`k cr ,(`,fk zexeka) "dnk cr" wxta

oipra yxtn (`,gk) oikxr zkqnae .qxhpewd

z` mc` mixgn :"edcy yicwnd"a opzc .xg`

m` ,milw miycw oia miycw iycw oia ,eiycw

,el oiey einc lky :yexit .minc ozep Ð xcp

.dzaeh ozep Ð dacp m`e .ezeixg`a aiigc

dvex mc` dnk micne` Ð "dler df xey"

zaehe .aiig epi`y dler ezelrdl df xeya

`l (`,fk zexeka) "dnk cr" wxtc d`pd

xn`w ipd iabc ,'ek lk`pd xaca `l` `kiiy

iab (a,gk) oikxra ipzw `peeb i`d ike .mzd dl

oinixgn men lra oia mz oia xekad :opzc ,xeka

mc` dnk micne` ?eze` oicet cv dfi`ae ,eze`

oal e` ,eza oal epzil df xekaa ozil dvex

`kiiy xcipe acip oi`y xac iab ,inp i` .ezeg`

Ð acipe xcipd xaca la` ,ef d`pd zaeh

.d`pd zaeh jci` `kiiy

ãåîìú`iz` `kd Ð xyrz xyr xnel

lirle ,xnege lwn `wtne `yiwid

iz` (`,bl) "oiycwend ileqt lk" [wxta] (iab)

ziac `zbelt iab ,`yiwidn witne xnege lw

.mixfl elit` lld zia exyc lld ziae i`ny

.izyxit ("lld ziae" ligznd xeaic) mye
dne
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Bì øzeî :äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøãk øLôà¤§¨¦§©§¨§¨©©§¨¨
.íìBòä øéåàì àöiL íãB÷ øBëáa íeî ìéhäì íãàì§¨¨§©¦¦§¤¤¥¥©£¦¨¨

¯!àøwéòî àîeî äéa éãLc øLôà ,éîð àëä¯éî ¨¨©¦¤§¨§¨¥¥¨¥¦¨¨¦
äøNò Léøa déì ÷étîc :àîéz éëå ÷éôð éä òãé¯ ¨©¥¨¥§¦¥¨§©¥¥§¥£¨¨

:àîéz éëå !àðîçø øîà "òøì áBè ïéa øwáé àì"Ÿ§©¥¥¨©£©©£¨¨§¦¥¨
déøãò éleëa àîeî äéa éãLc øLôà¯äðaé äøäî ¤§¨§¨¥¥¨§¥¤§¥§¥¨¦¨¤

.àkéìå äáø÷äì äîäa ïðéòáe ,Lc÷îä úéa¯éëä ¥©¦§¨¨¥©§¥¨§©§¨¨§¥¨¨¦
äîäa øBëáa ,éîð¯,Lc÷nä úéa äðaé äøäî ©¦¦§§¥¨§¥¨¦¨¤¥©¦§¨

.àkéìå äáø÷äì äîäa ïðéòáe¯.ïéèeLôa øLôà¯ ¨¥©§¥¨§©§¨¨§¥¨¤§¨¦§¦
!ïéçe÷ìa øLôà ,éîð àëä¯déa éãL eäéàc ïåék ¨¨©¦¤§¨¦§¦¥¨§¦¨¥¥

,íéLã÷a éìéñôc éîeî éçéëLe ,déøãò éleëa àîeî¨§¥¤§¥§¦¦¥¦§¦¦§¨¨¦
éìñt éîð ïéòaL ïé÷ec eléôàc¯ïéleça" .éçéëL àì ©£¦¦¤¨©¦©¦¨§¦¨§¦¦©¦

déãéc åàì ,àèéLt ïéLc÷eî ."ïéLc÷ena àì ìáà£¨Ÿ©§¨¦§¨¦§¦¨¨¦¥
!eäðéð¯,éìéìbä éñBé éaøc àaélàå ,íél÷ íéLã÷a ¦§§¨¨¦©¦§©¦¨§©¦¥©§¦¦

íél÷ íéLã÷ :øîàc¯:àéðúc ,íä íéìòa ïBîî §¨©¨¨¦©¦¨§¨¦¥§©§¨
'äa ìòî äìòîe""¯ïBîî ïäL íél÷ íéLã÷ úBaøì ¨£¨©©©§©¨¨¦©¦¤¥¨

àðéîà Czòc à÷ìñ ;éìéìbä éñBé éaø éøác ,íéìòa§¨¦¦§¥©¦¥©§¦¦¨§¨©§¨¨¦¨
.ïì òîLî à÷ ,eøOòéì¯!éîð éëä àîéàå¯äéäé" ¦©©¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¦§¤

áúëc àîòè .LBã÷ øákL àìå ,àðîçø øîà "Lã÷Ÿ¤¨©©£¨¨§Ÿ¤§¨¨©£¨¦§©
eã÷ àìééç àðéîà äåä éëä åàì àä ,"Lã÷ äéäé" àðîçøàzLä eäéåléò øNòî úM ©£¨¨¦§¤Ÿ¤¨¨¨¦£¨¨¦¨¨§¨§©©£¥¦¨©§¨§¨

àéä éàî !àéòaéî äl÷ äLeãwà äl÷ äMeã÷ ,àìééç àì äl÷ äLeãwà äøeîç äMeã÷§¨£¨©§¨©¨¨¨§¨§¨©¨©§¨©¨¦¨£¨©¦
¯úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà :ïðúc¯,äMeã÷ì äMeãwî íúBà ïépLî ïéà ¦§©¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦¥§©¦¨¦§¨¦§¨

éeléò Lc÷ä BúBà ïéLéc÷î ìáà.BúBà ïéîéøçîe¯åàì äîäa ìëc íúä :àîéúc eäî £¨©§¦¦¤§¥¦©£¦¦©§¥¨¨¨§¨§¥¨¨
dLc÷àc áb ìò óà ,àîéé÷ øNòîì äîäa ìëc àëä ìáà ;àîéé÷ äìBòì¯ò÷t àì §¨¨§¨£¨¨¨§¨§¥¨§©£¥©§¨©©©§©§§¨¨§©

dpéî à÷ôð éàîì ;dpéî øNòîc àøeqéà¯.ïì òîLî à÷ ,"øëné àì"áe "ìàbé àì"a ¦¨§©£¥¦¨§©¨§¨¦¨§Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥¨©§©¨
ïLéå Lãç eéäéå .'åëå "íéfòáe íéNáka äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàå ïàváe ø÷aa âäBðå"§¥©¨¨©Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤©§¨¦¨¦¦§¦§¨¨§¨¨

äæa äæ íéàìk íäL íéfòå íéNák äîe :øîBçå ìwî äæ ìò äfî ïéøOòúî¯ïéøOòúî ¦§©§¦¦¤©¤¦©¨¤©§¨¦§¦¦¤¥¦§©¦¤§¤¦§©§¦
äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLéå Lãç ,äæ ìò äfî¯ãeîìz äæ ìò äfî eøOòúiL ïéc Bðéà ¦¤©¤¨¨§¨¨¤¥¨¦§©¦¤§¤¥¦¤¦§©§¦¤©¤©§

"øOòz øOò" :øîBì¯øNòî ãçàå äîäa øNòî ãçà ,øaãî áeúkä úBøNòî ézLa ©©¥§©¥¦§¥©©§©¨§©¥¤¨©§©§¥¨§¤¨©§©
ïâc øNòn äî :ïâc øNòîì äîäa øNòî Léwîe ,ïâc¯øNòî óà ,àì ïLiä ìò Lãçî ¨¨©¦©§©§¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¥¨¨©©¨¨Ÿ©©§©

äîäa¯äîäa øNòî Léwî :àîéì éîð íéfòå íéNák ,éëä éà .àì ïLiä ìò Lãçî §¥¨¥¨¨©©¨¨Ÿ¦¨¦§¨¦§¦¦©¦¥¨©¦©§©§¥¨
ïâc øNòn äî ,ïâc øNòîì¯äîäa øNòî óà ,àì Bðéî BðéàL ìò ïénî¯ìò ïénî §©§©¨¨©©§©¨¨¦¦©¤¥¦Ÿ©©§©§¥¨¦¦©

!àì Bðéî BðéàL¯."ïàö" àðîçø éaø¯!éîð ïLéå Lãç ,éëä éà¯øOò" áéúk àä ¤¥¦Ÿ©¥©£¨¨Ÿ¦¨¦¨¨§¨¨©¦¨§¦©¥
."øOòz¯"äðL äðL" àø÷ øîà :àáø øîà úéàø äîe¯ìøáãì àìå åézLwä äðL §©¥¨¨¦¨£©¨¨¨©§¨¨¨¨¨§¨¨¦©§¦§Ÿ§¨¨

íøz íàå ,Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà :íúä ïðz .øçà¯àðî .äîeøz Búîeøz ïéà ©¥§©¨¨¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©¥§¨§¨§¨
ïa ïBòîL éaø øîà éîà éaø øîà dì éøîàå ,éàpé éaø øîà éîà éaø øîà éléî éðä̈¥¦¥¨©©¦©¦¨©©¦©©§¨§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¦§¤

"ïâãå LBøéz áìç ìëå øäöé áìç ìk" :Lé÷ì¯.äæì áìçå ,äæì áìç ïz :äøBz äøîà ¨¦¨¥¤¦§¨§¨¥¤¦§¨¨¨§¨¨¥¥¤§¤§¥¤¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zexeka(oey`x meil)

dfd onfa xeka zyecw repnl epwz `ly mrhd :`xnbd zvxzn
y meyn ,iebl en` ofe` zxikn ici lrøLôàdpwz zeyrl ¤§¨

zxg`äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøãk,àì Bì øzeîìéèäì íã ¦§©§¨§¨©©§¨¨§¨¨§¨¦
àöiL íãB÷ øBëaa íeîxekad,íìBòä øéåàìepi` jk jezny ©§¤¤¥¥©£¦¨¨

ofe` zxikn xy`n dticr ef dpwzy mrhde .dxekaa ycwzn
mende ,odkl ozip men lra xekay meyn ,iebl xekad m`
riwtn iebl en` ofe` zxikn la` .daxwd zyecwn wx eriwtn

.odkl ozip epi`e ,ixnbl xekad zyecw
ok m` :`xnbd dywnénð àëäonfa dnda xyrn iabl mb ± ¨¨©¦

xyrn zevn jka eriwtde edeyixti `ly epwiz recn ,dfd
ixde ,ixnbl dndaàøwéòî àîeî déa éãLc øLôàozip ± ¤§¨§¨¥¥¨¥¦¨¨

eilr legze ez`vay ick ,dligzn ixiyra men elihiy owzl
.dlwz icil ea e`eai `le ,axwdl ycwzi `l ,xyrn zyecw

:`xnbd zvxzn÷éôð éä òãé éî`vz dnda efi` rcei ike ± ¦¨©¥¨¦
.xyrnd mcew men da lihie ycwzze zixiyràîéz éëå§¦¥¨

äøNò Léøa déì ÷étîcdndaa men lihiy ,xnel dvxz m`e ± §©¦¥§¥£¨¨
ixde ,zixiyr `ivei dze`e znieqn'òøì áBè ïéa øwáé àì'Ÿ§©¥¥¨©

àðîçø øîà(bl fk `xwie),`vz dnda efi` xgai `ly epiidc ¨©©£¨¨
.xyrnl xicdnéleëa àîeî déa éãLc øLôà àîéz éëå§¦¥¨¤§¨§¨¥¥¨§¥

déøãòzendad lka men lihiy owzpy ,xnel dvxz m`e ± ¤§¥
i` .dnda xyrn oaxwl odn zg` s` ycwz `ly ick ,excray

ik ,ok owzl xyt`äîäa ïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¦©§¥¨
äáø÷äìxev didie ±,zepaxwl zendaa jàkéìålihi m`e - §©§¨¨§¥¨

.daxwdl zenda dpiidz `l ,eizenda lka men
,ok m` :`xnbd dywnénð àëämb ±,äîäa øBëáalihi `l ¨¨©¦¦§§¥¨

ik ,cleeiy mcew men eaïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¦©
àkéìå ,äáø÷äì äîäazvxzn .daxwdl zenda dpiidz `l - §¥¨§©§¨¨§¥¨

:`xnbdïéèeLôa øLôà,,eizexeka lka men lihi m` mb ¤§¨¦§¦
:dywne `xnbd day .daxwdl zexeka opi`y oiheytd ex`yi

,ok m`énð àëä`ly eyyg recn ,dfd onfa dnda xyrn iabl ¨¨©¦
ixde ,daxwdl zepaxw eidiïéçe÷ìa øLôà,[zeiepw zenda±] ¤§¨¦§¦

lr `le elv` dclepy dnda lr wx lg dnda xyrn aeigy
:`xnbd zvxzn .diepwéleëa àîeî déa éãL eäéàc ïåék¥¨§¦¨¥¥¨§¥

déøãò,oihren oigewlde ,excr lka men lihi m` ±éçéëLe ¤§¥§¦¦
íéLã÷a éìéñôc éîeî,miycwa milqetd minen ievn mbe ± ¥¦§¦¦§¨¨¦

éìñt énð ïéòaL ïéwec eléôàcwc mexwa men s` ixdy - ©£¦¦¤¨©¦©¦¨§¦
,lqet oirayéçéëL àìzeie`xd zenda zeievn dpiidz `l ± Ÿ§¦¦

eclepy zendad lka men lihiy epwiz `l okle ,daxwdl
.elv`

bdep dnda xyrn :dpyna epipy.ïéLc÷ena àì ìáà ïéleça©¦£¨Ÿ©§¨¦
recn :`xnbd dywn .xyrnn oiycwen xehta dpc `xnbd

a xyrn zyxtd aeig oi`y eprinydl `pzd jxvedïéLc÷eî- §¨¦
`lde ,miycw zendanàèéLtixdy ,`edeäðéð déãéc åàì± §¦¨¨¦¥¦§

.mxyrl aiigzi dnle ,ycwd ly `l` ely mpi` el` zenda
zwqer epizpyn :`xnbd zvxzn,íél÷ íéLã÷aznda oebk §¨¨¦©¦

,minlyïBîî íél÷ íéLã÷ øîàc ,éìéìbä éñBé éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦§
íä íéìòa,mdilral mikiiy ±,àéðúczreay iabl xn`p §¨¦¥§©§¨

oecwtd(ak-`k d `xwie)`hgz iM Wtp''äa ìòî äìòîeWgke ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥
'ygke' zaiz miyxece ,'xwW lr rAWpe 'ebe oFcTtA FzinrA©£¦§¦¨§¦§©©¨¤
,'ygke ezinra' ,'ygke 'da' azkp eli`ke ,dixg`le diptl

,ezinra mbe 'da mb ygiky xnelkúBaøìoecwta xtky xney §©
ly,íél÷ íéLã÷oeik ,my`e yneg aiigyïäLmiaygpïBîî ¨¨¦©¦¤¥§

,íéìòaxtke ,exiag lv` minly znda ciwtd m` xnelk §¨¦
ynege oxw mlyn ,dced jk xg`e elv` dpi`y raype xneyd
milw miycw lr ,miycw lr mirayp oi`y s`e ,my` `iane

,mirayp milra oenn mdy'da dygkd o`k yiy `vnpe

,ezinra dygkde.éìéìbä éñBé éaø éøác,oky oeikeà÷ìñ ¦§¥©¦¥©§¦¦¨§¨
eøOòéì àðéîà Czòcaiigy xnel zrcd lr dler did ±oi ©§¨¨¦¨¦©§

,dnda xyrnaïì òîLî à÷,miycwa bdep xyrn oi`y ¨©§©¨
:`xnbd zl`ey .milw miycwa `l elit`eénð éëä àîéàå± §¥¨¨¦©¦

mikiiyy oeik ,xyrna miaiig milw miycwy xn`p ile`
ixiUrd' :`xnbd daiyn .mdilralàðîçø øîà 'Lã÷ äéäé ¨£¦¦¦§¤Ÿ¤¨©©£¨¨

(al fk `xwie),mcewy dnda lr wx lg xyrn aeigy dfn cnlpe
,dyecw dpi` xyrndàìålrLBã÷ øákLdyecw da didy ± §Ÿ¤§¨¨

.xyrnd mcew
:`xnbd dywn'Lã÷ äéäé' àðîçø áúëc àîòèxehtl ©£¨§¨©©£¨¨¦§¤Ÿ¤

,xyrnn milw miycwúMeã÷ àìééç àðéîà äåä éëä åàì àä̈¨¨¦£¨¨¦¨¨§¨§©
eäéåléò øNòîzyecw dlg dzid ,df herin `ll mle` ± ©£¥¦¨©§

,milw miycw lr xyrnäl÷ äMeãwà äøeîç äMeã÷ àzLä©§¨§¨£¨©§¨©¨
àìééç àì,dlw dyecw lr dlg dpi` dxeng dyecw m` dne ± Ÿ¨§¨

àéòaéî äl÷ äMeãwà äl÷ äMeã÷zyecwy xnel jxvp ike ± §¨©¨©§¨©¨¦©§¨
.milw miycw x`y ly dlw dyecw lr dlg dpi` dlwd xyrn
lr dlg dxeng dyecw oi`y epivn okid zx`an `xnbd

:dlw dyecwïðúc ,àéä éàî(.al dxenz)ãçàå çaæî éLã÷ ãçà , ©¦¦§©¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨
äMeã÷ì äMeãwî íúBà ïépLî ïéà ,úéaä ÷ãa éLã÷dnda ± ¨§¥¤¤©©¦¥§©¦¨¦§¨¦§¨

zyecwy s` ,gafnl dze` miyicwn oi` ziad wcal dycwedy
dze` miyicwn oi` gafnl dycwed .ziad wcan dxeng gafn

,ziad wcal dinc ozil aiig `diy xnelk ,ziad wcalìáà£¨
BúBà ïéLéc÷îl yecwd z` -gafnéeléò Lc÷äwca iycwl ©§¦¦¤§¥¦

ozi ,gafnl dyecwd ef dndan el yiy d`pd zaehy ,ziad
,ziad wcalBúBà ïéîéøçîeinc odkl ozle mixgdl leki oke ± ©£¦¦

dfa x`eane .gafnl dyecwd dndan el yiy d`pdd zaeh
,dlwd ziad wca zyecw lr dlg dxengd gafn zyecw oi`y
legz `l ,dlw dyecw `idy xyrn zyecwy oky lk ok m`e
milw miycw hrnl aezkd jxved recne ,milw miycw lr

:`xnbd zvxzn .dnda xyrnnàîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨
íúäwca zyecw lr dlg gafn zyecw oi`y epipyy dn ± ¨¨

meyn `ed ,ziadàîéé÷ äìBòì åàì äîäa ìëclk oi` ± §¨§¥¨¨§¨¨§¨
okle ,dlik`l zecner maex ixdy ,daxwdl zecner zendad

.gafn zyecw dilr ligdl leki epi`àëä ìáàiabl o`k ± £¨¨¨
oeik ,dnda xyrnàîéé÷ øNòîì äîäa ìëcdnda lk ± §¨§¥¨§©£¥¨§¨

,okl ,xyrzdl dzligzn zcnerdLc÷àc áb ìò óà,oaxwl ©©©§©§§¨
dpéî øNòîc àøeqéà ò÷t àìdnda xyrn aeig rwti `l ± Ÿ¨©¦¨§©£¥¦¨

miycw znday epcnll 'ycw didi' weqtd jxved okle ,dpnn
.dnda xyrnn dxeht milw

:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîìm` `vei did oic dfi` ± §©¨§¨¦¨
xnel epkxvedy ,milw miycw lr dlg dzid xyrn zyecw
miycw x`yn yecw xzei epi` dnda xyrn `lde ,dlg dpi`y
ezectl xeq` `di men da leti m`y :`xnbd zvxzn .milw

xeari `ly exkenl xeq`e(øëîé) àì'áe ['øëné] (ìàâé) àì'a§Ÿ¦¨¥§Ÿ
['ìàbé](gk fk `xwie),x`ya `le xyrna wx yiy `xneg `id efe ¦¨¥

.milw miycwïì òîLî à÷miycw znday 'ycw didi' weqtd ¨©§©¨
.dnda xyrnn dxeht milw

:dpyna epipy,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàå ïàváe ø÷aa âäBðå§¥©¨¨©Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤
íéfòáe íéNákaopi`e oyiae ycga ,df lr dfn oixyrzne ©§¨¦¨¦¦

.df lr dfn oixyrzn
:`ziixaa epipy .oyie ycg oica dpcd `ziixa d`ian `xnbd

äæ ìò äfî ïéøOòúî ïLéå Lãç eéäéå,äîe ,øîBçå ìwî §¦§¨¨§¨¨¦§©§¦¦¤©¤¦©¨¤©
íäL íéfòå íéNákmde ,mipey mipin,äæa äæ íéàìklkn §¨¦§¦¦¤¥¦§©¦¤¨¤

mewnäæ ìò äfî ïéøOòúî,,äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLéå Lãç ¦§©§¦¦¤©¤¨¨§¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤
ikeäæ ìò äfî eøOòúiL ïéc Bðéà.øîBì ãeîìz(ak ci mixac) ¥¦¤¦§©§¦¤©¤©§©

øNòî ãçà ,øaãî áeúkä úBøNòî ézLa ,'øOòz øOò'©¥§©¥¦§¥©©§©¨§©¥¤¨©§©
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zexeka(oey`x meil)

dfd onfa xeka zyecw repnl epwz `ly mrhd :`xnbd zvxzn
y meyn ,iebl en` ofe` zxikn ici lrøLôàdpwz zeyrl ¤§¨

zxg`äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøãk,àì Bì øzeîìéèäì íã ¦§©§¨§¨©©§¨¨§¨¨§¨¦
àöiL íãB÷ øBëaa íeîxekad,íìBòä øéåàìepi` jk jezny ©§¤¤¥¥©£¦¨¨

ofe` zxikn xy`n dticr ef dpwzy mrhde .dxekaa ycwzn
mende ,odkl ozip men lra xekay meyn ,iebl xekad m`
riwtn iebl en` ofe` zxikn la` .daxwd zyecwn wx eriwtn

.odkl ozip epi`e ,ixnbl xekad zyecw
ok m` :`xnbd dywnénð àëäonfa dnda xyrn iabl mb ± ¨¨©¦

xyrn zevn jka eriwtde edeyixti `ly epwiz recn ,dfd
ixde ,ixnbl dndaàøwéòî àîeî déa éãLc øLôàozip ± ¤§¨§¨¥¥¨¥¦¨¨

eilr legze ez`vay ick ,dligzn ixiyra men elihiy owzl
.dlwz icil ea e`eai `le ,axwdl ycwzi `l ,xyrn zyecw

:`xnbd zvxzn÷éôð éä òãé éî`vz dnda efi` rcei ike ± ¦¨©¥¨¦
.xyrnd mcew men da lihie ycwzze zixiyràîéz éëå§¦¥¨

äøNò Léøa déì ÷étîcdndaa men lihiy ,xnel dvxz m`e ± §©¦¥§¥£¨¨
ixde ,zixiyr `ivei dze`e znieqn'òøì áBè ïéa øwáé àì'Ÿ§©¥¥¨©

àðîçø øîà(bl fk `xwie),`vz dnda efi` xgai `ly epiidc ¨©©£¨¨
.xyrnl xicdnéleëa àîeî déa éãLc øLôà àîéz éëå§¦¥¨¤§¨§¨¥¥¨§¥

déøãòzendad lka men lihiy owzpy ,xnel dvxz m`e ± ¤§¥
i` .dnda xyrn oaxwl odn zg` s` ycwz `ly ick ,excray

ik ,ok owzl xyt`äîäa ïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¦©§¥¨
äáø÷äìxev didie ±,zepaxwl zendaa jàkéìålihi m`e - §©§¨¨§¥¨

.daxwdl zenda dpiidz `l ,eizenda lka men
,ok m` :`xnbd dywnénð àëämb ±,äîäa øBëáalihi `l ¨¨©¦¦§§¥¨

ik ,cleeiy mcew men eaïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¦©
àkéìå ,äáø÷äì äîäazvxzn .daxwdl zenda dpiidz `l - §¥¨§©§¨¨§¥¨

:`xnbdïéèeLôa øLôà,,eizexeka lka men lihi m` mb ¤§¨¦§¦
:dywne `xnbd day .daxwdl zexeka opi`y oiheytd ex`yi

,ok m`énð àëä`ly eyyg recn ,dfd onfa dnda xyrn iabl ¨¨©¦
ixde ,daxwdl zepaxw eidiïéçe÷ìa øLôà,[zeiepw zenda±] ¤§¨¦§¦

lr `le elv` dclepy dnda lr wx lg dnda xyrn aeigy
:`xnbd zvxzn .diepwéleëa àîeî déa éãL eäéàc ïåék¥¨§¦¨¥¥¨§¥

déøãò,oihren oigewlde ,excr lka men lihi m` ±éçéëLe ¤§¥§¦¦
íéLã÷a éìéñôc éîeî,miycwa milqetd minen ievn mbe ± ¥¦§¦¦§¨¨¦

éìñt énð ïéòaL ïéwec eléôàcwc mexwa men s` ixdy - ©£¦¦¤¨©¦©¦¨§¦
,lqet oirayéçéëL àìzeie`xd zenda zeievn dpiidz `l ± Ÿ§¦¦

eclepy zendad lka men lihiy epwiz `l okle ,daxwdl
.elv`

bdep dnda xyrn :dpyna epipy.ïéLc÷ena àì ìáà ïéleça©¦£¨Ÿ©§¨¦
recn :`xnbd dywn .xyrnn oiycwen xehta dpc `xnbd

a xyrn zyxtd aeig oi`y eprinydl `pzd jxvedïéLc÷eî- §¨¦
`lde ,miycw zendanàèéLtixdy ,`edeäðéð déãéc åàì± §¦¨¨¦¥¦§

.mxyrl aiigzi dnle ,ycwd ly `l` ely mpi` el` zenda
zwqer epizpyn :`xnbd zvxzn,íél÷ íéLã÷aznda oebk §¨¨¦©¦

,minlyïBîî íél÷ íéLã÷ øîàc ,éìéìbä éñBé éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦§
íä íéìòa,mdilral mikiiy ±,àéðúczreay iabl xn`p §¨¦¥§©§¨

oecwtd(ak-`k d `xwie)`hgz iM Wtp''äa ìòî äìòîeWgke ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥
'ygke' zaiz miyxece ,'xwW lr rAWpe 'ebe oFcTtA FzinrA©£¦§¦¨§¦§©©¨¤
,'ygke ezinra' ,'ygke 'da' azkp eli`ke ,dixg`le diptl

,ezinra mbe 'da mb ygiky xnelkúBaøìoecwta xtky xney §©
ly,íél÷ íéLã÷oeik ,my`e yneg aiigyïäLmiaygpïBîî ¨¨¦©¦¤¥§

,íéìòaxtke ,exiag lv` minly znda ciwtd m` xnelk §¨¦
ynege oxw mlyn ,dced jk xg`e elv` dpi`y raype xneyd
milw miycw lr ,miycw lr mirayp oi`y s`e ,my` `iane

,mirayp milra oenn mdy'da dygkd o`k yiy `vnpe

,ezinra dygkde.éìéìbä éñBé éaø éøác,oky oeikeà÷ìñ ¦§¥©¦¥©§¦¦¨§¨
eøOòéì àðéîà Czòcaiigy xnel zrcd lr dler did ±oi ©§¨¨¦¨¦©§

,dnda xyrnaïì òîLî à÷,miycwa bdep xyrn oi`y ¨©§©¨
:`xnbd zl`ey .milw miycwa `l elit`eénð éëä àîéàå± §¥¨¨¦©¦

mikiiyy oeik ,xyrna miaiig milw miycwy xn`p ile`
ixiUrd' :`xnbd daiyn .mdilralàðîçø øîà 'Lã÷ äéäé ¨£¦¦¦§¤Ÿ¤¨©©£¨¨

(al fk `xwie),mcewy dnda lr wx lg xyrn aeigy dfn cnlpe
,dyecw dpi` xyrndàìålrLBã÷ øákLdyecw da didy ± §Ÿ¤§¨¨

.xyrnd mcew
:`xnbd dywn'Lã÷ äéäé' àðîçø áúëc àîòèxehtl ©£¨§¨©©£¨¨¦§¤Ÿ¤

,xyrnn milw miycwúMeã÷ àìééç àðéîà äåä éëä åàì àä̈¨¨¦£¨¨¦¨¨§¨§©
eäéåléò øNòîzyecw dlg dzid ,df herin `ll mle` ± ©£¥¦¨©§

,milw miycw lr xyrnäl÷ äMeãwà äøeîç äMeã÷ àzLä©§¨§¨£¨©§¨©¨
àìééç àì,dlw dyecw lr dlg dpi` dxeng dyecw m` dne ± Ÿ¨§¨

àéòaéî äl÷ äMeãwà äl÷ äMeã÷zyecwy xnel jxvp ike ± §¨©¨©§¨©¨¦©§¨
.milw miycw x`y ly dlw dyecw lr dlg dpi` dlwd xyrn
lr dlg dxeng dyecw oi`y epivn okid zx`an `xnbd

:dlw dyecwïðúc ,àéä éàî(.al dxenz)ãçàå çaæî éLã÷ ãçà , ©¦¦§©¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨
äMeã÷ì äMeãwî íúBà ïépLî ïéà ,úéaä ÷ãa éLã÷dnda ± ¨§¥¤¤©©¦¥§©¦¨¦§¨¦§¨

zyecwy s` ,gafnl dze` miyicwn oi` ziad wcal dycwedy
dze` miyicwn oi` gafnl dycwed .ziad wcan dxeng gafn

,ziad wcal dinc ozil aiig `diy xnelk ,ziad wcalìáà£¨
BúBà ïéLéc÷îl yecwd z` -gafnéeléò Lc÷äwca iycwl ©§¦¦¤§¥¦

ozi ,gafnl dyecwd ef dndan el yiy d`pd zaehy ,ziad
,ziad wcalBúBà ïéîéøçîeinc odkl ozle mixgdl leki oke ± ©£¦¦

dfa x`eane .gafnl dyecwd dndan el yiy d`pdd zaeh
,dlwd ziad wca zyecw lr dlg dxengd gafn zyecw oi`y
legz `l ,dlw dyecw `idy xyrn zyecwy oky lk ok m`e
milw miycw hrnl aezkd jxved recne ,milw miycw lr

:`xnbd zvxzn .dnda xyrnnàîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨
íúäwca zyecw lr dlg gafn zyecw oi`y epipyy dn ± ¨¨

meyn `ed ,ziadàîéé÷ äìBòì åàì äîäa ìëclk oi` ± §¨§¥¨¨§¨¨§¨
okle ,dlik`l zecner maex ixdy ,daxwdl zecner zendad

.gafn zyecw dilr ligdl leki epi`àëä ìáàiabl o`k ± £¨¨¨
oeik ,dnda xyrnàîéé÷ øNòîì äîäa ìëcdnda lk ± §¨§¥¨§©£¥¨§¨

,okl ,xyrzdl dzligzn zcnerdLc÷àc áb ìò óà,oaxwl ©©©§©§§¨
dpéî øNòîc àøeqéà ò÷t àìdnda xyrn aeig rwti `l ± Ÿ¨©¦¨§©£¥¦¨

miycw znday epcnll 'ycw didi' weqtd jxved okle ,dpnn
.dnda xyrnn dxeht milw

:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîìm` `vei did oic dfi` ± §©¨§¨¦¨
xnel epkxvedy ,milw miycw lr dlg dzid xyrn zyecw
miycw x`yn yecw xzei epi` dnda xyrn `lde ,dlg dpi`y
ezectl xeq` `di men da leti m`y :`xnbd zvxzn .milw

xeari `ly exkenl xeq`e(øëîé) àì'áe ['øëné] (ìàâé) àì'a§Ÿ¦¨¥§Ÿ
['ìàbé](gk fk `xwie),x`ya `le xyrna wx yiy `xneg `id efe ¦¨¥

.milw miycwïì òîLî à÷miycw znday 'ycw didi' weqtd ¨©§©¨
.dnda xyrnn dxeht milw

:dpyna epipy,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàå ïàváe ø÷aa âäBðå§¥©¨¨©Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤
íéfòáe íéNákaopi`e oyiae ycga ,df lr dfn oixyrzne ©§¨¦¨¦¦

.df lr dfn oixyrzn
:`ziixaa epipy .oyie ycg oica dpcd `ziixa d`ian `xnbd

äæ ìò äfî ïéøOòúî ïLéå Lãç eéäéå,äîe ,øîBçå ìwî §¦§¨¨§¨¨¦§©§¦¦¤©¤¦©¨¤©
íäL íéfòå íéNákmde ,mipey mipin,äæa äæ íéàìklkn §¨¦§¦¦¤¥¦§©¦¤¨¤

mewnäæ ìò äfî ïéøOòúî,,äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLéå Lãç ¦§©§¦¦¤©¤¨¨§¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤
ikeäæ ìò äfî eøOòúiL ïéc Bðéà.øîBì ãeîìz(ak ci mixac) ¥¦¤¦§©§¦¤©¤©§©
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd zl`eyïçkLày dxeza xewn ep`vn ±LBøéz,oii ± ©§§¨¦
øäöéåmle` ,df lr dfn mixyrzn mpi` ,ony ±ïâãå LBøézoke §¦§¨¦§¨¨

ïâãå ïâc,mixerye mihig oebk ,obc ipin ipy -ïépîmpi`y ¨¨§¨¨¦©¦
xn`pyk ixdy ,df lr dfn mixyrzn(ai gi xacna)alg lke'

'obce yexiz`le ,el jenqd yexizd lr `l` aeqp 'alg'd oi`
:`xnbd daiyn .eixg` xen`d obc lra cnlp df oic,øîBçå ì÷©¨¤

øäöéå LBøéz äîeit lr s` [mizif irxfe miptb irxf-]ïðéàL ©¦§¦§¨¤¥¨
äæa äæ íéàìkmewn lkn ,cgia mrxefl xzeny ±ïéà ¦§©¦¤¨¤¥

äæ ìò äfî ïéøOòúî,ok m` ,mipey mipin ipy mdy oeikLBøéz ¦§©§¦¦¤©¤¦
ïâãåokeäæa äæ íéàìk íäL ïâãå ïâc,cgia mrxefl xeq`y ± §¨¨¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤¨¤

.äæ ìò äfî eøOòúé àlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ¦§©§¦¤©¤
:`xnbd zl`eyøîàc äiLàé éaøìeepi` mxkd i`lk rxefdy §©¦Ÿ¦¨§¨©

dwelïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãò[miapr oirxb-]úìBtîa ©¤¦§©¦¨§¨§©§¨§©¤
ãé,zg` zaa mrxfie ecin cgi el` mipin dyly litiy ±äéëé ¨¥¦

dì éúééîobce obc e` yexize obcy xewn `ian `ed okidn ± ©§¥¨
lwa z`f cenll leki epi` ixde ,df lr dfn mixyrzn mpi`
elit`e obce obc mb ,eixac itl ixdy ,xdvie yexizn xnege

:`xnbd daiyn .dfa df mi`lk mpi` obce yexizéëä dì éúééî©§¥¨¨¦
,df ote`a xnege lwd z` cnel diy`i iax ±øäöéå LBøéz äîe©¦§¦§¨

äæa äæ íéàìk ïðéàLcgia mrxefl xzeny -éãé ìò eléôà ¤¥¨¦§©¦¤¨¤£¦©§¥
zrixføçà øáclr mixaer oi`y meyn ,mnr cgi iyily oin ± ¨¨©¥

,mxkd oin mr cgi obc ipin ipy rxfiy cr mxkd i`lk xeqi`
mewn lkne,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàok m`ïâãå LBøézoke ¥¦§©§¦¦¤©¤¦§¨¨

äæa äæ íéàìk ïäL ïâãå ïâccgia mrxefl xeq`y ±éãé ìò ¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤¨¤©§¥
zrixføçà øácobce yexiz ,epiidc ,mnr cgi iyily oin ± ¨¨©¥

,yexiz mr rexfl xeq` obce obce ,sqep obc oin mr rexfl xeq`
ike.äæ ìò äfî eøOòúé àlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ¦§©§¦¤©¤

:`xnbd zl`ey,ïìðî àîìòa ïéðéî éðLexewn ep`vn ,xnelk §¥¦¦§¨§¨§¨¨
i`y oipne ,df lr dfn mixyrzn mpi`y xdvie yexiz obcl wx
yexiz obc mpi`y mixg` mipin ipya df lr dfn xyrl xyt`

:`xnbd daiyn .miycre milet oebk ,xdvieeäðéð ïðaøc éðä± ¨¥§©¨¨¦§
,opaxcn wx `ed el` mipina xyrnd aeigïðaø eðéwúc ìëå§¨§©¦©¨¨

àúééøBàc ïéòkeðéwzoirk edepwz ,minkg epwzy aeig lke ± §¥§©§¨©¦
,cenll yi ok m`e ,`ziixe`ca aeigdäîmixacy myk - ©

n xyrna miaiigd,àúééøBàc,xdvie yexiz obc epiidcéðL §©§¨§¥
ïéðéîmdnénð ïðaøc ,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïðéàmb jk - ¦¦¥¨¦§©§¦¦¤©¤§©¨¨©¦

dfn mixyrzn mpi` mipin ipy ,opaxcn xyrna miaiigy mixac
.df lr

dxn`y dnn dywne ,dnda xyrn lr oecl zxfeg `xnbd
:obc xyrn iablééaàì ïðç áø øa àáø déì øîà,äzòî àlà ¨©¥¨¨©©¨¨§©©¥¤¨¥©¨

oinn obc xyrn mixyrn oi`y df oicl xewndy epi`xy oeik ±
yexizl cxtp 'alg' xn`y aezkd xezin cnlp ,epin epi`y lr

l ok m` ,xdvil cxtp 'alg'eáéúk àìc äîäa øNòî éabea ©¥©§©§¥¨§Ÿ§¦
,'ïàö øNòîe ø÷a øNòî ìëå''xyrn' xn`p `ly epiidc §¨©§©¨¨©§©Ÿ

xwa lr zg` mrt 'xyrn' xn`p `l` ,o`v lre xwa lr cxtpa
xn`py enk ,cgia o`ve(al fk `xwie),'o`ve xwA xUrn lke'§¨©§©¨¨¨Ÿ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד קרן התולדה באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

בפקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א הננו לאשר קבלת מכתבם מיום ל' בניסן על דבר יסוד ארגונם 

הנכבד, ואלו דברי המענה של כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בודאי שענין כזה לא נצרך להסכמה מיוחדת, כיון שראשון לצוויי בורא העולם ומנהיגו ויוצר 

האדם הוא צווי פרו ורבו ומלאו את הארץ. והרי נוסף על זה שהתורה, תורת חיים, היא הוראה בחיי 

כבר  ולכן  והשו"ע.  התניא  בעל  הזקן  רבינו  כ"ק  כפתגם  היא,  תורה   - בתורה  הסדר  גם  היום-יום, 

מודגשת חשיבות הענין להיותו צווי ראשון בתורתנו הק'.

זה  וכמה בדורנו  ויסוד בתורתנו הק', על אחת כמה  ובכל מקום מודגש הדבר  ואם בכל עת 

ובארצנו הק', ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ברכתי שלוחה לכל העוסקים במפעל נכבד זה ותבוא עליהם ברכת ה'.

בכבוד ובברכה.

מזכיר

oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay
øäöéå ùåøéú ïçëùà.cg` lkl "alg" aizk ikdc ,df lr dfn oixyrn oi`c Ð

ïâãå ùåøéúlr obcn mexzi `lc olpn ,"alg" cg `l` ediiexza aizk `lc Ð
obc lr yexizne yexizïâãå ïâãmiptb .oihig lr oixerye ,oixery lr oihig Ð

mizifeÐ yexize obc ,opaxcn mirxf i`lk Ð obce obc ,df mr df mi`lk opi` Ð
.`ziixe`cn mxk i`lkøîàã äéùàé éáøìå

opi` obce obce ,mi`lk opi` yexize obc Ð
zg` zaa ozyly rxfiy cr ,mi`lk

.ci zletnaäì éúééî éëéä.xnege lwa Ð
øçà øáã éãé ìò åìéôàoin rxf m`y Ð

,mi`lk opi` Ð mixery e` oihig e` ,iyily
.mxk oine obc oipin ipy `diy crùåøéú

ïâãåoin ici lr mi`lk ,oipin ipy ody Ð
mxk ici lr mi`lk ody obce obc e` .iyily

.'ek oic epi` Ðàîìòá ïéðéî éðùåepi`y Ð
exyrzi `lc olpn ,miycre oilet oebk ,obc

df lr dfnéðä.opaxc oipin x`y lk Ð
obc `l` xyrna aiig epi` `ziixe`cnc
`ziixe`c oirk Ð oewzc lke ,xdvie yexiz
.epin epi`y lr oinn exyrzi `ly ,oewz
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äîåxnege lw ocinl opivn `l oyie ycgn Ð 'ek dfa df mi`lk mpi`y xdvie yexiz

ly xyrn :xninl ivn iedc .dfa df mi`lk mpi`y oyie ycg dne :`peeb i`d ik

,obce yexiz `ia` ip` s` Ð df lr df oixyrzne dfa df mi`lk ody ,gikei mifre miyak

arc inp `zyd :xn`z m`e .obce obcmifre miyak izk` ,xdvie yexizn xnege lw ci

,jiiy `lc :xnel yi !gikei dnda xyrn ly

ly mixac dnda xyrna epivn `lc meyn

lr dfn exyrzi `ly mi`lk mpi`c zg` dpy

yexiz `ki`c ,obc xyrna epivny enk ,df

mpi`e ,mi`lk mpi`e zg` dpy ly xdvie

jiiy oyie ycgc xnege lwn la` .oixyrzn

dnda xyrna inp epivnc meyn ,ith xninl

oi`e (df lr df) mi`lk opi`y oyie ycgc

mdy mifre miyake ,df lr dfn oixyrzn

.df lr dfn oixyrzn Ð dfa df mi`lkïâã
qxhpewa aezk Ð 'ek dfa df mi`lk mdy obce

zerhy dnece .opaxc obce obc ly mirxf i`lkc

oke .`ziixe`c `edy rnyn o`kc ,`ed xteq

lk" wxta oke (`,hl) oiyecwc `nw wxta gken

mirxf i`lk :jixtc (`,ehw oileg) "xyad

oia welig oi`e .`ed jl izariz `dc ,exqzil

xzen dfy `l` ,mirxf i`lkl mxkd i`lk

iax elit`e .d`pda elit` xeq` dfe dlik`a

elit` aiigne ,mirxf i`lk dil zi` inp diy`i

.mirxf i`lk meyn ediicegl dxerye dhga

dylya `l` mxkd i`lk meyn aiign `lc ,"xg` xac ici lr" hwp obce yexiz meyn Ð xg` xac ici lr dfa df mi`lk ody obce obc obce yexiz diy`i iaxlc `kd xn`wc `de

`ki`c ,ol rnyn `w `gxe` ab` `zlin :opiwqne .dwel mi`lk rxefd :mzd iziinc (a,at oileg) "epa z`e eze`" wxt seqa gken oke .ixza aiig Ð mirxf i`lk meyn la` .oipin

diy`i iax dcenc dpin rny .aiig inp ovxge dxery ,ovxge dhg rxf ikc ol rnyn `w ,ci zletna ovxge dxerye dhg rxfiy cr :xn`c ,diy`i iaxcn iwet`l .mi`lk ipeeb ixz

dxery ,ovxge dhg la` .bilt cgae ,iwlc diy`i iax dcen cgae .ovxge dhg ,dxerye dhg :oebk ,mxk i`lke mirxf i`lk :mi`lk ipeeb ixz ixwc ,yxtl d`xp cere .dxerye dhga

.ovxge dxery e` :enk ,"e`" eyexit Ð "dxerye" my aezky [mixtql] elit`e ."ovxge dxery e` ,ovxge dhg" :`icda mda aezky mixtq yi cere .`ed `peeb cg elek Ð ovxge

wxt mi`lk zkqna inlyexia inp gken oke .izxz iwl inp diy`i iaxl `dc ,diy`i iaxcn iwet`l ,izxz iwlc ovxge dxerye dhg oebk ,zg` zaa mi`lk inwe`l ivn `l ikdle

oipin ipy rxfiy cr aiig epi`y `nl` ,"jnxk mi`lk rxfz `l" aizk :mzd xn`wc ,ipinyrxfz `l jcy" ozpei iaxc dizrc lr .cg` oin :xne` ozpei iax .diy`i iax ixac ,mxka

jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l ,"mi`lk rxfz `l jcy" aizk diy`i iaxc dizrc lr .xg` oin elit` eilr xiardl Ð "mi`lk jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l ,"mi`lk

dnl "jnxk" :iraw i`n ikd i` Ð mxk `la mirxf i`lka diy`i iax aiign `l i`e .dwel Ð "jnxk" meyn ,dwel Ð "jcy" meyn ea exzd m`y ,d`xzdl :ixn` `ixag ?"mi`lk

.llk "jnxk" il dnl (ernynk) ira (dfk) ixnbl `l` .df oipra ozpei iaxc `iyew oi`c Ð cg` e`la xnel el didy ,ipy e`la "jnxk" xn`p dnl irac yxtl rnyn `lc ?il

iaxe .ovxge dxerye dhg oebk ,ovxg icda ipin ipy `ki`c cr mxk meyn aiign `l diy`i iaxc ,ibilt mirxf i`lka `l` .oipin ipya mirxf i`lk meyn iaiign i`ce mlek jkld

ipy Ð mi`lk zrixf dil rnync ?mipin dyely ira mxk i`lkae ,oipin ipya aiign mirxf i`lkac `py i`n ,diy`i iaxl :denzl oi`e .ovxg icda cg` oina elit` aiign ozpei

` wxt) mi`lk zkqna rnyn i`ce dcedi iax ,edine .mirxf ipin ipy epiidc ,mi`lk jnxk icda rxfz `l :ikd `xw iyextl `ki` jkld ,`ed mirxf oin e`l ovxge ,mirxf ipin

riaxz `l jznda"c `xw ,edine ."jcy" icda mirxf i`lk irac ,dhge mixery ipy e` ,dxerye oihg ipy e` ,oinqeke dxerye dhg rxfiy cr mirxf i`lka inp aiign `lc (h dpyn

.ikd iyextl el xyt` `l "mi`lkéðùå"oikxan cvik" wxtae .xdvie yexize obc `l` aizk `l `kde ,opaxc Ð `xw i`da iaizk `lc oipin lkc rnyn Ð opaxc `nlra oipin

oiaexg mzq xyrn (a,eh) dpyd y`xc `nw wxtae .opaxca liha `l sl`a elit` oipnay xacc xn` inp (a,b) dvia zerivw `xhil iabe .opaxc slv xyrnc xn` inp (`,el zekxa)

`zknq` Ð xyrn oiprl wxie oli`d zexite ziphw elit` oiaxnc ixtqc zeyxc edpd lke .oiaexg mzq `le dpenlve dhiy iaexg [`l`] (`l) xht `l ixtqac ab lr s` .opaxc

e .edpip `nlraecia dzlry odke .`id `nlra `zknq`e ,zeay Ð "oezay"n mipdk zxeza yixcc (a,el dvia) "oiliyn" wxta devn meyne zeayc ilin lk ogky` `peeb i`d ik

`ziixe`c oirk opax mzd Ð dler epi` lebirc (`,`t zenai) "lxrd" seqa xn`c `de .zecxn zkn epiid Ð 'ek dwel dlk`y odkc (a,hi zekn) "oiweld od el`" wxta lah ly dp`z

xfril` iax ibiltce .mc` ipa oeyl xg` jldc ,mixcpa epiidc mz epiax xne` Ð ziphw elit` ,obcinc ilin lk rnyn "obc"c (`,dp mixcp) "wxid on xcepd" wxta opixn`c `de .oewiz

,ohgqe owqixy zeliln oebk ,obcd on `veid dwyn oebk ,`ziixe`ca ibiltc dl zgkyn Ð dxz`a iwe`e dpin oeca ,dpine dpin oeca (a,kw oileg) "ahexde xerd" wxta ryedi iaxe

opaxc xneg `l` ,`wec e`l Ð dzina dlke`d :xn`c cr 'ek z`hg [in] jezl dltpy dnexz ly dliac :(b dpyn `i wxt) dxt zkqna opzc `de .(`,hi) zayc `nw wxta xn`ck

s`e .`ziixe`c eznexzy xac z`hg ina ltp m`y ,dliac hwp `nlra `pniql :inp i` .mixenb miryx oia exaewl e` ,zeiwln x`yn ith iiewl`l dpin `wtpe ,dzin xeqi` oirk

opiyxcc `xwc zvw rnyn zexyrn zkqn wxt yixa inlyexiae .`ziixe`c xdvie yexiz obc meyn dxifb ,ith ixeng`l jiiy mewn lkn Ð opaxc zexit znexz jytp dnc ab lr

:xnel cenlz ?oipn ziphw ,d`eaz `l` il oi` :cr ,'ek xyrna miaiig mixacd lk xne` iziid "xyrz xyr" :mzd xn`c .`id dxenb `yxc Ð ziphwe zexita xyrn aeig dipin

"ux`d rxfn" :xnel cenlz ?oilk`p oi`y dpib iperxf x`ye ,milvae zepepve ztl rxf ,oipiyxk rxf ,oilrd s` daxn ip`y leki .xibxbe milgye mey zeaxl Ð "ux`d xyrn lke"

zewxi .urd ixt lk `le Ð "urd ixtn" :xnel cenlz Ð dnxib iaexge dpenlve dhiy iaexg daxn ip`y leki e` .oli`d zexit lk zeaxl Ð "urd ixtn"e ,ux`d [rxf] lk `l Ð

`zknq` mdl oi`c ,xnelk Ð mdixacn :xn`w ikdc yxtl yie .`ziixe`c zexite ziphw la` ,mdixacn zewxic rnyn .mdixacn zewxil zexyrnd :xne` `iawr oa iqi` ?oipn

milgye meya Ð zexyrnl zewxi zeaxl oipn :mzd ipzwc ab lr s`c .zewxil `xw mey iziin `l "xyrz xyr" zyxta inp ixtqae .zexit x`ye ziphwl yiy enk weqtd on

mipipr yiy itl ,weqt mey lr zewxi jinqdl evx `l `nye .ixtqa enk my jix`n epi`e ,xvewa d`ian "izewga m`" zyxta mipdk zxezae .`icda mzd ipzwck ,ixii` xibxbe

e`ay cr ,zexyrne zenexz oiyixtn eid dlebay epizeax :opgei iax xn` :"miyp izy" wxt dlg zkqna inlyexia xn`wc `idd ik .mixac x`yan xzei zewxia lwdl mdl d`xpy

`l` eyg `l :l`eny mya `ax .yixtn jk xg`e jlede lke` ux`l dveg zlg :xn` l`eny mya dcedi axe `xirf iax .(dxn`) `ipinbxez Ð "miaexd" oepi` o`n .melhae miaexd

ecb dnexzl `l` eyg `l :l`eny iax mya `a` iax .xdvie yexize obc znexzl.mdixacn zewxil zexyrn :`iawr oa iqi` ipzc .eyg `l dlecb dnexzl elit` Ð zewxil la` ,dl

àìà,xnel yie !oixyrzn oi`e dfa df mi`lk opi`y oyie ycgn xnege lw slinl `z` `d :xn`z m`e Ð df lr dfn exyrzi ['ek] xwa xyrn aizk `lc dnda xyrn iab dzrn

mifre miyak :jixte .dfl ixiyre dfl ixiyr ozile wlgl `ay ,"ixiyrd" `xw xn` :ipyne .'ek "o`vn" lirl opiaxnck ,oixyrzne mi`lk mdy egikei mifre miyak :xninl `ki`c

enk iz`c ,oine oin lk lr wlgl "ixiyrd" aizkc `zyd la` .xn`ck ,"o`v" `pngx iaxc oeik ,ycge oyic xnege lwn mifre miyak opitli `l Ð "ixiyrd" e`l i` `nlyac !inp

.oine oin lkl ziy`x ozil `ay ,obc iabc jenqac "mziy`x"
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ïépî ïâãå ïâc ,ïâãå LBøéz ;øäöéå LBøéz ïçkLà©§©©¦§¦§¨¦§¨¨¨¨§¨¨¦©¦
¯äæ íéàìk ïðéàL øäöéå LBøéz äîe :øîBçå ì÷©¨¤©¦§¦§¨¤¥¨¦§©¦¤

äæa¯,ïâãå LBøéz ;äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéà ¨¤¥¦§©§¦¦¤©¤¦§¨¨
äæa äæ íéàìk íäL ,ïâãå ïâc¯àlL ïéc Bðéà ¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤¨¤¥¦¤Ÿ

òøæiL ãò :øîàc äiLàé éaøìe äæ ìò äfî eøOòúé¦§©§¦¤©¤§©¦Ÿ¦¨§¨©©¤¦§©
dì éúééî éëéä ,ãé úìBtîa ïöøçå äøBòNe ähç¦¨§¨§©§¨§©¤¨¥¦©§¥¨

¯íéàìk ïðéàL ,øäöéå LBøéz äîe :éëä äì éúééî©§¥¨¨¦©¦§¦§¨¤¥¨¦§©¦
øçà øác éãé ìò eléôà äæa äæ¯ïéøOòúî ïéà ¤¨¤£¦©§¥¨¨©¥¥¦§©§¦

äæ íéàìk ïäL ,ïâãå ïâc ,ïâãå LBøéz ;äæ ìò äfî¦¤©¤¦§¨¨¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤
øçà øác éãé ìò äæa¯eøOòúé àlL ïéc Bðéà ¨¤©§¥¨¨©¥¥¦¤Ÿ¦§©§

ïìðî àîìòa ïéðéî éðLe äæ ìò äfî¯ïðaøc éðä ¦¤©¤§¥¦¦§¨§¨§¨©¨¥§©¨©
ïðaø eðéwúc ìëå ,eäðéð¯äî ,eðéwz àúééøBàc ïéòk ¦§§¨§©¦©¨©§¥§©§¨©¦©

äæ ìò äfî ïéøOòúî ïðéà ïéðéî éðL àúééøBàc¯áø øa àáø déì øîà .éîð ïðaøc §©§¨§¥¦¦¥¨¦§©§¦¦¤©¤§©¨©©¦£©¥¨¨©©
,"ïàö øNòîe ø÷a øNòî ìëå" áéúk àìc ,äîäa øNòî éaâ ,äzòî àlà :ééaàì ïðç̈¨§©©¥¤¨¥©¨©¥©§©§¥¨§¨§¦§¨©§©¨¨©§©Ÿ
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd zl`eyïçkLày dxeza xewn ep`vn ±LBøéz,oii ± ©§§¨¦
øäöéåmle` ,df lr dfn mixyrzn mpi` ,ony ±ïâãå LBøézoke §¦§¨¦§¨¨

ïâãå ïâc,mixerye mihig oebk ,obc ipin ipy -ïépîmpi`y ¨¨§¨¨¦©¦
xn`pyk ixdy ,df lr dfn mixyrzn(ai gi xacna)alg lke'

'obce yexiz`le ,el jenqd yexizd lr `l` aeqp 'alg'd oi`
:`xnbd daiyn .eixg` xen`d obc lra cnlp df oic,øîBçå ì÷©¨¤

øäöéå LBøéz äîeit lr s` [mizif irxfe miptb irxf-]ïðéàL ©¦§¦§¨¤¥¨
äæa äæ íéàìkmewn lkn ,cgia mrxefl xzeny ±ïéà ¦§©¦¤¨¤¥

äæ ìò äfî ïéøOòúî,ok m` ,mipey mipin ipy mdy oeikLBøéz ¦§©§¦¦¤©¤¦
ïâãåokeäæa äæ íéàìk íäL ïâãå ïâc,cgia mrxefl xeq`y ± §¨¨¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤¨¤

.äæ ìò äfî eøOòúé àlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ¦§©§¦¤©¤
:`xnbd zl`eyøîàc äiLàé éaøìeepi` mxkd i`lk rxefdy §©¦Ÿ¦¨§¨©

dwelïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãò[miapr oirxb-]úìBtîa ©¤¦§©¦¨§¨§©§¨§©¤
ãé,zg` zaa mrxfie ecin cgi el` mipin dyly litiy ±äéëé ¨¥¦

dì éúééîobce obc e` yexize obcy xewn `ian `ed okidn ± ©§¥¨
lwa z`f cenll leki epi` ixde ,df lr dfn mixyrzn mpi`
elit`e obce obc mb ,eixac itl ixdy ,xdvie yexizn xnege

:`xnbd daiyn .dfa df mi`lk mpi` obce yexizéëä dì éúééî©§¥¨¨¦
,df ote`a xnege lwd z` cnel diy`i iax ±øäöéå LBøéz äîe©¦§¦§¨

äæa äæ íéàìk ïðéàLcgia mrxefl xzeny -éãé ìò eléôà ¤¥¨¦§©¦¤¨¤£¦©§¥
zrixføçà øáclr mixaer oi`y meyn ,mnr cgi iyily oin ± ¨¨©¥

,mxkd oin mr cgi obc ipin ipy rxfiy cr mxkd i`lk xeqi`
mewn lkne,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàok m`ïâãå LBøézoke ¥¦§©§¦¦¤©¤¦§¨¨

äæa äæ íéàìk ïäL ïâãå ïâccgia mrxefl xeq`y ±éãé ìò ¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤¨¤©§¥
zrixføçà øácobce yexiz ,epiidc ,mnr cgi iyily oin ± ¨¨©¥

,yexiz mr rexfl xeq` obce obce ,sqep obc oin mr rexfl xeq`
ike.äæ ìò äfî eøOòúé àlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ¦§©§¦¤©¤

:`xnbd zl`ey,ïìðî àîìòa ïéðéî éðLexewn ep`vn ,xnelk §¥¦¦§¨§¨§¨¨
i`y oipne ,df lr dfn mixyrzn mpi`y xdvie yexiz obcl wx
yexiz obc mpi`y mixg` mipin ipya df lr dfn xyrl xyt`

:`xnbd daiyn .miycre milet oebk ,xdvieeäðéð ïðaøc éðä± ¨¥§©¨¨¦§
,opaxcn wx `ed el` mipina xyrnd aeigïðaø eðéwúc ìëå§¨§©¦©¨¨

àúééøBàc ïéòkeðéwzoirk edepwz ,minkg epwzy aeig lke ± §¥§©§¨©¦
,cenll yi ok m`e ,`ziixe`ca aeigdäîmixacy myk - ©

n xyrna miaiigd,àúééøBàc,xdvie yexiz obc epiidcéðL §©§¨§¥
ïéðéîmdnénð ïðaøc ,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïðéàmb jk - ¦¦¥¨¦§©§¦¦¤©¤§©¨¨©¦

dfn mixyrzn mpi` mipin ipy ,opaxcn xyrna miaiigy mixac
.df lr

dxn`y dnn dywne ,dnda xyrn lr oecl zxfeg `xnbd
:obc xyrn iablééaàì ïðç áø øa àáø déì øîà,äzòî àlà ¨©¥¨¨©©¨¨§©©¥¤¨¥©¨

oinn obc xyrn mixyrn oi`y df oicl xewndy epi`xy oeik ±
yexizl cxtp 'alg' xn`y aezkd xezin cnlp ,epin epi`y lr

l ok m` ,xdvil cxtp 'alg'eáéúk àìc äîäa øNòî éabea ©¥©§©§¥¨§Ÿ§¦
,'ïàö øNòîe ø÷a øNòî ìëå''xyrn' xn`p `ly epiidc §¨©§©¨¨©§©Ÿ

xwa lr zg` mrt 'xyrn' xn`p `l` ,o`v lre xwa lr cxtpa
xn`py enk ,cgia o`ve(al fk `xwie),'o`ve xwA xUrn lke'§¨©§©¨¨¨Ÿ
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oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay
øäöéå ùåøéú ïçëùà.cg` lkl "alg" aizk ikdc ,df lr dfn oixyrn oi`c Ð

ïâãå ùåøéúlr obcn mexzi `lc olpn ,"alg" cg `l` ediiexza aizk `lc Ð
obc lr yexizne yexizïâãå ïâãmiptb .oihig lr oixerye ,oixery lr oihig Ð

mizifeÐ yexize obc ,opaxcn mirxf i`lk Ð obce obc ,df mr df mi`lk opi` Ð
.`ziixe`cn mxk i`lkøîàã äéùàé éáøìå

opi` obce obce ,mi`lk opi` yexize obc Ð
zg` zaa ozyly rxfiy cr ,mi`lk

.ci zletnaäì éúééî éëéä.xnege lwa Ð
øçà øáã éãé ìò åìéôàoin rxf m`y Ð

,mi`lk opi` Ð mixery e` oihig e` ,iyily
.mxk oine obc oipin ipy `diy crùåøéú

ïâãåoin ici lr mi`lk ,oipin ipy ody Ð
mxk ici lr mi`lk ody obce obc e` .iyily

.'ek oic epi` Ðàîìòá ïéðéî éðùåepi`y Ð
exyrzi `lc olpn ,miycre oilet oebk ,obc

df lr dfnéðä.opaxc oipin x`y lk Ð
obc `l` xyrna aiig epi` `ziixe`cnc
`ziixe`c oirk Ð oewzc lke ,xdvie yexiz
.epin epi`y lr oinn exyrzi `ly ,oewz
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äîåxnege lw ocinl opivn `l oyie ycgn Ð 'ek dfa df mi`lk mpi`y xdvie yexiz

ly xyrn :xninl ivn iedc .dfa df mi`lk mpi`y oyie ycg dne :`peeb i`d ik

,obce yexiz `ia` ip` s` Ð df lr df oixyrzne dfa df mi`lk ody ,gikei mifre miyak

arc inp `zyd :xn`z m`e .obce obcmifre miyak izk` ,xdvie yexizn xnege lw ci

,jiiy `lc :xnel yi !gikei dnda xyrn ly

ly mixac dnda xyrna epivn `lc meyn

lr dfn exyrzi `ly mi`lk mpi`c zg` dpy

yexiz `ki`c ,obc xyrna epivny enk ,df

mpi`e ,mi`lk mpi`e zg` dpy ly xdvie

jiiy oyie ycgc xnege lwn la` .oixyrzn

dnda xyrna inp epivnc meyn ,ith xninl

oi`e (df lr df) mi`lk opi`y oyie ycgc

mdy mifre miyake ,df lr dfn oixyrzn

.df lr dfn oixyrzn Ð dfa df mi`lkïâã
qxhpewa aezk Ð 'ek dfa df mi`lk mdy obce

zerhy dnece .opaxc obce obc ly mirxf i`lkc

oke .`ziixe`c `edy rnyn o`kc ,`ed xteq

lk" wxta oke (`,hl) oiyecwc `nw wxta gken

mirxf i`lk :jixtc (`,ehw oileg) "xyad

oia welig oi`e .`ed jl izariz `dc ,exqzil

xzen dfy `l` ,mirxf i`lkl mxkd i`lk

iax elit`e .d`pda elit` xeq` dfe dlik`a

elit` aiigne ,mirxf i`lk dil zi` inp diy`i

.mirxf i`lk meyn ediicegl dxerye dhga

dylya `l` mxkd i`lk meyn aiign `lc ,"xg` xac ici lr" hwp obce yexiz meyn Ð xg` xac ici lr dfa df mi`lk ody obce obc obce yexiz diy`i iaxlc `kd xn`wc `de

`ki`c ,ol rnyn `w `gxe` ab` `zlin :opiwqne .dwel mi`lk rxefd :mzd iziinc (a,at oileg) "epa z`e eze`" wxt seqa gken oke .ixza aiig Ð mirxf i`lk meyn la` .oipin

diy`i iax dcenc dpin rny .aiig inp ovxge dxery ,ovxge dhg rxf ikc ol rnyn `w ,ci zletna ovxge dxerye dhg rxfiy cr :xn`c ,diy`i iaxcn iwet`l .mi`lk ipeeb ixz

dxery ,ovxge dhg la` .bilt cgae ,iwlc diy`i iax dcen cgae .ovxge dhg ,dxerye dhg :oebk ,mxk i`lke mirxf i`lk :mi`lk ipeeb ixz ixwc ,yxtl d`xp cere .dxerye dhga

.ovxge dxery e` :enk ,"e`" eyexit Ð "dxerye" my aezky [mixtql] elit`e ."ovxge dxery e` ,ovxge dhg" :`icda mda aezky mixtq yi cere .`ed `peeb cg elek Ð ovxge

wxt mi`lk zkqna inlyexia inp gken oke .izxz iwl inp diy`i iaxl `dc ,diy`i iaxcn iwet`l ,izxz iwlc ovxge dxerye dhg oebk ,zg` zaa mi`lk inwe`l ivn `l ikdle

oipin ipy rxfiy cr aiig epi`y `nl` ,"jnxk mi`lk rxfz `l" aizk :mzd xn`wc ,ipinyrxfz `l jcy" ozpei iaxc dizrc lr .cg` oin :xne` ozpei iax .diy`i iax ixac ,mxka

jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l ,"mi`lk rxfz `l jcy" aizk diy`i iaxc dizrc lr .xg` oin elit` eilr xiardl Ð "mi`lk jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l ,"mi`lk

dnl "jnxk" :iraw i`n ikd i` Ð mxk `la mirxf i`lka diy`i iax aiign `l i`e .dwel Ð "jnxk" meyn ,dwel Ð "jcy" meyn ea exzd m`y ,d`xzdl :ixn` `ixag ?"mi`lk

.llk "jnxk" il dnl (ernynk) ira (dfk) ixnbl `l` .df oipra ozpei iaxc `iyew oi`c Ð cg` e`la xnel el didy ,ipy e`la "jnxk" xn`p dnl irac yxtl rnyn `lc ?il

iaxe .ovxge dxerye dhg oebk ,ovxg icda ipin ipy `ki`c cr mxk meyn aiign `l diy`i iaxc ,ibilt mirxf i`lka `l` .oipin ipya mirxf i`lk meyn iaiign i`ce mlek jkld

ipy Ð mi`lk zrixf dil rnync ?mipin dyely ira mxk i`lkae ,oipin ipya aiign mirxf i`lkac `py i`n ,diy`i iaxl :denzl oi`e .ovxg icda cg` oina elit` aiign ozpei

` wxt) mi`lk zkqna rnyn i`ce dcedi iax ,edine .mirxf ipin ipy epiidc ,mi`lk jnxk icda rxfz `l :ikd `xw iyextl `ki` jkld ,`ed mirxf oin e`l ovxge ,mirxf ipin

riaxz `l jznda"c `xw ,edine ."jcy" icda mirxf i`lk irac ,dhge mixery ipy e` ,dxerye oihg ipy e` ,oinqeke dxerye dhg rxfiy cr mirxf i`lka inp aiign `lc (h dpyn

.ikd iyextl el xyt` `l "mi`lkéðùå"oikxan cvik" wxtae .xdvie yexize obc `l` aizk `l `kde ,opaxc Ð `xw i`da iaizk `lc oipin lkc rnyn Ð opaxc `nlra oipin

oiaexg mzq xyrn (a,eh) dpyd y`xc `nw wxtae .opaxca liha `l sl`a elit` oipnay xacc xn` inp (a,b) dvia zerivw `xhil iabe .opaxc slv xyrnc xn` inp (`,el zekxa)

`zknq` Ð xyrn oiprl wxie oli`d zexite ziphw elit` oiaxnc ixtqc zeyxc edpd lke .oiaexg mzq `le dpenlve dhiy iaexg [`l`] (`l) xht `l ixtqac ab lr s` .opaxc

e .edpip `nlraecia dzlry odke .`id `nlra `zknq`e ,zeay Ð "oezay"n mipdk zxeza yixcc (a,el dvia) "oiliyn" wxta devn meyne zeayc ilin lk ogky` `peeb i`d ik

`ziixe`c oirk opax mzd Ð dler epi` lebirc (`,`t zenai) "lxrd" seqa xn`c `de .zecxn zkn epiid Ð 'ek dwel dlk`y odkc (a,hi zekn) "oiweld od el`" wxta lah ly dp`z

xfril` iax ibiltce .mc` ipa oeyl xg` jldc ,mixcpa epiidc mz epiax xne` Ð ziphw elit` ,obcinc ilin lk rnyn "obc"c (`,dp mixcp) "wxid on xcepd" wxta opixn`c `de .oewiz

,ohgqe owqixy zeliln oebk ,obcd on `veid dwyn oebk ,`ziixe`ca ibiltc dl zgkyn Ð dxz`a iwe`e dpin oeca ,dpine dpin oeca (a,kw oileg) "ahexde xerd" wxta ryedi iaxe

opaxc xneg `l` ,`wec e`l Ð dzina dlke`d :xn`c cr 'ek z`hg [in] jezl dltpy dnexz ly dliac :(b dpyn `i wxt) dxt zkqna opzc `de .(`,hi) zayc `nw wxta xn`ck

s`e .`ziixe`c eznexzy xac z`hg ina ltp m`y ,dliac hwp `nlra `pniql :inp i` .mixenb miryx oia exaewl e` ,zeiwln x`yn ith iiewl`l dpin `wtpe ,dzin xeqi` oirk

opiyxcc `xwc zvw rnyn zexyrn zkqn wxt yixa inlyexiae .`ziixe`c xdvie yexiz obc meyn dxifb ,ith ixeng`l jiiy mewn lkn Ð opaxc zexit znexz jytp dnc ab lr

:xnel cenlz ?oipn ziphw ,d`eaz `l` il oi` :cr ,'ek xyrna miaiig mixacd lk xne` iziid "xyrz xyr" :mzd xn`c .`id dxenb `yxc Ð ziphwe zexita xyrn aeig dipin

"ux`d rxfn" :xnel cenlz ?oilk`p oi`y dpib iperxf x`ye ,milvae zepepve ztl rxf ,oipiyxk rxf ,oilrd s` daxn ip`y leki .xibxbe milgye mey zeaxl Ð "ux`d xyrn lke"

zewxi .urd ixt lk `le Ð "urd ixtn" :xnel cenlz Ð dnxib iaexge dpenlve dhiy iaexg daxn ip`y leki e` .oli`d zexit lk zeaxl Ð "urd ixtn"e ,ux`d [rxf] lk `l Ð

`zknq` mdl oi`c ,xnelk Ð mdixacn :xn`w ikdc yxtl yie .`ziixe`c zexite ziphw la` ,mdixacn zewxic rnyn .mdixacn zewxil zexyrnd :xne` `iawr oa iqi` ?oipn

milgye meya Ð zexyrnl zewxi zeaxl oipn :mzd ipzwc ab lr s`c .zewxil `xw mey iziin `l "xyrz xyr" zyxta inp ixtqae .zexit x`ye ziphwl yiy enk weqtd on

mipipr yiy itl ,weqt mey lr zewxi jinqdl evx `l `nye .ixtqa enk my jix`n epi`e ,xvewa d`ian "izewga m`" zyxta mipdk zxezae .`icda mzd ipzwck ,ixii` xibxbe

e`ay cr ,zexyrne zenexz oiyixtn eid dlebay epizeax :opgei iax xn` :"miyp izy" wxt dlg zkqna inlyexia xn`wc `idd ik .mixac x`yan xzei zewxia lwdl mdl d`xpy

`l` eyg `l :l`eny mya `ax .yixtn jk xg`e jlede lke` ux`l dveg zlg :xn` l`eny mya dcedi axe `xirf iax .(dxn`) `ipinbxez Ð "miaexd" oepi` o`n .melhae miaexd

ecb dnexzl `l` eyg `l :l`eny iax mya `a` iax .xdvie yexize obc znexzl.mdixacn zewxil zexyrn :`iawr oa iqi` ipzc .eyg `l dlecb dnexzl elit` Ð zewxil la` ,dl

àìà,xnel yie !oixyrzn oi`e dfa df mi`lk opi`y oyie ycgn xnege lw slinl `z` `d :xn`z m`e Ð df lr dfn exyrzi ['ek] xwa xyrn aizk `lc dnda xyrn iab dzrn

mifre miyak :jixte .dfl ixiyre dfl ixiyr ozile wlgl `ay ,"ixiyrd" `xw xn` :ipyne .'ek "o`vn" lirl opiaxnck ,oixyrzne mi`lk mdy egikei mifre miyak :xninl `ki`c

enk iz`c ,oine oin lk lr wlgl "ixiyrd" aizkc `zyd la` .xn`ck ,"o`v" `pngx iaxc oeik ,ycge oyic xnege lwn mifre miyak opitli `l Ð "ixiyrd" e`l i` `nlyac !inp

.oine oin lkl ziy`x ozil `ay ,obc iabc jenqac "mziy`x"
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ïépî ïâãå ïâc ,ïâãå LBøéz ;øäöéå LBøéz ïçkLà©§©©¦§¦§¨¦§¨¨¨¨§¨¨¦©¦
¯äæ íéàìk ïðéàL øäöéå LBøéz äîe :øîBçå ì÷©¨¤©¦§¦§¨¤¥¨¦§©¦¤

äæa¯,ïâãå LBøéz ;äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéà ¨¤¥¦§©§¦¦¤©¤¦§¨¨
äæa äæ íéàìk íäL ,ïâãå ïâc¯àlL ïéc Bðéà ¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤¨¤¥¦¤Ÿ

òøæiL ãò :øîàc äiLàé éaøìe äæ ìò äfî eøOòúé¦§©§¦¤©¤§©¦Ÿ¦¨§¨©©¤¦§©
dì éúééî éëéä ,ãé úìBtîa ïöøçå äøBòNe ähç¦¨§¨§©§¨§©¤¨¥¦©§¥¨

¯íéàìk ïðéàL ,øäöéå LBøéz äîe :éëä äì éúééî©§¥¨¨¦©¦§¦§¨¤¥¨¦§©¦
øçà øác éãé ìò eléôà äæa äæ¯ïéøOòúî ïéà ¤¨¤£¦©§¥¨¨©¥¥¦§©§¦

äæ íéàìk ïäL ,ïâãå ïâc ,ïâãå LBøéz ;äæ ìò äfî¦¤©¤¦§¨¨¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤
øçà øác éãé ìò äæa¯eøOòúé àlL ïéc Bðéà ¨¤©§¥¨¨©¥¥¦¤Ÿ¦§©§

ïìðî àîìòa ïéðéî éðLe äæ ìò äfî¯ïðaøc éðä ¦¤©¤§¥¦¦§¨§¨§¨©¨¥§©¨©
ïðaø eðéwúc ìëå ,eäðéð¯äî ,eðéwz àúééøBàc ïéòk ¦§§¨§©¦©¨©§¥§©§¨©¦©

äæ ìò äfî ïéøOòúî ïðéà ïéðéî éðL àúééøBàc¯áø øa àáø déì øîà .éîð ïðaøc §©§¨§¥¦¦¥¨¦§©§¦¦¤©¤§©¨©©¦£©¥¨¨©©
,"ïàö øNòîe ø÷a øNòî ìëå" áéúk àìc ,äîäa øNòî éaâ ,äzòî àlà :ééaàì ïðç̈¨§©©¥¤¨¥©¨©¥©§©§¥¨§¨§¦§¨©§©¨¨©§©Ÿ
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בכורות. פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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`oifgeרלב mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay
äæ ìò äæî åøùòúé.o`ve xwa Ðéøéùòä àø÷ øîà"xwa"` "xyrn" jnqc Ð

.cge cg lk` xyrn aizk `zydc ,"o`v"` jnq "ixiyr"eéîð íéæòå íéùáë`l Ð
obc obc opiyxce ,obce yexiz` "alg"e xdvi` "alg" aizk lirlc ikid ik .ixyril
"o`ve" :ipyne !oyie ycgc xnege lw opiyxc inp `kde .xdvie yexizc xnege lwn

.cg` o`vlkrnyníúéùàø"obc"l jenqÐ
obc lkl ziy`x oz :xnel ,"mziy`x" ied

."gxw gwie" xcqa ,obceïðéùøã íúä àîìùá
ãçà ïàö ìë òîùî ïàöåol ixziinc Ð

.i`xwéîð íéæòå íéùáë êúòã à÷ìñ éàãÐ
lke" `pngx aezkl Ð iccd` exyril `l
epi`y lr oinc `prci `p`e ,"dnda xyrn

.oyie ycgn xnege lwn iz`c ,`l epinéëå
ììëá äéç àðéîà äåä äîäá áúë éà àîéú

äîäáol `niiwck ,xyrna dig aiigile Ð
draxdl dndallka dig :(a,cp) `nw`aaa
xwa" azknl jixv ded `l ikd meyn Ð
;miycwn "zgz" "zgz" xinb `p`c ,"o`ve
aizke "hayd zgz" :(fk `xwie) `kd aizk
,`l dig mzde ,"en` zgz" :(ak `xwie) mzd
,dnda aezkl jkld ."fre ayk xey" :aizkc
epi`ya oinc oyie ycgn xnege lwa iz`e
`xninl Ð "o`ve xwa" azk ikdle .`l epin
o`ve o`v`d ,oixyrzn oi`c`ed o`ve xwac
xazqin `l Ð obc iab `kd `l` .oixyrzn
oi`c `ed obce yexizc yxcinl `xw
`ibq inc ,oixyrzn obce obc `d ,oixyrzn
`lc oipin x`y ihernl "obc" azk `lc

`ziixe`cn xyrna eaiigilåáøòì àîéà
ïàöå ø÷áìikdlc `axl dil `pn ,xnelkÐ

df lr dfn exyrzi `lc ,"o`ve xwa" aizk
Ð `icda `xw edpihxt ikdl `ni`
azk ded i`c .iccd` exyrilc edpiaxrl
oinc ,oyie ycgn opiziin ded Ð dnda
Ð `icda edpixkc` ikdle ,`l epin epi`ya
`wlq `we !iccd` edpixyrilc `xninl
dil zil `axcnc ,`ped axc dizrc
,`axl dil zil inp "ixiyrd" Ð "mziy`x"
li`ed ,dfl ixiyre dfl ixiyr oz :yexcilc

."o`v xyrne xwa xyrn" azk `leìò ïéîî
àì åðéî åðéàùmifre miyaka :xn`z m`e Ð

.ipd` i`n "o`ve xwa"c `ieaix ok m` Ð inp
zi`x dn :xn`z m`eedpihernc ,`xazqn

exyril `lc ,`z` o`ve xwal Ð `yiwidc
`ieaixe .iccd` llk enc `l `dc ,iccd`
`dc ,mifre miyak iieaxl Ð "o`ve xwa"c
on ilr ixd" xne`dc ,oaxw oiprl iccd` enc

.fr oia yak oia `iadl leki Ð "o`vdøãä
àéääî àáø äéáinp dil `xiaqe ,`ziinwÐ

xwa ihernl ywzi` inp `ziipxg` ilinlc
ol `wtp Ð ixyrznc mifre miyake .o`ve
yixa opikxt ike ."o`ve xwa"c `iieaixn
`kxit e`l Ð inp oyie ycg ikd i` :oizrny

."dpydpy" :aizk`yiwdc`xwa`dc ,yewzi`c`icda`xwaaizk oyieycga`dc ,`idäðùîäòåø äîäá ìâø àìîë óøèöîzklede zwgxzndndadyxeriy itkÐ
`hly ikdc`xnbayxtnck ,oilin xyrdyy epiide ,cg`drexa xnzydlzelekie efn ef zewegxzendadydn itk :`pixg``pyil .oilin xyrdyyepiidc ,drex`idyk
`xnbae .zexehtÐxzei zewegx m`e ,oxyrne cg`xic jezl o`ianÐ oilin xyrdyydfn wegx xg`xtkazenda dynge df xtkazenda dyng elyim`e .drexc`pir

.`nrhyxtnìéî íéúùå íéùìù.xn`w i`n`xnba jixtÐòöîàá åì äéävd z`zetxvnzeirvn`d oze`Ðynn`ian`lÐ"rvn`a oxyrne `ian" ipzwc i`de .oicc
.xn`w÷éñôî ïãøéä.`xnba yxtn `nrhe .zexehte ,zetxhvn oi`Ð rvn`a ocxie ,o`kn dynge o`kn zenda dyng el yi m`yÐàøîâäðåî éãé ìò ïàöä äðøåáòú

.`l Ð `l i`e ,xyrzdl hayd zgz dpxearze ,"o`v" exwin Ð cg` drexa zepndl zeleki m` :rnyn Ðìéî øùò äùù éðú÷ àäå!`l ith ,oitxhvnc `ed ÐäîëåÐ
etxhviy rvn`ae oiccva el `diòöîàá ùîçå ïàëî ùîçcer el ecleiyk xg` oxebl zetxhvn Ð xica zexzepd yngde .oxyrne cg` xic jezl o`iane ,zetxhvn Ð

zekixv opi`e ,ixnbl zexeht zewegxd oze`Ðlin xyrdyyn xzei zewegx ipy cvay oze`e ,lin xyrdyyjeza zeirvn`lzeaexw zg`d cvc jpd ied i` la` .mi`lh
.xg` oxebl sxhvdl mi`lh cer el ecleiy cr oizndlùîç êðäãdyng o`kn yi m` la` .xyrn xeriy `ki` edl ztxhvnc cv lkc ,`kdle `kdl oiifg ,zeirvn` Ð

.xg` oxebl oizndl zekixv oi`e ,zetxhvn rax`d oi` Ð dyng rvn`ae ,rax` o`kneòöîàá úçàå ïàëî ùîçå ïàëî ùîç,`pipnl `ifg `l `cg jdc ab lr s` Ð
.`piipnc `texivl `ifg jdc ,rvn`a zg`e o`kn ynge o`kn rax` oky lke ."dpen" dia `pixwe ,mzd i`wc o`nk `iedÐ iiezi`e mzd lfinl digxe` drexe li`ed
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øîàdxenzc `nw wxtac :dniz Ð 'ek mziy`x `la xn` `ax 'ek mziy`x iia`

,ipdn ciar i` ciarz `l `pngx xn`c [`zlin] lkc iia` xn`c `d iab (`,d)

m`c :opze ,[dfl alge] dfl alg oz :`pngx xn`c ,epin epi`y lr oinn mxezn jixt

elit` dil iwen `nl` ."mziy`x" `xw xn` :ipyne !dnexz eznexz oi` Ð mxz

`kde .ipdn `lc opireny`l ,xdvie yexizl

lr dfn oinxez oi`c ,obc ipina wlgl dl iwen

zivn `l inp "mziy`x" `la :xn` `axe !df

iwenc ,cg` obc [lk] rnyn ["obc"e] ,zxn`

xn`c `axle :mzd xn`wc .ikdl mzd `icda

ded "mziy`x" `pngx xn`c e`l i` ,ipdn `l

"alg" "alg" eda aizkc xdvie yexiz :`pin`

aizk "alg" cgc obce yexiz ,oinxez oi`y Ð

`pngx azk .i`d` i`dn [oinxez] Ð eda

i`dc rnyn i`ce iia`lc :xnel yie !"ziy`x"

`xw dil jnqcnc ,obc ipina wlgl "ziy`x"

rnync .ipdn `lc xnel inp iwene ."obce"l

wlgl ,`xwa iaizkc ipin edlek` `xwc

`lc xnel `l` ,jixhvi` `l xdvie yexiza

`l Ð xdvie yexiza ipdn `lc ikid ike .ipdn

`l :`kd xn`wc `axe .obc ipina inp ipdn

one .lirlck `wtp xnege lwnc meyn Ð jixv

cg` obc [lk] rnync ,yxcinl `kil "obc"

x`y ihernl ,ditebl jixhvi`c .`kd xn`wck

ogky`ck "ziy`xn" ol `wtp mzde .mipin

lwa `iz`c `zlin :(a,gi migqt) izkec dnka

`d `gip inp `zyde .`xw dl azke gxh xnege

iziin mzde ,obce obc lr "ziy`x" `kd iziinc

iwtp ediiexz i`cec .yexize obc lr `ax dil

lkne ,obce obc oia ,obce yexiz oia ,xnege lwn

`iz`c `zlin enk ,ediiexz` diazk mewn

:xn`z m`e .`xw dl azke gxh xnege lwa

"alg" ,edlek` "mziy`x" aizkc oeik ,`axle

ied `lc meyn :xnel yie ?il dnl "alg"

mpi`c oeik ,xdvie yexiz` "mziy`x" opinwen

.dfa df mi`lkéúàåoyie ycgn xnege lwa

xyr"c `yiwida iz`c xninl ivn ied `l Ð

dpyl :lirl `ax xn` `dc ,lirlc "xyrz

zywd.xg` xacl `le eiàîéào`va iaexrl

xyrne" azk `le ,"xyrn" cga edpiazkc Ð

."o`v

àãç`nw `aa yixa Ð dxn` `tt ax dipin

libx `tt ax lre .ikd xn`w inp (a,c)

crena) `zi`ck ,`ax xg` jlny ,ok xnel

mixeaqc xne` didyk mixac yie .(a,gk) (ohw

.`ax mya mdy
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"éøéNòä" àø÷ øîà :déì øîà !äæ ìò äfî eøOòúé¯ ¦§©§¦¤©¤£©¥¨©§¨¨£¦¦
.äæì éøéNò ïúå ,äæì éøéNò ïz¯íéfòå íéNák ,éëä éà ¥£¦¦¨¤§¥£¦¦¨¤¦¨¦§¨¦§¦¦

!éîð¯"ïàöå"¯.ãçà ïàö ìk òîLî¯:àîéì éîð àëä ©¦¨Ÿ©§©¨Ÿ¤¨¨¨©¦¥¨
øîà ïëå ,"íúéLàø" :ééaà øîà !ãçà ïâc ìk òîLî©§©¨¨¨¤¨£©©©¥¥¦¨§¥¨©
"íúéLàø" àìa :øîà àáø ."íúéLàø" :àòìéà éaø©¦¤§¨¥¦¨¨¨£©§¨¥¦¨

ãçà ïâc ìk òîLî ,éîð¯àîìLa ;zøîà úéöî àì ©¦©§©¨¨¨¤¨¨¨¥¨§©§¦§¨¨
"ïàöå" :ïðéøîà íúä¯éàc ,ãçà ïàö ìk òîLî ¨¨¨§¦©¨Ÿ©§©¨Ÿ¤¨§¦

éîð íéfòå íéNák Czòã à÷ìñ¯øNòî ìëå" :áBzëì ¨§¨©§¨§¨¦§¦¦©¦¦§§¨©§©
éåä "äîäa øNòî ìk" áéúk éà :àîéz éëå ."äîäa§¥¨§¦¥¨¦§¦¨©§©§¥¨¨¥

äiç eléôà àðéîà¯.øîb íéLãwî "úçz" "úçz" ¨¦¨£¦©¨©©©©¦¢¨¦¨©
éì änì "ïàöå ø÷a" ,ïLéå Lãçî øîBçå ì÷a éúàå§¨¥§©¨¤¥¨¨§¨¨¨¨¨Ÿ¨¨¦
íéNák ìáà ,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàc àeä ïàöå ø÷ä¨§Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤£¨§¨¦

íéfòå¯àëä ìáà .ïéøOòúî¯áéúk àìc àéâñ éî §¦¦¦§©§¦£¨¨¨¦©§¨§¨§¦
é÷úî ïéðéî øàL éèeòîì "ïâc"déøa àðeä áø dì ó ¨¨§©¥§¨¦¦©§¦¨©¨§¥

øî déì øîà !ïàöa ø÷áì eáøòì àîéà :ïîçð áøc§©©§¨¥¨¦£§§¨¨§Ÿ£©¥¨
."éøéNòä" éîð déì úéà àáøì :ïîçð áøc déøa àøèeæ§¨§¥§©©§¨§¨¨¦¥©¦¨£¦¦
úéöî àì éîð "éøéNò" àìa :àáø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦£©¨¨§¨£¦¦©¦¨¨¥

,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïàöå ø÷a zøîàøNòî L÷zéàc ¨§©§¨¨§Ÿ¦§©§¦¦¤©¤§¦§©©§©
ïâc øNòn äî :ïâc øNòîì äîäa¯BðéàL ìò ïénî §¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¦¦©¤¥

äîäa øNòî óà ,àì Bðéî¯.àì Bðéî BðéàL ìò ïénî ¦Ÿ©©§©§¥¨¦¦©¤¥¦Ÿ
¯"äðL" :øîàc àeä àáø àäå¯ìàìå åézLwä äðL §¨¨¨§¨©¨¨§¨¨¦©§¦§Ÿ

!øçà øáãì¯:àîéà úéòaéàå .àéääî àáø äéa øãä §¨¨©¥£©¥¨¨¥©¦§¦¨¥¥¨
.døîà àtt áø dépéî àãçäðùîäîäa øNòî £¨¦¥©©¨£©¨©§©§¥¨

äîäa ìâø àéä änëå .äòBø äîäa ìâø àìîk óøèöî¦§¨¥¦§Ÿ¤¤§¥¨¨§©¨¦¤¤§¥¨
ìL elàì elà ïéa eéä .ìéî øNò äML äòBøíéðLe íéL ¨¦¨¨¨¦¨¥¥¨¥§Ÿ¦§©¦

ìéî¯òöîàa Bì eéä .ïéôøèöî ïéà¯ïøOòîe àéáî ¦¥¦§¨§¦¨¨¤§©¥¦§©§¨
.äîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiä :øîBà øéàî éaø .òöîàä¤§©©¦¥¦¥©©§¥©§¦§©§©§¥¨

àøîâøîàc :àìéL øa äaø øîà éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©©¨©¥¨§¨©
eäì íé÷å ,"äðBî éãé ìò ïàvä äðøáòz ãBò" àø÷§¨©£Ÿ§¨©Ÿ©§¥¤§¦§
eéä" .äòBøc àðéò äéa àèìL à÷ ìéî øñúéLc ïðaøì§©¨©§¦§©¦¨¨§¨¥¥¨§¤¨

ìL elàì elà ïéa.'åëå "ïéôøèöî ïéà ìéî íéðLe íéL ¥¥¨¥§¦§©¦¦¥¦§¨§¦
ìLéëäî øéöa àä ,ïéôøèöî ïéàc àeä íéðLe íéL¯ §¦§©¦§¥¦§¨§¦¨§¦¥¨¦

!àì éôè ,ìéî øNò äML :éðú÷ àäå ïéôøèöî¯íeMî ¦§¨§¦§¨¨¨¥¦¨¨¨¦§¥¨¦
òöîàa Bì eéä :àôéñ àðúéîì éòa à÷c¯Lîç :áø øîà änëå .òöîàa ïøOòîe àéáî §¨¨¥§¦§¨¥¨¨¨¤§©¥¦§©§¨¨¤§©§©¨¨©©¨¥

eléôà :øîà ìàeîLe .àëäì àéæçå àëäì àéæç Lîç éðäc ,òöîàî Lîçå ïàkî Lîçå ïàkî¦¨§¨¥¦¨§¨¥¥¤§©§¨¥¨¥©§¨§¨¨§©§¨§¨¨§¥¨©£¦
."äðBî" äéa ïðéø÷å ,àëä éà÷c ïàîk äòBøì ïðéæç ,òöîàa ãçàå ïàkî Lîçå ïàkî Lîç̈¥¦¨§¨¥¦¨§¤¨¨¤§©¨¥©¨¤§©§¨¥¨¨§¨¥©¥¤
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בכורות. פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zexeka(ipy meil)

.äæ ìò äfî eøOòúé:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`øîà ¦§©§¦¤©¤¨©¥¨©
àø÷(al fk `xwie)'ebe o`ve xwA xUrn lke'éøéNòäWcT didi §¨§¨©§©¨¨¨Ÿ¨£¦¦¦§¤Ÿ¤

eyl weqtd azk ,''dlxwal 'xyrn' jnqe ,ixiyr oeyle xyrn o ©
,jl xnel ,o`vl 'ixiyr'eäæì éøéNò ïúå äæì éøéNò ïzyiy ± ¥£¦¦¨¤§¥£¦¦¨¤

.envr ipta oin lkn xyrn zzl
:`xnbd dywnénð íéfòå íéNák éëä éàlr dfn exyrzi `l ¦¨¦§¨¦§¦¦©¦

cnlp mewn lkn ,mdn cg` lk lr 'ixiyr' xn`p `ly s`y ,df
oi` dfa df mi`lk oi`y oyie ycg dny ,oyie ycgn xnege lwa
oic epi` dfa df mi`lk mdy mifre miyak df lr dfn oixyrzn
`ly s`y ,obc xyrn iabl epivn oky .df lr dfn exyrzi `ly
yexizn xnege lwa cnlp mewn lkn ,obc ipin ipya 'alg' xn`p
zvxzn .df lr dfn exyrzi `l mi`lk mdy obce obcy ,xdvie

dnda xyrna xn`p :`xnbd(my)xwA xUrn lke','ïàöå §¨©§©¨¨¨Ÿ
eòîLîyìkd ipinïàömiaygp,ãçàmifre miyak okle ©§©¨Ÿ¤¨

.df lr dfn mixyrzn
,ok m` :`xnbd dywnénð àëäobc xyrn iablàîéì ¨¨©¦¥¨

aezkdny(ai gi xacna)'obce WFxiY alg lke',òîLîyïâc ìk §¨¥¤¦§¨¨©§©¨¨¨
ãçà,:`xnbd zvxzn .df lr dfn exyrzi obcd ipin lkeøîà ¤¨¨©
,ééaàxn`p(my)obce''íúéLàø,'mziy`x' zaiz zekinqne ©©¥§¨¨¥¦¨

obc lkl xyrne dnexz epiidc 'ziy`x' zzl yiy cnlp 'obc'l
.df obc lr df obcn xyrl oi`e ,envr ipta obceéaø øîà ïëå§¥¨©©¦

,àòléàyn'íúéLàø'.obce obc lkl 'ziy`x' zzl yiy cnlp ¦§¨¥¦¨
mixyrzn mpi` obc ipin ipy recn xg` mrh d`ian `xnbd

:df lr dfnàìa ,øîà àáøn cenildòîLî énð ,'íúéLàø' ¨¨¨©§Ÿ¥¦¨©¦©§©
'obc alg lk'n yexcl ik ,envr ipta obce obc lk xyrl jixvy

y,ãçà ïâc ìk,df lr dfn xyrl xyt`e,úøîà úéöî àì ¨¨¨¤¨Ÿ¨¥¨§©
cíúä àîìLac oaen dnda xyrn iablïðéøîàzaizy'ïàöå' ¦§¨¨¨¨¨§¦©¨Ÿ

òîLîy,ãçà ïàö ìk,df lr dfn mixyrzn mifre miyake ©§©¨Ÿ¤¨
énð íéfòå íéNák Czòc à÷ìñ éàclr dfn mixyrzn mpi` §¦¨§¨©§¨§¨¦§¦¦©¦

ic did ,dfáBzëìwx'äîäa øNòî ìëå'epiide ,'o`ve' `ll ¦§§¨©§©§¥¨
df mi`lk mdy mifr lr miyakn xyrl xyt` i`y mircei
mixyrzn mpi`e mi`lk mpi`y oyie ycgn xnege lwa ,dfa
mifre miyaky zcnln zxzeind 'o`ve' zaize ,df lr dfn

.df lr dfn mixyrznáéúk éà àîéz éëå' wxøNòî ìk §¦¥¨¦§¦¨©§©
àðéîà éåä 'äîäayäiç eléôàdnda llka ik ,xyrna zaiig §¥¨£¥¨¦¨£¦©¨

ik ,ok xnel leki dz` i` ,`idøîb íéLãwî 'úçz úçz'± ©©©©¦¢¨¦¨©
xyrna xn`p(al fk `xwie)xn`pe ,'hayd zgz xari xy` lk'

miycwa(fk ak my)zgz'y myk ,'en` zgz mini zray dide'
die`x dpi` dig ixdy ,llka dig oi` miycwa xn`py 'eni`
.xyrna zaiig dpi`e llka dig oi` 'hayd zgz' jk ,miycwl
aezkl xyt` did ,df lr dfn mixyrzn oi` mifre miyak m`e

,'dnda xyrn lke' wxéúàåz`f cnlpe ±Lãçî øîBçå ì÷a §¨¥§©¨¤¥¨¨
,ïLéå' zeaiz ,dlrnl x`eany enkéì änì 'ïàöå ø÷a.`l` §¨¨¨¨¨Ÿ¨¨¦

y cnll e`aäæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàc àeä ïàöå ø÷a,ìáà ¨¨¨Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤£¨
ïéøOòúî íéfòå íéNák.df lr dfnàëä ìáà,obc xyrn iabl §¨¦§¦¦¦§©§¦£¨¨¨

áéúk àìc àéâñ éîaezkl `ly xyt` ike ±'ïâc',jxved ixde ¦©§¨§Ÿ§¦¨¨
e ,dxezdn xyrna aiig obc wxy azkdl,ïéðéî øàL éèeòîì§©¥§¨¦¦

obc ipin ipyy xewn epl oi`e ,cg` obc lky dfn cenll oi` okle
.df lr dfn mixyrzn

:`xnbd dywné÷úîïîçð áøc déøa àðeä áø dì ó,`ax lr ©§¦¨©¨§¥§©©§¨
xyrl oi`y cnll 'o`ve xwa xyrn lke' hxit aezkdy oipn

,df lr dfn o`ve xwaïàva ø÷aì Báøòì àîéàxn`z ± ¥¨§¨§©¨¨©Ÿ
mhxtl jxvede .df lr dfn xyrle maxrl xyt`y ,jtidl
dnn micnl epiid ,mzq 'dnda xyrn' aezk did m`y meyn
,epin epi`y lr oinn `l mby oyi lr ycgn mixyrn oi`y
zvxzn .dvxiy oin lkn xyrl ozipy cnll ick mhxite

:`xnbdïîçð áøc déøa àøèeæ øî déì øîàdixa `ped axl ¨©¥©§¨§¥§©©§¨
,ongp axc'éøéNòä' énð déì úéà àáøìiia`k yxec `ax mb ± §¨¨¦¥©¦¨£¦¦

,'ixiyrd 'ebe o`ve xwa xyrn' weqta xyrn oeyl zelitkn
lr o`vn mixyrn oi` okle ,dfl ixiyre dfl ixiyr zzl yiy
'o`ve xwa' hxit aezkdy yxtl oi` jk meyne ,jtidle xwa

.df lr dfn xyrl xyt`y xnel
:dfa xg` gqep d`ian `xnbd,éøîàc àkéàjk,àáø øîàdn ¦¨§¨§¦¨©¨¨

ixiyre dfl ixiyr zzl yiy ,xyrn oeyl zelitkn iia` yxcy
ik ,epi` ,dflàìa'úøîà úéöî àì énð 'éøéNòyïàöå ø÷a §Ÿ£¦¦©¦Ÿ¨¥¨§©¨¨¨Ÿ

ã ,äæ ìò äfî ïéøOòúî`ldøNòîì äîäa øNòî L÷zéà ¦§©§¦¦¤©¤§¦§©©§©§¥¨§©§©
,ïâcxn`py(ak ci mixac)lirl x`eanke 'xyrz xyr'(:bp)e ,äî ¨¨©

àì Bðéî BðéàL ìò ïénî ïâc øNòn,xyrznäîäa øNòî óà ©§©¨¨¦¦©¤¥¦Ÿ©©§©§¥¨
àì Bðéî BðéàL ìò ïénî.xyrzn ¦¦©¤¥¦Ÿ

obc xyrn ywedy dnn `ax ok cnl ji` :`xnbd dywn
,dnda xyrnløîàc àeä àáø àäålirl(my)xn`py dfny , §¨¨¨§¨©
dpy' df weqta'äðLwxy ,epcnlìåézLwä äðLxyrn - ¨¨§¨¨¦©§¦

`ly `ede ,dpya ielzd oicl wx obc xyrnl ywed dnda
,jtidle oyid lr ycgdn mexzi,øçà øáãì àìåjixvy §Ÿ§¨¨©¥

:`xnbd zvxzn .epin lr `weec dnda xyrn yixtdløãä£©
àéääî àáø déayiy ezpwqne ,lirl eixacn `ax ea xfg ± ¥¨¨¥©¦

xyrzn dnda xyrny s`e ,lkd obc xyrnl ywiddn cenll
.oin eze`n `weecàîéà úéòaéàåz` ayiiz dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

,jk dxizqddøîà àtt áø dépéî àãçzexn` izyn zg` ± £¨¦¥©¨¨£¨¨
.dfa `ax lr wlgp `tt axe ,exn` `tt ax ,el`

äðùî
mc` ly eizenda mitxvn wgxn dfi` cr zx`an dpynd

:dxyr aygidlóøèöî äîäa øNòîmc` ly eizenda - ©§©§¥¨¦§¨¥
ze`vnp md xy`k ,dnda xyrna aiigzdl zetxhvnàìîk¦§Ÿ

äòBø äîäa ìâøea wgxzdle jldl dleki dndady ghya - ¤¤§¥¨¨
.dziirx zra,äòBø äîäa ìâø àéä änëåly wgxnäML §©¨¦¤¤§¥¨¨¦¨

ìéî øNò.e ,xg` mewna owlge cg` mewna owlg eid m`eeéä ¨¨¦¨
ìL elàì elà ïéaïéôøèöî ïéà ,ìéî íéðLe íéLdxyr oipnl ¥¥¨¥§Ÿ¦§©¦¦¥¦§¨§¦

m` la` ,xyrnn oixehteòöîàa Bì eéäod ixd zetqep zenda ¨¨¤§©
e ,cv lkay zendad z` zetxvnòöîàa ïøOòîe àéáî± ¥¦§©§¨¨¤§©

.mtxvn rvn`d ik ,el` lr el`n xyrnøîBà øéàî éaøm` ©¦¥¦¥
,ipyd ecvn ynge ocxid ly cg` cvn zenda yng el yi

äîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiäzexehte ,mtexiv z` rpen ± ©©§¥©§¦§©§©§¥¨
.dnda xyrnn

àøîâ
dxyr yy jeza md xy`k ,zetxhvn zenday dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .lin.éléî éðä àðî:`xnbd daiynäaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¨
àø÷ øîàc ,àìéL øamilyexil laa zelbn miayd iabldinxi) ©¦¨§¨©§¨

(bi bl'äðBî éãé ìò ïàvä äðøBáòz ãBò'ux`a daxzi o`vd - ©£§¨©Ÿ©§¥¤
xeari xy` lk' enk oxyrl liaya 'o`vd dpxearze' ,l`xyi

'hayd zgz(al fk `xwie)onf lk 'dpen ici lr' aezkd xn`e
ze`xwpe zetxhvn cg` [drex-] dpen ici lr zepndl zelekiy

,xyrna zeaiige ,cg` o`và÷ ìéî øñzéLc ïðaøì eäì íé÷å§¦§§©¨¨§¦§©¦¨
äòBøc àðéò déa àèìLlin xyr dyy cry minkg elaiwe ± ¨§¨¥¥¨§¤

df ghya ze`vnpd zendad lk okle ,drexd oir zhley
.zetxhvn

:dpyna epipyìL elàì elà ïéa eéäïéà ìéî íéðLe íéL ¨¥¥¨¥§Ÿ¦§©¦¦¥
.'åëå ïéôøèöîrnyn dpynd ly `tiqdn :`xnbd dywn ¦§¨§¦

ly wgxn mdipia yi m` `weecyìLíéðLe íéLlinïéàc àeä §Ÿ¦§©¦§¥
éëäî øéöa àä ,ïéôøèöî,jkn zegt la` ±,ïéôøèöî,dywe ¦§¨§¦¨§¦¥¨¦¦§¨§¦
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רלג oifge` mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay
äæ ìò äæî åøùòúé.o`ve xwa Ðéøéùòä àø÷ øîà"xwa"` "xyrn" jnqc Ð

.cge cg lk` xyrn aizk `zydc ,"o`v"` jnq "ixiyr"eéîð íéæòå íéùáë`l Ð
obc obc opiyxce ,obce yexiz` "alg"e xdvi` "alg" aizk lirlc ikid ik .ixyril
"o`ve" :ipyne !oyie ycgc xnege lw opiyxc inp `kde .xdvie yexizc xnege lwn

.cg` o`vlkrnyníúéùàø"obc"l jenqÐ
obc lkl ziy`x oz :xnel ,"mziy`x" ied

."gxw gwie" xcqa ,obceïðéùøã íúä àîìùá
ãçà ïàö ìë òîùî ïàöåol ixziinc Ð

.i`xwéîð íéæòå íéùáë êúòã à÷ìñ éàãÐ
lke" `pngx aezkl Ð iccd` exyril `l
epi`y lr oinc `prci `p`e ,"dnda xyrn

.oyie ycgn xnege lwn iz`c ,`l epinéëå
ììëá äéç àðéîà äåä äîäá áúë éà àîéú

äîäáol `niiwck ,xyrna dig aiigile Ð
draxdl dndallka dig :(a,cp) `nw`aaa
xwa" azknl jixv ded `l ikd meyn Ð
;miycwn "zgz" "zgz" xinb `p`c ,"o`ve
aizke "hayd zgz" :(fk `xwie) `kd aizk
,`l dig mzde ,"en` zgz" :(ak `xwie) mzd
,dnda aezkl jkld ."fre ayk xey" :aizkc
epi`ya oinc oyie ycgn xnege lwa iz`e
`xninl Ð "o`ve xwa" azk ikdle .`l epin
o`ve o`v`d ,oixyrzn oi`c`ed o`ve xwac
xazqin `l Ð obc iab `kd `l` .oixyrzn
oi`c `ed obce yexizc yxcinl `xw
`ibq inc ,oixyrzn obce obc `d ,oixyrzn
`lc oipin x`y ihernl "obc" azk `lc

`ziixe`cn xyrna eaiigilåáøòì àîéà
ïàöå ø÷áìikdlc `axl dil `pn ,xnelkÐ

df lr dfn exyrzi `lc ,"o`ve xwa" aizk
Ð `icda `xw edpihxt ikdl `ni`
azk ded i`c .iccd` exyrilc edpiaxrl
oinc ,oyie ycgn opiziin ded Ð dnda
Ð `icda edpixkc` ikdle ,`l epin epi`ya
`wlq `we !iccd` edpixyrilc `xninl
dil zil `axcnc ,`ped axc dizrc
,`axl dil zil inp "ixiyrd" Ð "mziy`x"
li`ed ,dfl ixiyre dfl ixiyr oz :yexcilc

."o`v xyrne xwa xyrn" azk `leìò ïéîî
àì åðéî åðéàùmifre miyaka :xn`z m`e Ð

.ipd` i`n "o`ve xwa"c `ieaix ok m` Ð inp
zi`x dn :xn`z m`eedpihernc ,`xazqn

exyril `lc ,`z` o`ve xwal Ð `yiwidc
`ieaixe .iccd` llk enc `l `dc ,iccd`
`dc ,mifre miyak iieaxl Ð "o`ve xwa"c
on ilr ixd" xne`dc ,oaxw oiprl iccd` enc

.fr oia yak oia `iadl leki Ð "o`vdøãä
àéääî àáø äéáinp dil `xiaqe ,`ziinwÐ

xwa ihernl ywzi` inp `ziipxg` ilinlc
ol `wtp Ð ixyrznc mifre miyake .o`ve
yixa opikxt ike ."o`ve xwa"c `iieaixn
`kxit e`l Ð inp oyie ycg ikd i` :oizrny

."dpydpy" :aizk`yiwdc`xwa`dc ,yewzi`c`icda`xwaaizk oyieycga`dc ,`idäðùîäòåø äîäá ìâø àìîë óøèöîzklede zwgxzndndadyxeriy itkÐ
`hly ikdc`xnbayxtnck ,oilin xyrdyy epiide ,cg`drexa xnzydlzelekie efn ef zewegxzendadydn itk :`pixg``pyil .oilin xyrdyyepiidc ,drex`idyk
`xnbae .zexehtÐxzei zewegx m`e ,oxyrne cg`xic jezl o`ianÐ oilin xyrdyydfn wegx xg`xtkazenda dynge df xtkazenda dyng elyim`e .drexc`pir

.`nrhyxtnìéî íéúùå íéùìù.xn`w i`n`xnba jixtÐòöîàá åì äéävd z`zetxvnzeirvn`d oze`Ðynn`ian`lÐ"rvn`a oxyrne `ian" ipzwc i`de .oicc
.xn`w÷éñôî ïãøéä.`xnba yxtn `nrhe .zexehte ,zetxhvn oi`Ð rvn`a ocxie ,o`kn dynge o`kn zenda dyng el yi m`yÐàøîâäðåî éãé ìò ïàöä äðøåáòú

.`l Ð `l i`e ,xyrzdl hayd zgz dpxearze ,"o`v" exwin Ð cg` drexa zepndl zeleki m` :rnyn Ðìéî øùò äùù éðú÷ àäå!`l ith ,oitxhvnc `ed ÐäîëåÐ
etxhviy rvn`ae oiccva el `diòöîàá ùîçå ïàëî ùîçcer el ecleiyk xg` oxebl zetxhvn Ð xica zexzepd yngde .oxyrne cg` xic jezl o`iane ,zetxhvn Ð

zekixv opi`e ,ixnbl zexeht zewegxd oze`Ðlin xyrdyyn xzei zewegx ipy cvay oze`e ,lin xyrdyyjeza zeirvn`lzeaexw zg`d cvc jpd ied i` la` .mi`lh
.xg` oxebl sxhvdl mi`lh cer el ecleiy cr oizndlùîç êðäãdyng o`kn yi m` la` .xyrn xeriy `ki` edl ztxhvnc cv lkc ,`kdle `kdl oiifg ,zeirvn` Ð

.xg` oxebl oizndl zekixv oi`e ,zetxhvn rax`d oi` Ð dyng rvn`ae ,rax` o`kneòöîàá úçàå ïàëî ùîçå ïàëî ùîç,`pipnl `ifg `l `cg jdc ab lr s` Ð
.`piipnc `texivl `ifg jdc ,rvn`a zg`e o`kn ynge o`kn rax` oky lke ."dpen" dia `pixwe ,mzd i`wc o`nk `iedÐ iiezi`e mzd lfinl digxe` drexe li`ed
øôëî
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øîàdxenzc `nw wxtac :dniz Ð 'ek mziy`x `la xn` `ax 'ek mziy`x iia`

,ipdn ciar i` ciarz `l `pngx xn`c [`zlin] lkc iia` xn`c `d iab (`,d)

m`c :opze ,[dfl alge] dfl alg oz :`pngx xn`c ,epin epi`y lr oinn mxezn jixt

elit` dil iwen `nl` ."mziy`x" `xw xn` :ipyne !dnexz eznexz oi` Ð mxz

`kde .ipdn `lc opireny`l ,xdvie yexizl

lr dfn oinxez oi`c ,obc ipina wlgl dl iwen

zivn `l inp "mziy`x" `la :xn` `axe !df

iwenc ,cg` obc [lk] rnyn ["obc"e] ,zxn`

xn`c `axle :mzd xn`wc .ikdl mzd `icda

ded "mziy`x" `pngx xn`c e`l i` ,ipdn `l

"alg" "alg" eda aizkc xdvie yexiz :`pin`

aizk "alg" cgc obce yexiz ,oinxez oi`y Ð

`pngx azk .i`d` i`dn [oinxez] Ð eda

i`dc rnyn i`ce iia`lc :xnel yie !"ziy`x"

`xw dil jnqcnc ,obc ipina wlgl "ziy`x"

rnync .ipdn `lc xnel inp iwene ."obce"l

wlgl ,`xwa iaizkc ipin edlek` `xwc

`lc xnel `l` ,jixhvi` `l xdvie yexiza

`l Ð xdvie yexiza ipdn `lc ikid ike .ipdn

`l :`kd xn`wc `axe .obc ipina inp ipdn

one .lirlck `wtp xnege lwnc meyn Ð jixv

cg` obc [lk] rnync ,yxcinl `kil "obc"

x`y ihernl ,ditebl jixhvi`c .`kd xn`wck

ogky`ck "ziy`xn" ol `wtp mzde .mipin

lwa `iz`c `zlin :(a,gi migqt) izkec dnka

`d `gip inp `zyde .`xw dl azke gxh xnege

iziin mzde ,obce obc lr "ziy`x" `kd iziinc

iwtp ediiexz i`cec .yexize obc lr `ax dil

lkne ,obce obc oia ,obce yexiz oia ,xnege lwn

`iz`c `zlin enk ,ediiexz` diazk mewn

:xn`z m`e .`xw dl azke gxh xnege lwa

"alg" ,edlek` "mziy`x" aizkc oeik ,`axle

ied `lc meyn :xnel yie ?il dnl "alg"

mpi`c oeik ,xdvie yexiz` "mziy`x" opinwen

.dfa df mi`lkéúàåoyie ycgn xnege lwa

xyr"c `yiwida iz`c xninl ivn ied `l Ð

dpyl :lirl `ax xn` `dc ,lirlc "xyrz

zywd.xg` xacl `le eiàîéào`va iaexrl

xyrne" azk `le ,"xyrn" cga edpiazkc Ð

."o`v

àãç`nw `aa yixa Ð dxn` `tt ax dipin

libx `tt ax lre .ikd xn`w inp (a,c)

crena) `zi`ck ,`ax xg` jlny ,ok xnel

mixeaqc xne` didyk mixac yie .(a,gk) (ohw

.`ax mya mdy
xn`
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"éøéNòä" àø÷ øîà :déì øîà !äæ ìò äfî eøOòúé¯ ¦§©§¦¤©¤£©¥¨©§¨¨£¦¦
.äæì éøéNò ïúå ,äæì éøéNò ïz¯íéfòå íéNák ,éëä éà ¥£¦¦¨¤§¥£¦¦¨¤¦¨¦§¨¦§¦¦

!éîð¯"ïàöå"¯.ãçà ïàö ìk òîLî¯:àîéì éîð àëä ©¦¨Ÿ©§©¨Ÿ¤¨¨¨©¦¥¨
øîà ïëå ,"íúéLàø" :ééaà øîà !ãçà ïâc ìk òîLî©§©¨¨¨¤¨£©©©¥¥¦¨§¥¨©
"íúéLàø" àìa :øîà àáø ."íúéLàø" :àòìéà éaø©¦¤§¨¥¦¨¨¨£©§¨¥¦¨

ãçà ïâc ìk òîLî ,éîð¯àîìLa ;zøîà úéöî àì ©¦©§©¨¨¨¤¨¨¨¥¨§©§¦§¨¨
"ïàöå" :ïðéøîà íúä¯éàc ,ãçà ïàö ìk òîLî ¨¨¨§¦©¨Ÿ©§©¨Ÿ¤¨§¦

éîð íéfòå íéNák Czòã à÷ìñ¯øNòî ìëå" :áBzëì ¨§¨©§¨§¨¦§¦¦©¦¦§§¨©§©
éåä "äîäa øNòî ìk" áéúk éà :àîéz éëå ."äîäa§¥¨§¦¥¨¦§¦¨©§©§¥¨¨¥

äiç eléôà àðéîà¯.øîb íéLãwî "úçz" "úçz" ¨¦¨£¦©¨©©©©¦¢¨¦¨©
éì änì "ïàöå ø÷a" ,ïLéå Lãçî øîBçå ì÷a éúàå§¨¥§©¨¤¥¨¨§¨¨¨¨¨Ÿ¨¨¦
íéNák ìáà ,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàc àeä ïàöå ø÷ä¨§Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤£¨§¨¦

íéfòå¯àëä ìáà .ïéøOòúî¯áéúk àìc àéâñ éî §¦¦¦§©§¦£¨¨¨¦©§¨§¨§¦
é÷úî ïéðéî øàL éèeòîì "ïâc"déøa àðeä áø dì ó ¨¨§©¥§¨¦¦©§¦¨©¨§¥

øî déì øîà !ïàöa ø÷áì eáøòì àîéà :ïîçð áøc§©©§¨¥¨¦£§§¨¨§Ÿ£©¥¨
."éøéNòä" éîð déì úéà àáøì :ïîçð áøc déøa àøèeæ§¨§¥§©©§¨§¨¨¦¥©¦¨£¦¦
úéöî àì éîð "éøéNò" àìa :àáø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦£©¨¨§¨£¦¦©¦¨¨¥

,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïàöå ø÷a zøîàøNòî L÷zéàc ¨§©§¨¨§Ÿ¦§©§¦¦¤©¤§¦§©©§©
ïâc øNòn äî :ïâc øNòîì äîäa¯BðéàL ìò ïénî §¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¦¦©¤¥

äîäa øNòî óà ,àì Bðéî¯.àì Bðéî BðéàL ìò ïénî ¦Ÿ©©§©§¥¨¦¦©¤¥¦Ÿ
¯"äðL" :øîàc àeä àáø àäå¯ìàìå åézLwä äðL §¨¨¨§¨©¨¨§¨¨¦©§¦§Ÿ

!øçà øáãì¯:àîéà úéòaéàå .àéääî àáø äéa øãä §¨¨©¥£©¥¨¨¥©¦§¦¨¥¥¨
.døîà àtt áø dépéî àãçäðùîäîäa øNòî £¨¦¥©©¨£©¨©§©§¥¨

äîäa ìâø àéä änëå .äòBø äîäa ìâø àìîk óøèöî¦§¨¥¦§Ÿ¤¤§¥¨¨§©¨¦¤¤§¥¨
ìL elàì elà ïéa eéä .ìéî øNò äML äòBøíéðLe íéL ¨¦¨¨¨¦¨¥¥¨¥§Ÿ¦§©¦

ìéî¯òöîàa Bì eéä .ïéôøèöî ïéà¯ïøOòîe àéáî ¦¥¦§¨§¦¨¨¤§©¥¦§©§¨
.äîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiä :øîBà øéàî éaø .òöîàä¤§©©¦¥¦¥©©§¥©§¦§©§©§¥¨

àøîâøîàc :àìéL øa äaø øîà éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©©¨©¥¨§¨©
eäì íé÷å ,"äðBî éãé ìò ïàvä äðøáòz ãBò" àø÷§¨©£Ÿ§¨©Ÿ©§¥¤§¦§
eéä" .äòBøc àðéò äéa àèìL à÷ ìéî øñúéLc ïðaøì§©¨©§¦§©¦¨¨§¨¥¥¨§¤¨

ìL elàì elà ïéa.'åëå "ïéôøèöî ïéà ìéî íéðLe íéL ¥¥¨¥§¦§©¦¦¥¦§¨§¦
ìLéëäî øéöa àä ,ïéôøèöî ïéàc àeä íéðLe íéL¯ §¦§©¦§¥¦§¨§¦¨§¦¥¨¦

!àì éôè ,ìéî øNò äML :éðú÷ àäå ïéôøèöî¯íeMî ¦§¨§¦§¨¨¨¥¦¨¨¨¦§¥¨¦
òöîàa Bì eéä :àôéñ àðúéîì éòa à÷c¯Lîç :áø øîà änëå .òöîàa ïøOòîe àéáî §¨¨¥§¦§¨¥¨¨¨¤§©¥¦§©§¨¨¤§©§©¨¨©©¨¥

eléôà :øîà ìàeîLe .àëäì àéæçå àëäì àéæç Lîç éðäc ,òöîàî Lîçå ïàkî Lîçå ïàkî¦¨§¨¥¦¨§¨¥¥¤§©§¨¥¨¥©§¨§¨¨§©§¨§¨¨§¥¨©£¦
."äðBî" äéa ïðéø÷å ,àëä éà÷c ïàîk äòBøì ïðéæç ,òöîàa ãçàå ïàkî Lîçå ïàkî Lîç̈¥¦¨§¨¥¦¨§¤¨¨¤§©¨¥©¨¤§©§¨¥¨¨§¨¥©¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zexeka(ipy meil)

.äæ ìò äfî eøOòúé:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`øîà ¦§©§¦¤©¤¨©¥¨©
àø÷(al fk `xwie)'ebe o`ve xwA xUrn lke'éøéNòäWcT didi §¨§¨©§©¨¨¨Ÿ¨£¦¦¦§¤Ÿ¤

eyl weqtd azk ,''dlxwal 'xyrn' jnqe ,ixiyr oeyle xyrn o ©
,jl xnel ,o`vl 'ixiyr'eäæì éøéNò ïúå äæì éøéNò ïzyiy ± ¥£¦¦¨¤§¥£¦¦¨¤

.envr ipta oin lkn xyrn zzl
:`xnbd dywnénð íéfòå íéNák éëä éàlr dfn exyrzi `l ¦¨¦§¨¦§¦¦©¦

cnlp mewn lkn ,mdn cg` lk lr 'ixiyr' xn`p `ly s`y ,df
oi` dfa df mi`lk oi`y oyie ycg dny ,oyie ycgn xnege lwa
oic epi` dfa df mi`lk mdy mifre miyak df lr dfn oixyrzn
`ly s`y ,obc xyrn iabl epivn oky .df lr dfn exyrzi `ly
yexizn xnege lwa cnlp mewn lkn ,obc ipin ipya 'alg' xn`p
zvxzn .df lr dfn exyrzi `l mi`lk mdy obce obcy ,xdvie

dnda xyrna xn`p :`xnbd(my)xwA xUrn lke','ïàöå §¨©§©¨¨¨Ÿ
eòîLîyìkd ipinïàömiaygp,ãçàmifre miyak okle ©§©¨Ÿ¤¨

.df lr dfn mixyrzn
,ok m` :`xnbd dywnénð àëäobc xyrn iablàîéì ¨¨©¦¥¨

aezkdny(ai gi xacna)'obce WFxiY alg lke',òîLîyïâc ìk §¨¥¤¦§¨¨©§©¨¨¨
ãçà,:`xnbd zvxzn .df lr dfn exyrzi obcd ipin lkeøîà ¤¨¨©
,ééaàxn`p(my)obce''íúéLàø,'mziy`x' zaiz zekinqne ©©¥§¨¨¥¦¨

obc lkl xyrne dnexz epiidc 'ziy`x' zzl yiy cnlp 'obc'l
.df obc lr df obcn xyrl oi`e ,envr ipta obceéaø øîà ïëå§¥¨©©¦

,àòléàyn'íúéLàø'.obce obc lkl 'ziy`x' zzl yiy cnlp ¦§¨¥¦¨
mixyrzn mpi` obc ipin ipy recn xg` mrh d`ian `xnbd

:df lr dfnàìa ,øîà àáøn cenildòîLî énð ,'íúéLàø' ¨¨¨©§Ÿ¥¦¨©¦©§©
'obc alg lk'n yexcl ik ,envr ipta obce obc lk xyrl jixvy

y,ãçà ïâc ìk,df lr dfn xyrl xyt`e,úøîà úéöî àì ¨¨¨¤¨Ÿ¨¥¨§©
cíúä àîìLac oaen dnda xyrn iablïðéøîàzaizy'ïàöå' ¦§¨¨¨¨¨§¦©¨Ÿ

òîLîy,ãçà ïàö ìk,df lr dfn mixyrzn mifre miyake ©§©¨Ÿ¤¨
énð íéfòå íéNák Czòc à÷ìñ éàclr dfn mixyrzn mpi` §¦¨§¨©§¨§¨¦§¦¦©¦

ic did ,dfáBzëìwx'äîäa øNòî ìëå'epiide ,'o`ve' `ll ¦§§¨©§©§¥¨
df mi`lk mdy mifr lr miyakn xyrl xyt` i`y mircei
mixyrzn mpi`e mi`lk mpi`y oyie ycgn xnege lwa ,dfa
mifre miyaky zcnln zxzeind 'o`ve' zaize ,df lr dfn

.df lr dfn mixyrznáéúk éà àîéz éëå' wxøNòî ìk §¦¥¨¦§¦¨©§©
àðéîà éåä 'äîäayäiç eléôàdnda llka ik ,xyrna zaiig §¥¨£¥¨¦¨£¦©¨

ik ,ok xnel leki dz` i` ,`idøîb íéLãwî 'úçz úçz'± ©©©©¦¢¨¦¨©
xyrna xn`p(al fk `xwie)xn`pe ,'hayd zgz xari xy` lk'

miycwa(fk ak my)zgz'y myk ,'en` zgz mini zray dide'
die`x dpi` dig ixdy ,llka dig oi` miycwa xn`py 'eni`
.xyrna zaiig dpi`e llka dig oi` 'hayd zgz' jk ,miycwl
aezkl xyt` did ,df lr dfn mixyrzn oi` mifre miyak m`e

,'dnda xyrn lke' wxéúàåz`f cnlpe ±Lãçî øîBçå ì÷a §¨¥§©¨¤¥¨¨
,ïLéå' zeaiz ,dlrnl x`eany enkéì änì 'ïàöå ø÷a.`l` §¨¨¨¨¨Ÿ¨¨¦

y cnll e`aäæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàc àeä ïàöå ø÷a,ìáà ¨¨¨Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤£¨
ïéøOòúî íéfòå íéNák.df lr dfnàëä ìáà,obc xyrn iabl §¨¦§¦¦¦§©§¦£¨¨¨

áéúk àìc àéâñ éîaezkl `ly xyt` ike ±'ïâc',jxved ixde ¦©§¨§Ÿ§¦¨¨
e ,dxezdn xyrna aiig obc wxy azkdl,ïéðéî øàL éèeòîì§©¥§¨¦¦

obc ipin ipyy xewn epl oi`e ,cg` obc lky dfn cenll oi` okle
.df lr dfn mixyrzn

:`xnbd dywné÷úîïîçð áøc déøa àðeä áø dì ó,`ax lr ©§¦¨©¨§¥§©©§¨
xyrl oi`y cnll 'o`ve xwa xyrn lke' hxit aezkdy oipn

,df lr dfn o`ve xwaïàva ø÷aì Báøòì àîéàxn`z ± ¥¨§¨§©¨¨©Ÿ
mhxtl jxvede .df lr dfn xyrle maxrl xyt`y ,jtidl
dnn micnl epiid ,mzq 'dnda xyrn' aezk did m`y meyn
,epin epi`y lr oinn `l mby oyi lr ycgn mixyrn oi`y
zvxzn .dvxiy oin lkn xyrl ozipy cnll ick mhxite

:`xnbdïîçð áøc déøa àøèeæ øî déì øîàdixa `ped axl ¨©¥©§¨§¥§©©§¨
,ongp axc'éøéNòä' énð déì úéà àáøìiia`k yxec `ax mb ± §¨¨¦¥©¦¨£¦¦

,'ixiyrd 'ebe o`ve xwa xyrn' weqta xyrn oeyl zelitkn
lr o`vn mixyrn oi` okle ,dfl ixiyre dfl ixiyr zzl yiy
'o`ve xwa' hxit aezkdy yxtl oi` jk meyne ,jtidle xwa

.df lr dfn xyrl xyt`y xnel
:dfa xg` gqep d`ian `xnbd,éøîàc àkéàjk,àáø øîàdn ¦¨§¨§¦¨©¨¨

ixiyre dfl ixiyr zzl yiy ,xyrn oeyl zelitkn iia` yxcy
ik ,epi` ,dflàìa'úøîà úéöî àì énð 'éøéNòyïàöå ø÷a §Ÿ£¦¦©¦Ÿ¨¥¨§©¨¨¨Ÿ

ã ,äæ ìò äfî ïéøOòúî`ldøNòîì äîäa øNòî L÷zéà ¦§©§¦¦¤©¤§¦§©©§©§¥¨§©§©
,ïâcxn`py(ak ci mixac)lirl x`eanke 'xyrz xyr'(:bp)e ,äî ¨¨©

àì Bðéî BðéàL ìò ïénî ïâc øNòn,xyrznäîäa øNòî óà ©§©¨¨¦¦©¤¥¦Ÿ©©§©§¥¨
àì Bðéî BðéàL ìò ïénî.xyrzn ¦¦©¤¥¦Ÿ

obc xyrn ywedy dnn `ax ok cnl ji` :`xnbd dywn
,dnda xyrnløîàc àeä àáø àäålirl(my)xn`py dfny , §¨¨¨§¨©
dpy' df weqta'äðLwxy ,epcnlìåézLwä äðLxyrn - ¨¨§¨¨¦©§¦

`ly `ede ,dpya ielzd oicl wx obc xyrnl ywed dnda
,jtidle oyid lr ycgdn mexzi,øçà øáãì àìåjixvy §Ÿ§¨¨©¥

:`xnbd zvxzn .epin lr `weec dnda xyrn yixtdløãä£©
àéääî àáø déayiy ezpwqne ,lirl eixacn `ax ea xfg ± ¥¨¨¥©¦

xyrzn dnda xyrny s`e ,lkd obc xyrnl ywiddn cenll
.oin eze`n `weecàîéà úéòaéàåz` ayiiz dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

,jk dxizqddøîà àtt áø dépéî àãçzexn` izyn zg` ± £¨¦¥©¨¨£¨¨
.dfa `ax lr wlgp `tt axe ,exn` `tt ax ,el`

äðùî
mc` ly eizenda mitxvn wgxn dfi` cr zx`an dpynd

:dxyr aygidlóøèöî äîäa øNòîmc` ly eizenda - ©§©§¥¨¦§¨¥
ze`vnp md xy`k ,dnda xyrna aiigzdl zetxhvnàìîk¦§Ÿ

äòBø äîäa ìâøea wgxzdle jldl dleki dndady ghya - ¤¤§¥¨¨
.dziirx zra,äòBø äîäa ìâø àéä änëåly wgxnäML §©¨¦¤¤§¥¨¨¦¨

ìéî øNò.e ,xg` mewna owlge cg` mewna owlg eid m`eeéä ¨¨¦¨
ìL elàì elà ïéaïéôøèöî ïéà ,ìéî íéðLe íéLdxyr oipnl ¥¥¨¥§Ÿ¦§©¦¦¥¦§¨§¦

m` la` ,xyrnn oixehteòöîàa Bì eéäod ixd zetqep zenda ¨¨¤§©
e ,cv lkay zendad z` zetxvnòöîàa ïøOòîe àéáî± ¥¦§©§¨¨¤§©

.mtxvn rvn`d ik ,el` lr el`n xyrnøîBà øéàî éaøm` ©¦¥¦¥
,ipyd ecvn ynge ocxid ly cg` cvn zenda yng el yi

äîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiäzexehte ,mtexiv z` rpen ± ©©§¥©§¦§©§©§¥¨
.dnda xyrnn

àøîâ
dxyr yy jeza md xy`k ,zetxhvn zenday dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .lin.éléî éðä àðî:`xnbd daiynäaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¨
àø÷ øîàc ,àìéL øamilyexil laa zelbn miayd iabldinxi) ©¦¨§¨©§¨

(bi bl'äðBî éãé ìò ïàvä äðøBáòz ãBò'ux`a daxzi o`vd - ©£§¨©Ÿ©§¥¤
xeari xy` lk' enk oxyrl liaya 'o`vd dpxearze' ,l`xyi

'hayd zgz(al fk `xwie)onf lk 'dpen ici lr' aezkd xn`e
ze`xwpe zetxhvn cg` [drex-] dpen ici lr zepndl zelekiy

,xyrna zeaiige ,cg` o`và÷ ìéî øñzéLc ïðaøì eäì íé÷å§¦§§©¨¨§¦§©¦¨
äòBøc àðéò déa àèìLlin xyr dyy cry minkg elaiwe ± ¨§¨¥¥¨§¤

df ghya ze`vnpd zendad lk okle ,drexd oir zhley
.zetxhvn

:dpyna epipyìL elàì elà ïéa eéäïéà ìéî íéðLe íéL ¨¥¥¨¥§Ÿ¦§©¦¦¥
.'åëå ïéôøèöîrnyn dpynd ly `tiqdn :`xnbd dywn ¦§¨§¦

ly wgxn mdipia yi m` `weecyìLíéðLe íéLlinïéàc àeä §Ÿ¦§©¦§¥
éëäî øéöa àä ,ïéôøèöî,jkn zegt la` ±,ïéôøèöî,dywe ¦§¨§¦¨§¦¥¨¦¦§¨§¦
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc zexeka(iyily meil)

:ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyLîç Bì eéä ¥¦¥¨¨¥
zendaLîçå äéððç øôëazendaïéà ,éðúBò øôëa ¦§©£©§¨§¨¥¦§©¨¦¥

úBôøèöîmiyely mdipia yiy meyn ,dnda xyrna aiigzdl ¦§¨§
,lin mipyeBì àäiL ãòdndaéøBtéöa úçàoia z`vnpy ©¤§¥©©§¦¦

lka oi` m` mb ztxvn rvn`a zg` dnday ixd .el` mixtk
.zenda yng `l` cv.áøc àúáeéz§§¨§©

dîbøz[cinrd-]ìàeîL`ziixad z`,áøc àaélàzg`e'y ©§§¨§¥©¦¨§©
`l` ,xtk lka zenda yng eidy `yixd lr aeqp epi` 'rvn`a

òLz eéäL ïBâkzenda,òöîàa úçàå ,ïàkî òLúå ïàkî §¤¨¥©¦¨§¥©¦¨§©©¨¤§©
oeik ,oztxvn zirvn`dyàéääc[zirvn`d±]àëäì àéæç §©¦©§¨§¨¨

àëäì àéæçåonilydl cv lkay zendal sxhvdl die`x ± §©§¨§¨¨
.xyrl

:efn ef zewegxd zenda sexiv ly sqep ote` d`ian `xnbd
ìe ,àtt áø øîàìàeîLoi` m` mb ztxvn zirvn`dy xaeqd ¨©©¨¨§§¥

,zenda xyr milydl ick da,äòBø eléôàxb `ed m` £¦¤
,rvn`aeléôàå ,ïôøöîwx m`äòBø ìL åéìk,rvn`a §¨§¨©£¦¥¨¤¤
,ïôøöî`vnpe ,mzgwl ick my zkll cizr drexdy meyn §¨§¨

.xyrnl mtxvnd cg` dpen yiy
:df sexiva wtq d`ian `xnbdäòBøc àaìk ,éMà áø éòä¥©©¦©§¨§¤

éàîm`d ,drex ly ealk did mixtkd ipy oia m` oicd dn - ©
m`d ,md wtqd iccve .`l e` mtxvl lirendéì éø÷c ïåék¥¨§¨¥¥

éúàå`a drexd oi`e ,`a `ede alkl `xew drexdy oeik - §¨¥
,eil`éôøèöî àìdpen oi`y meyn ,zetxhvn zendad oi` ± Ÿ¦§¨§¦

.xcrd lkl cg`eäéà Cøèöîe éúà àìc ïéðîéæ ,àîìc Bà¦§¨¦§¦§Ÿ¨¥¦§¨¥¦
dééúàå ìæéîìeil` jled drexde ,`a alkd oi` minrt - §¥©§¨§¥

mtxvnd xcrd lkl cg` dpen yiy enk aygp ok m`e ,ezgwl
:`xnbd dwiqn .xyrnl.e÷éz¥

:dpyna epipy.äîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiä øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥©©§¥©§¦§©§©§¥¨
:xi`n iax ly enrha dpc `xnbdeðL àì ,énà éaø øîà̈©©¦©¦Ÿ¨

,wiqtn ocxidyàlàkøLb íL ïéàLixar ipy oia xagnd ¤¨¤¥¨¤¤
,ocxidìáàyk,øLb íL Léd,ïôøöî øLbzelekiy oeik £¨¥¨¤¤¤¤§¨§¨

:`xnbd zxne` .cvl cvn xearlïáøwéî àìc íeMî àîìà©§¨¦§Ÿ¦¨§¨
àeämpi`y meyn `ed wiqtn ocxidy mrhdy dfn gken ±

:`ziixan `xnbd dywn .xarl xarn zkll mileki,éáéúéî¥¦¥
,`ziixaa epipyBì eéäzenda xyrCìéà ïcøiä éøáò éðLa ¨¦§¥¤§¥©©§¥¥¨

Cìéàå,df cvne df cvn -Bàzexfetn eidyúBàìéèáà éðLa §¥¨¦§¥©§¦¨
,zg` zeklna milecb mikxk ipy ±ïBâkjxkå øîð ìLjxkly §¤¨¥§

,éøBîð,dfl df mikenqy it lr s`éøö ïéàå ,ïéôøèöî ïéàC ¨¦¥¦§¨§¦§¥¨¦
øîBìa zexfetn eid m`yõøàå õøàì äöeç,[l`xyi ux`ae±] ©¨¨¨¤¨¨¤

,dywe .zetxhvn opi`yõøàå õøàì äöeç àäåxdp oi`y §¨¨¨¨¤¨¨¤
,mdipiaéîc øLb LiL íB÷îkipyy cg` mewnk miaygp md ± ¦§¤¥¤¤¨¥

,xyb ici lr mixaegn eiwlgéðz÷å`ziixaa,ïéôøèöî àì §¨¨¥Ÿ¦§¨§¦
,zetxhvn opi` lin jeza zendad lk m` elit`y rnyne
zenda sxvn xyb xeaigy xn`y in` axk `ly gkene

.zenewn ipya zexfetnd
:wiqtn ocxidy xi`n iaxl xg` mrh d`ian `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,øéàî éaøc déîòè eðééä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§©§¥§©¦¥¦
àø÷ øîàcoinipa ipa zlgp lr(k gi ryedi)BúBà ìBaâé ïcøiäå' §¨©§¨§©©§¥¦§

,'äîã÷ úàôìixd ,gxfn cvl mzlgp leab `ed ocxidy xnelk ¦§©¥§¨
yBàNò áeúkäl ocxid z`,Bîöò éðôa ìeáb`ed oic jkle ©¨£¨§¦§¥©§

.eixar ipy oia wiqtiy
:`xnbd dywnäzòî àlà'leab' e`yr aezkdy xacy ¤¨¥©¨

xg` hayl df hay oiay zelgpd zeleab mb ok m` ,wiqtn
xn`py enk ,'leab' e`xwpy'ìeábä øàúå'(ci gi my)äìòå' , §¨©©§§¨¨

'ìeábä(ai gi my),ikeBîöò éðôa ìeáb BàNò áeúkä énð éëä± ©§¨¦©¦©¨£¨§¦§¥©§
`ziixad `lde ,sexivd z` ewiqti mleaby xn`p mda mb ike

opi`y l`xyi ux`e ux`l dvega zexfetnd zenda wx dhwp
:`xnbd zvxzn .zetxhvníúä éðàLzeleaba xacd dpey - ¨¦¨¨

lka ,'leab' `xwp mdn cg` lky it lr s`y ,mihayd zelgp
meyn ,miwiqtn mpi` z`fàø÷ øîàcux`d zeleab hexita §¨©§¨

(ai cl xacna),'áéáñ äéúBìeáâì õøàä íëì äéäz úàæ'micnele Ÿ¦§¤¨¤¨¨¤¦§¤¨¨¦
y dfn,àéä ãçà ìeáb ìàøNé õøà dlekzelgp zeleab oi`e ¨¤¤¦§¨¥§¤¨¦

.diwlg oia miwlgn mihayd
:`xnbd dywnéëä éàmpi` mihayd zelgp zeleaby ¦¨¦

,miwiqtnénð ïcøé`l ,oinipa zlgp leab `edy ,ocxid mb ± ©§¥©¦
df weqta xn`p :`xnbd zvxzn .wiqti,'õøà'wxy cnll ¤¤
,miwlgn mpi` ux`d jezay zeleabd,ïcøé àìåocxid okle §Ÿ©§¥

.wiqtn ecal
:`xnbd dywnéðz÷c eðééä àaà øa àéiç éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¦¨©©¨©§§¨¨¥

,'ïcøé',wiqtne 'leab' `xwp ocxid xdp wxy meynéaøì àlà ©§¥¤¨§©¦
nàúBøäð eäleëì eäðéðúéì élireny xn`y in` iaxl mle` ± ©¦¦§¦§§§§¨

meyn `ed wiqtn ocxidy mrhdy dfn rnyn ,sxvl ick xyb
xn` recn dywi ok m` ,dfl df zkll mileki mpi` zendady
.zexdpd x`y lk iabl `le ocxid iabl `weec df oic xi`n iax

:`xnbd dwiqn.àéL÷©§¨
:mi`pz zwelgna df oecip dlez `xnbdéàpúk (àîéì)oecip ± ¥¨§©¨¥

zwelgna ielz ,wiqti `le l`xyi ux` aygp ocxid m`d df
xn`py ,mi`pz(i dl xacna)äöøà ïcøiä úà íéøáBò ízà ék'¦©¤§¦¤©©§¥©§¨

,'ïòðk`weecy rnyne'äöøà'z`xwp `id ux`d ±õøà' §¨©©§¨¤¤
ïcøiä àìå ,'ïòðkn wlg epi` `edyäãeäé éaø éøác ,ïòðk õøà §¨©§Ÿ©©§¥¤¤§¨©¦§¥©¦§¨

àeä éøä ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø .äøéúa ïa[aezkd±]øîBà ¤§¥¨©¦¦§¤©¥£¥¥
xara dlgp elhpy dypn hay ivge cbe oae`x ihay iabl

ocxid(eh cl my)mzlgp Egwl','äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øáòî ¨§©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨
,'egxi ocxi' zekinqn yexcl yieäîy myk ±Bçøiz`xwp ©§¥

óà 'ïòðk õøà'dïcøéaygp.'ïòðk õøà'dcedi iaxly `vnp ¤¤§¨©©©§¥¤¤§¨©
i ux`n wlg epi`y oeik ,wiqtn ocxid dxiza oaiaxle .l`xy

.l`xyi ux`n wlg `ed s` ik ,wiqtn epi` igei oa oerny
:'ocxi' `xwp ocxid xdp lk `ly zx`an `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

ïéà ,ïðçBé éaø øîà äpç øa`xwpàlà ,'ïcøé'ewlg wx ©©¨¨©©¦¨¨¥©§¥¤¨
jynpyähîìe Bçøé úéaîoeilrd ewlg `le ,glnd mi xarl ¦¥§¥§©¨

zx`an .oldlck ,zelecb zenia axrzny iptn ezeaiyg lhay
:`xnbdàúëìä éàîìoic dfi` iabl ±,df oecip xn`pàîéìéà §©¦§§¨¦¥¨
m` ±øãBðìinina `l` xq`p `ly ,ocxid inn dzyi `ly §¥

,`ed mixcpa llkd ik ,oekp df oi` ixd ,oezgzd ewlgøçà Clä©¥©©
ìdéì eø÷c àëéä ìëå ,íãà éða ïBLmiyp`y xdpa mewn lke ± §§¥¨¨§¨¥¨§¨¥

el mi`xew,déì øñzéà 'ïcøé'ekxe` lkl mi`xew miyp`y oeike ©§¥¦§©¥
.eleka xeq` epnn xcepd ,'ocxi' ocxid xdp lyàlàdf oecip ¤¨

xn`pìoipräîäa øNòî,wiqtn ocxid ly oezgzd ewlg wxy §©§©§¥¨
.oeilrd ewlg `le ,eixar ipyay zendad oia

:opgei iaxk `ziixa d`ian `xnbd,éëä énð àéðzewlg wxy ©§¨©¦¨¦
,'ocxi' `xwp ocxid xdp ly oezgzd,ñééît úøònî àöBé ïcøé©§¥¥¦§¨©©§¨

Cläîexaere ±àéøáè ìL änéáe éëáéñ ìL dnéazxpk ±, §©¥§©¨¤¦§¦§©¨¤§¤§¨
íBãñ ìL dnéáe,glnd mi ±ìôBðå CìBäåribn eteqae ±íiì §©¨¤§§¥§¥©¨

ïéàå ,ìBãbä`xwpàlà 'ïcøé'jynpd ,oezgzd ewlgúéaî ©¨§¥©§¥¤¨¦¥
ähîìe Bçéøé.[xei` d`x] §¥§©¨

:ocxid xdp ly eny oipra oecl dkiynn `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨
,'ïcøé' BîL àø÷ð änì ,ïðçBé éaø øîà àaà øameynãøBiL ©©¨¨©©¦¨¨¨¨¦§¨§©§¥¤¥

ïcî.'oc' `xwpd mewnn `veiy ±éMà áøì àaà éaø déì øîà, ¦¨¨©¥©¦©¨§©©¦
dì eúéðúî íúäî ïezà,eny zernynn z`f mzcnl mz` ± ©¥¨¨©§¦¨
dì ïðéðúî àëäî ïðàaezkdn df epcnl epgp`e ±(fn hi ryedi) £©¥¨¨©§¦©¨

ìì Bì eàø÷iå''íäéáà ïc íLa ïc íLì' ,÷çöé éaø øîàå .'íL ©¦§§§¤¤¨§¥¨£¦¤§¨©©¦¦§¨¤¤
'ñééît' Bæ,àöBé ,àéðúåd xdp,ñééît úøònî ïcøéixd ©§¨§©§¨¥©§¥¦§¨©©§¨
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המשך קעמוד בכט

oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay
.rvn`a oztxvn ixetive ,oilin miylye mipy dippg xtkl ipzer xtknäîâøú

áøã àáéìà ìàåîùixii`c ,i`w `yix` e`l Ð "rvn`a zg`" ipzwc `dc Ð
.'ek o`kn ryze o`kn ryz el yiy oebk `l` .yngaìàåîùìåiedizc ira `lcÐ

dnda mey el oi`e rvn`a dxic el yi drex elit` ,oipnd sexivl `iifg zirvn`
.otxvläòåø ìù åéìë åìéôàåoigpen Ð

drexc eteqe li`ed ,otxvn Ð xtk eze`a
."dpen" dia opixwe ,dilwyne mzd lfinl

éúàå äéì éø÷ãlfin drex jixhvin `le Ð
."dpen" dia `pixw `le ,mzdïáø÷éî àìãÐ

`le zendad`l ,ef lv` ef jlil mileki oi`y
.drexúåàìéèáàipy ,y"cixhpew =

.zg` zeklnae ,zeikxt`éøåîðå øîðipy Ð
zekenqcab lrs` ,zetxhvn oi`ze`liha`

.cg`lina efl eféîã øùâ íù ùéù íå÷îëÐ
ux`e ux`l dvegc ipzwe .xdp my oi` `dc

ecner olek [elit`e] ,l`xyi,lin jeza z
oi` Ð ux`l dvega efe ux`a efy `l`

.oitxhvnåúåà ìåáâé ïãøéäåryedi xtqaÐ
.mihayd on cg` leaba (gi)äúòî àìàÐ

,"leabd x`ze" mihayd zlgpa aizkc lk
m`e ,envr ipta leab haye haylkc inp ikd
df hay zlgpae df hay zlgpa el yi
elit`e ,oitxhvn oi` Ð (df hay zlgpae)

lin xyr dyy jezaè÷ð éàîà ,ïë íà
"õøàå õøàì äöåç"'åâå íëì äéäú úàæÐ

.zg`ux`de`yr olek o`pnyxg`lõøàÐ
,"ux`d mkl didz z`f" `xwa aizk
.ocxiczeleab`le ,cg aiygux`cdizeleab

éîà éáøìlk :ipzil ,ewgxincmeynxn`cÐ
!oiwiqtn zexdpdéàðúë (àîéì)ocxi i` Ð

.`l i` wiqti `le ,orpk ux` aeygúéáî
äèîìå åçéøédlrnl jiync dn lk la` Ð

,ezeaiyg lhac ,`ed ocxi `l Ð egixin
.milecb minia axrznyøãåðìon xcepdcÐ

.dlrnle egixin zezyl xzen `di ocxid
ïãî.mewn my Ðïåúà`nyc `iwecn Ð

.dl ezipzn "ocxi"ñééîô úøòîî`nl` Ð
.iz` ocnàðãøéã äéúåøëæ.ocxi ly exwirÐ

àîãã àúåøëæ.cak ied mcd xwir Ðàîèî
.ld`a Ðúéòéáøá.znd mc zxeza Ðàì

úøô éîéîî àðéúùzxt mi`xwpd min Ð
mc`c ,mc` ipa oeyl xg` jlde .xn`w
libx `edy my xg` `l` ezrc oi` xcepd

.mewn eze`l zexwlúåøäðä ìëmlerayÐ
oeyite lwcg :zexdp yelyn ueg dhnl
.myn mi`a mleray zexdpd lky ,oegibe
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øîàenk `le ,(gi) ryedi xtqa aizk oinipa leaba Ð dncw z`tl eze` leabi `xw

.mixtqa aezkyéðàùaiaq dizeleabl ux`d mkl didz z`f `xw xn`c mzd

"leabd dlre" "leabd x`ze" dlrn ly i`xwe .`xw i`d aizk "irqn dl`e" zyxta Ð

lkc "irqn dl`"c `xw i`d opireny`e .haye hay lk welig lk ryedi xtqa aizk

yxity enk `le .cg` l`xyi ux` leab

,zg` ux` d`yr o`pny xg`lc qxhpewd

,ok epi`e .cg` mewna miaezk mdipyc rnync

.mi`iapa aizk i`de `ziixe`a aizk i`dc

øáòîdn aizk dgxfn dncw egxi ocxil

i` :xn`z m`e Ð 'ek ux` egixi

aizk df Ð yewzi`c ,yixcw "egixi ocxi"n

`xw i`d iziin `wecc :xnel yie !zenewn dnka

inegz dpny xg`l "irqn dl`"a aizkcux`

ipy" cr 'ebe "dyn evie" :(my) aizke ,l`xyi

ocxil xarn mzlgp egwl dhnd ivge zehnd

xwirn ded ocxic rnync ."dgxfn dncw egxi

enk ,zehnd ipy leab llka `le l`xyi ux`

.mleab llka e`l egixiyïéàzian `l` ocxi

jiync dn la` :qxhpewa yxit Ð dhnle egxi

lhac ,`ed ocxi e`l Ð egixin dlrnl

dywe .milecb minia axrzny dizeaiyg

itl ezeaiyg lha dlrnl m`c :eyexitl

xak ixdy ,inp dhnl ok m` Ð axrzny

it lr s` :xnel yie !dlrnl minia axrzp

dhnly zeidl leki ,minia dlrnl axrzpy

,zaexrz `la jlede [minid] mind on `vei

dniae ikaq ly dnia jldny jenqa xn`wck

mil ltepe jlede ,mecq ly dniae `ixah ly

minid mze` lkn `veiyk xkipc rnyn .lecbd

inp opixn`cke .lecbd mia ltepe jlede

`pcxi oicdc :ziy`xa zyxta dax ziy`xaa

dyw ,edine .axrzn `le `glnc `ni eb jldn

lha xninl ivn dedc :qxhpewd yexitl

zn`c .dlrnln xzei egixin dhnl ezeaiyg

mil jlede xzei agxzn egixin dhnly `ed

ipa oia ded oinipa dhn dhnl leabc ,glnd

izkck ,sqei ipa oiae dcedi,(gi) ryedia a

ipae ,l`xyi ux` ly abpn cner did dcedie

did dcedi leabe .rvn`a oinipae ,oetvn sqei

l`xyi ux` jxe` lk wifgnmie ,axrnl gxfnn

mewnae ,egxfn lka dcedil cner did glnd

my Ð ekezl [ltepe] ltep ocxid dlk didy

aizkck ,oetv cvl dcedi ly egxfn dlk

dncw leabe" :dcedi ipa megz iab (eh) ryedia

leab did ocxide ."ocxid dvw cr glnd mi

leabi ocxide" :seqa aizkck ,oinipa ly egxfn

ly ipetv leab dpnyke ."dncw z`tl eze`

on oetv leab mdl" :aizk axrnl gxfnn oinipa

xda dlre egxi szk l` leabd dlre ocxid

on ,mdly ipetvd leab cvn :yexit ."dni

xar l` dlre ,xvind ligzn gxfnay ocxid

l` axrnd l` myn dlre ,oetvn egixi szk

,egixi ly epetva hegd jyene ,ocxi xar

.oinipa wlga hegd on miptl egixi z`vnp

jk xg`e ,mexcl oetvn axrn leab dpene xfege

leab seqae .gxfnl axrnn zinexc leab

leabd ze`vez eide" :aizk gxfn cvl zinexc

dabp ocxid dvw l` dpetv glnd mi oeyl l`

mid lky ,oeyl ly dpetv ,yexit ."abp leab df

zegiken ze`xwnd lk ixd .dcedi leaba

my did `l `lde ?dlrnle egixin ocxid zeaiyg did `l dnle .oetvd cvn oinipal did egixie ,mexc cvl oinipa leab seqa glnd mia ltepe ,mexcl oetvn jled did ocxidy

.dhnle egixi zian irzyn "eze` leabi ocxide" `xwc ,dhnle egixi zian `l` ocxil iexw oi`c ,yixc `w `xwnc :yxtl d`xpe !glnd mia ltepy oinipa leab seq cr mini
`ed
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éðúBò øôëa Lîçå äéððç øôëa Lîç Bì äéä :éáéúéî¥¦¥¨¨¨¥¦§©£©§¨§¨¥¦§©§©
¯àzáeéz .éøBtéöa úçà Bì àäiL ãò ,úBôøèöî ïéà¥¦§¨§©¤§¥©©§¦¦§§¨

òLz eéäL ïBâk :áøc àaélà ìàeîL dîbøz !áøc§©¦§§¨§¥©¦¨§©§¤¨¥©
àëäì àéæç àéääc ,òöîàa úçàå ïàkî òLúå ïàkî¦¨§¥©¦¨§©©¨¤§©§©¦©§¨§¨¨

ìå :àtt áø øîà .àëäì àéæçåìàeîL¯äòBø eléôà §©§¨§¨¨¨©©©¨§¦§¥£¦¤
:éLà áø éòa .ïôøöî äòBø ìL åéìk eléôàå ,ïôøöî§¨§¨©£¦¥¨¤¤§¨§¨¨¥©©¦

éúàå déì éø÷c ïåék éàî äòBøc àaìk¯,éôøèöî àì ©§¨§¤©¥¨§¨¥¥§¨¥¨¦§¨§¦
dééúàå ìæéîì eäéà Cøèöîe éúà àìc ïéðîéæ àîìc Bà¦§¨¦§¦§¨¨¥¦§¨¥¦§¥©§©§¥
."äîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiä :øîBà øéàî éaø" .e÷éz¥©¦¥¦¥©©§¥©§¦§©§©§¥¨
Lé ìáà ,øLb íL ïéàL àlà eðL àì :éîà éaø øîà̈©©¦©¦Ÿ¨¤¨¤¥¨¤¤£¨¥

øLb íL¯.àeä ïáøwéî àìc íeMî :àîìà .ïôøöî øLb ¨¤¤¤¤§¨§¨©§¨¦§¨¦©§¨
éðLa Bà ,Cìéàå Cìéà ïcøiä éøáò éðLa Bì eéä :éáéúéî¥¦¥¨¦§¥¤§¥©©§¥¥¨¨¥¨¦§¥

éøBîðå øîð ìL ïBâk ,úBàìéèáà¯ïéàå ,ïéôøèöî ïéà ©§¦¨§¤¨¥§¨¦¥¦§¨§¦§¥
éøöõøàå õøàì äöeç àäå .õøàå õøàì äöeç øîBì C ¨¦©¨¨¨¤§¨¤§¨¨¨¨¤§¨¤

øîà àlà !ïéôøèöî àì :éðú÷å ,éîc øLb LiL íB÷îk§¨¤¥¤¤¨¥§¨¨¥Ÿ¦§¨§¦¤¨¨©
éaøc déîòè eðééä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨£©©¦¨¨©§©£¥§©¦
"äîã÷ úàôì Búà ìaâé ïcøiäå" :àø÷ øîàc ,øéàî¯ ¥¦§¨©§¨§©©§¥¦§ŸŸ¦§©¥§¨

.Bîöò éðôa ìeáb BàNò áeúkä¯øàúå" :äzòî àlà ©¨£¨§¦§¥©§¤¨¥©¨§¨©
"ìeábä äìòå" "ìeábä¯ìeáb BàNò áeúkä éîð éëä ©§§¨¨©§¨¦©¦©¨£¨§

!Bîöò éðôa¯íëì äéäz úàæ" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL ¦§¥©§¨¥¨¨§¨©§¨Ÿ¦§¤¨¤
"áéáñ äéúìáâì õøàä¯ãçà ìeáb ìàøNé õøà dlek ¨¨¤¦§ªŸ¤¨¨¦¨¤¤¦§¨¥§¤¨

.àéä¯!éîð ïcøé ,éëä éà¯àîìLa .ïcøé àìå "õøà" ¦¦¨¦©§¥©¦¤¤§Ÿ©§¥¦§¨¨
àaà øa àéiç éaøì¯éîà éaøì àlà ,ïcøé éðú÷c eðééä¯ §©¦¦¨©©¨©§§¨¨¥©§¥¤¨§©¦©¦

ízà ék" :éàpúk àîéì .àéL÷ !úBøäð eäleëì eäðéðúéì¦§¦§§§§¨©§¨¥¨§©¨¥¦©¤
"äöøà" ,"ïòðk äöøà ïcøiä úà íéøáò¯,ïòðk õøà Ÿ§¦¤©©§¥©§¨§¨©©§¨¤¤§¨©

.äøéúa ïa äãeäé éaø éøác ,ïòðk õøà ïcøiä àìåéaø §Ÿ©©§¥¤¤§¨©¦§¥©¦§¨¤§¥¨©¦
Bçøé ïcøéì øáòî" øîBà àeä éøä :øîBà éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¥£¥¥¥¥¤§©§¥§¥

Bçøi äî ,"äçøæî äîã÷¯ïcøé óà ,ïòðk õøà¯õøà ¥§¨¦§¨¨©§¥¤¤§¨©©©§¥¤¤
"ïcøé" ïéà :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .ïòðk§¨©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥©§¥
øãBðì àîéìéà àúëìä éàîì .ähîìe Bçøé úéaî àlà¤¨¦¥§¥§©¨§©¦§§¨¦¥¨§¥

¯ì øçà Clä"ïcøé" déì eø÷c àëéä ìëå ,íãà éða ïBL ©¥©©§§¥¨¨§¨¥¨§¨¥©§¥
ïcøé :éëä éîð àéðz .äîäa øNòîì àlà !déì øñúéà¦§©¥¤¨§©§©§¥¨©§¨©¦¨¦©§¥
ìL dnéáe ,éëáéñ ìL dnéa Cläîe ,ñééît úøònî àöBé¥¦§¨©©§¨§©¥§©¨¤¦§¦§©¨¤
ïéàå ,ìBãbä íiì ìôBðå CìBäå ,íBãñ ìL dnéáe ,àéøaè¦¤§¨§©¨¤§§¥§¥©¨©¨§¥
"ïcøé" BîL àø÷ð änì :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .ähîìe Bçéøé úéaî àlà "ïcøé"¯ ©§¥¤¨¦¥§¦§©¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨¦§¨§©§¥

eàø÷iå" :dì ïðéðúî àëäî ïðà ,dì eúéðúî íúäî ïezà :éLà áøì àaà éaø déì øîà .ïcî ãøBiL¤¥¦¨£©¥©¦©¨§©©¦©¥¨¨©§¦¨£©¥¨¨©§¦©¨©¦§§
ìì Bìì :÷çöé éaø øîàå ,"íäéáà ïc íLa ïc íL.ñééît úøònî ïcøé àöBé :àéðúå ,ñééît Bæ íL §¤¤¨§¥¨£¦¤§¨©©¦¦§¨¤¤©§¨§©§¨¥©§¥¦§¨©©§¨

"ñééît úøònî íéî àðéúL àì" :øîàc àëéä ;ñééît úøònî àðcøéc déúeøëæ :àðäk áø øîà̈©©¨£¨©§¥§©§§¨¦§¨©©§¨¥¨§¨©¨¨¥¨©¦¦§¨©©§¨
¯àîãc àúeøëæ .àðcøé déleëa déì øñúéà¯çBnépL ãák :÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãk ;àcák ¦§©¥§¥©§§¨©§¨§¨¨©§¨¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¥¤¦©
¯àéîc àúeøëæ .úéòéáøa ànèî¯úøô éîénî øãBpä :áø øîà äãeäé áø øîàc ;úøt¯øeñà §©¥¦§¦¦©§¨§©¨§¨§¨©©§¨¨©©©¥¦¥¥§¨¨

"úøôc éîénî àðéúL àì" :øîàc àîéìéà éîã éëéä .íìBòaL úBîéî ìëa¯àìc àeä úøô éî §¨¥¤¨¨¥¦¨¥¦¥¨§¨©¨¨¥¨¦¥¥¦§¨¥§¨§¨
àðéøçà àøäpî àä ,àðéúL¯áø øîàc :"úøtî eúàc íénî àðéúL àì" :øîàc àlà !àðéúL ¨¥¨¨¦©£¨©£¦¨¨¥¨¤¨§¨©¨¨¥¨¦©¦§¨¦§¨§¨©©
úBøäpä ìk :áø øîà äãeäé¯ìMî ähîììLå ,úBøäð LúBøäð L¯.úøtî ähîì¯àkéàäå §¨¨©©¨©§¨§©¨¦¨§¨§¨§¨§©¨¦§¨§¨¦¨
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רלה oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay
.rvn`a oztxvn ixetive ,oilin miylye mipy dippg xtkl ipzer xtknäîâøú

áøã àáéìà ìàåîùixii`c ,i`w `yix` e`l Ð "rvn`a zg`" ipzwc `dc Ð
.'ek o`kn ryze o`kn ryz el yiy oebk `l` .yngaìàåîùìåiedizc ira `lcÐ

dnda mey el oi`e rvn`a dxic el yi drex elit` ,oipnd sexivl `iifg zirvn`
.otxvläòåø ìù åéìë åìéôàåoigpen Ð

drexc eteqe li`ed ,otxvn Ð xtk eze`a
."dpen" dia opixwe ,dilwyne mzd lfinl

éúàå äéì éø÷ãlfin drex jixhvin `le Ð
."dpen" dia `pixw `le ,mzdïáø÷éî àìãÐ

`le zendad`l ,ef lv` ef jlil mileki oi`y
.drexúåàìéèáàipy ,y"cixhpew =

.zg` zeklnae ,zeikxt`éøåîðå øîðipy Ð
zekenqcab lrs` ,zetxhvn oi`ze`liha`

.cg`lina efl eféîã øùâ íù ùéù íå÷îëÐ
ux`e ux`l dvegc ipzwe .xdp my oi` `dc

ecner olek [elit`e] ,l`xyi,lin jeza z
oi` Ð ux`l dvega efe ux`a efy `l`

.oitxhvnåúåà ìåáâé ïãøéäåryedi xtqaÐ
.mihayd on cg` leaba (gi)äúòî àìàÐ

,"leabd x`ze" mihayd zlgpa aizkc lk
m`e ,envr ipta leab haye haylkc inp ikd
df hay zlgpae df hay zlgpa el yi
elit`e ,oitxhvn oi` Ð (df hay zlgpae)

lin xyr dyy jezaè÷ð éàîà ,ïë íà
"õøàå õøàì äöåç"'åâå íëì äéäú úàæÐ

.zg`ux`de`yr olek o`pnyxg`lõøàÐ
,"ux`d mkl didz z`f" `xwa aizk
.ocxiczeleab`le ,cg aiygux`cdizeleab

éîà éáøìlk :ipzil ,ewgxincmeynxn`cÐ
!oiwiqtn zexdpdéàðúë (àîéì)ocxi i` Ð

.`l i` wiqti `le ,orpk ux` aeygúéáî
äèîìå åçéøédlrnl jiync dn lk la` Ð

,ezeaiyg lhac ,`ed ocxi `l Ð egixin
.milecb minia axrznyøãåðìon xcepdcÐ

.dlrnle egixin zezyl xzen `di ocxid
ïãî.mewn my Ðïåúà`nyc `iwecn Ð

.dl ezipzn "ocxi"ñééîô úøòîî`nl` Ð
.iz` ocnàðãøéã äéúåøëæ.ocxi ly exwirÐ

àîãã àúåøëæ.cak ied mcd xwir Ðàîèî
.ld`a Ðúéòéáøá.znd mc zxeza Ðàì

úøô éîéîî àðéúùzxt mi`xwpd min Ð
mc`c ,mc` ipa oeyl xg` jlde .xn`w
libx `edy my xg` `l` ezrc oi` xcepd

.mewn eze`l zexwlúåøäðä ìëmlerayÐ
oeyite lwcg :zexdp yelyn ueg dhnl
.myn mi`a mleray zexdpd lky ,oegibe
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øîàenk `le ,(gi) ryedi xtqa aizk oinipa leaba Ð dncw z`tl eze` leabi `xw

.mixtqa aezkyéðàùaiaq dizeleabl ux`d mkl didz z`f `xw xn`c mzd

"leabd dlre" "leabd x`ze" dlrn ly i`xwe .`xw i`d aizk "irqn dl`e" zyxta Ð

lkc "irqn dl`"c `xw i`d opireny`e .haye hay lk welig lk ryedi xtqa aizk

yxity enk `le .cg` l`xyi ux` leab

,zg` ux` d`yr o`pny xg`lc qxhpewd

,ok epi`e .cg` mewna miaezk mdipyc rnync

.mi`iapa aizk i`de `ziixe`a aizk i`dc

øáòîdn aizk dgxfn dncw egxi ocxil

i` :xn`z m`e Ð 'ek ux` egixi

aizk df Ð yewzi`c ,yixcw "egixi ocxi"n

`xw i`d iziin `wecc :xnel yie !zenewn dnka

inegz dpny xg`l "irqn dl`"a aizkcux`

ipy" cr 'ebe "dyn evie" :(my) aizke ,l`xyi

ocxil xarn mzlgp egwl dhnd ivge zehnd

xwirn ded ocxic rnync ."dgxfn dncw egxi

enk ,zehnd ipy leab llka `le l`xyi ux`

.mleab llka e`l egixiyïéàzian `l` ocxi

jiync dn la` :qxhpewa yxit Ð dhnle egxi

lhac ,`ed ocxi e`l Ð egixin dlrnl

dywe .milecb minia axrzny dizeaiyg

itl ezeaiyg lha dlrnl m`c :eyexitl

xak ixdy ,inp dhnl ok m` Ð axrzny

it lr s` :xnel yie !dlrnl minia axrzp

dhnly zeidl leki ,minia dlrnl axrzpy

,zaexrz `la jlede [minid] mind on `vei

dniae ikaq ly dnia jldny jenqa xn`wck

mil ltepe jlede ,mecq ly dniae `ixah ly

minid mze` lkn `veiyk xkipc rnyn .lecbd

inp opixn`cke .lecbd mia ltepe jlede

`pcxi oicdc :ziy`xa zyxta dax ziy`xaa

dyw ,edine .axrzn `le `glnc `ni eb jldn

lha xninl ivn dedc :qxhpewd yexitl

zn`c .dlrnln xzei egixin dhnl ezeaiyg

mil jlede xzei agxzn egixin dhnly `ed

ipa oia ded oinipa dhn dhnl leabc ,glnd

izkck ,sqei ipa oiae dcedi,(gi) ryedia a

ipae ,l`xyi ux` ly abpn cner did dcedie

did dcedi leabe .rvn`a oinipae ,oetvn sqei

l`xyi ux` jxe` lk wifgnmie ,axrnl gxfnn

mewnae ,egxfn lka dcedil cner did glnd

my Ð ekezl [ltepe] ltep ocxid dlk didy

aizkck ,oetv cvl dcedi ly egxfn dlk

dncw leabe" :dcedi ipa megz iab (eh) ryedia

leab did ocxide ."ocxid dvw cr glnd mi

leabi ocxide" :seqa aizkck ,oinipa ly egxfn

ly ipetv leab dpnyke ."dncw z`tl eze`

on oetv leab mdl" :aizk axrnl gxfnn oinipa

xda dlre egxi szk l` leabd dlre ocxid

on ,mdly ipetvd leab cvn :yexit ."dni

xar l` dlre ,xvind ligzn gxfnay ocxid

l` axrnd l` myn dlre ,oetvn egixi szk

,egixi ly epetva hegd jyene ,ocxi xar

.oinipa wlga hegd on miptl egixi z`vnp

jk xg`e ,mexcl oetvn axrn leab dpene xfege

leab seqae .gxfnl axrnn zinexc leab

leabd ze`vez eide" :aizk gxfn cvl zinexc

dabp ocxid dvw l` dpetv glnd mi oeyl l`

mid lky ,oeyl ly dpetv ,yexit ."abp leab df

zegiken ze`xwnd lk ixd .dcedi leaba

my did `l `lde ?dlrnle egixin ocxid zeaiyg did `l dnle .oetvd cvn oinipal did egixie ,mexc cvl oinipa leab seqa glnd mia ltepe ,mexcl oetvn jled did ocxidy

.dhnle egixi zian irzyn "eze` leabi ocxide" `xwc ,dhnle egixi zian `l` ocxil iexw oi`c ,yixc `w `xwnc :yxtl d`xpe !glnd mia ltepy oinipa leab seq cr mini
`ed

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

éðúBò øôëa Lîçå äéððç øôëa Lîç Bì äéä :éáéúéî¥¦¥¨¨¨¥¦§©£©§¨§¨¥¦§©§©
¯àzáeéz .éøBtéöa úçà Bì àäiL ãò ,úBôøèöî ïéà¥¦§¨§©¤§¥©©§¦¦§§¨

òLz eéäL ïBâk :áøc àaélà ìàeîL dîbøz !áøc§©¦§§¨§¥©¦¨§©§¤¨¥©
àëäì àéæç àéääc ,òöîàa úçàå ïàkî òLúå ïàkî¦¨§¥©¦¨§©©¨¤§©§©¦©§¨§¨¨

ìå :àtt áø øîà .àëäì àéæçåìàeîL¯äòBø eléôà §©§¨§¨¨¨©©©¨§¦§¥£¦¤
:éLà áø éòa .ïôøöî äòBø ìL åéìk eléôàå ,ïôøöî§¨§¨©£¦¥¨¤¤§¨§¨¨¥©©¦

éúàå déì éø÷c ïåék éàî äòBøc àaìk¯,éôøèöî àì ©§¨§¤©¥¨§¨¥¥§¨¥¨¦§¨§¦
dééúàå ìæéîì eäéà Cøèöîe éúà àìc ïéðîéæ àîìc Bà¦§¨¦§¦§¨¨¥¦§¨¥¦§¥©§©§¥
."äîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiä :øîBà øéàî éaø" .e÷éz¥©¦¥¦¥©©§¥©§¦§©§©§¥¨
Lé ìáà ,øLb íL ïéàL àlà eðL àì :éîà éaø øîà̈©©¦©¦Ÿ¨¤¨¤¥¨¤¤£¨¥

øLb íL¯.àeä ïáøwéî àìc íeMî :àîìà .ïôøöî øLb ¨¤¤¤¤§¨§¨©§¨¦§¨¦©§¨
éðLa Bà ,Cìéàå Cìéà ïcøiä éøáò éðLa Bì eéä :éáéúéî¥¦¥¨¦§¥¤§¥©©§¥¥¨¨¥¨¦§¥

éøBîðå øîð ìL ïBâk ,úBàìéèáà¯ïéàå ,ïéôøèöî ïéà ©§¦¨§¤¨¥§¨¦¥¦§¨§¦§¥
éøöõøàå õøàì äöeç àäå .õøàå õøàì äöeç øîBì C ¨¦©¨¨¨¤§¨¤§¨¨¨¨¤§¨¤

øîà àlà !ïéôøèöî àì :éðú÷å ,éîc øLb LiL íB÷îk§¨¤¥¤¤¨¥§¨¨¥Ÿ¦§¨§¦¤¨¨©
éaøc déîòè eðééä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨£©©¦¨¨©§©£¥§©¦
"äîã÷ úàôì Búà ìaâé ïcøiäå" :àø÷ øîàc ,øéàî¯ ¥¦§¨©§¨§©©§¥¦§ŸŸ¦§©¥§¨

.Bîöò éðôa ìeáb BàNò áeúkä¯øàúå" :äzòî àlà ©¨£¨§¦§¥©§¤¨¥©¨§¨©
"ìeábä äìòå" "ìeábä¯ìeáb BàNò áeúkä éîð éëä ©§§¨¨©§¨¦©¦©¨£¨§

!Bîöò éðôa¯íëì äéäz úàæ" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL ¦§¥©§¨¥¨¨§¨©§¨Ÿ¦§¤¨¤
"áéáñ äéúìáâì õøàä¯ãçà ìeáb ìàøNé õøà dlek ¨¨¤¦§ªŸ¤¨¨¦¨¤¤¦§¨¥§¤¨

.àéä¯!éîð ïcøé ,éëä éà¯àîìLa .ïcøé àìå "õøà" ¦¦¨¦©§¥©¦¤¤§Ÿ©§¥¦§¨¨
àaà øa àéiç éaøì¯éîà éaøì àlà ,ïcøé éðú÷c eðééä¯ §©¦¦¨©©¨©§§¨¨¥©§¥¤¨§©¦©¦

ízà ék" :éàpúk àîéì .àéL÷ !úBøäð eäleëì eäðéðúéì¦§¦§§§§¨©§¨¥¨§©¨¥¦©¤
"äöøà" ,"ïòðk äöøà ïcøiä úà íéøáò¯,ïòðk õøà Ÿ§¦¤©©§¥©§¨§¨©©§¨¤¤§¨©

.äøéúa ïa äãeäé éaø éøác ,ïòðk õøà ïcøiä àìåéaø §Ÿ©©§¥¤¤§¨©¦§¥©¦§¨¤§¥¨©¦
Bçøé ïcøéì øáòî" øîBà àeä éøä :øîBà éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¥£¥¥¥¥¤§©§¥§¥

Bçøi äî ,"äçøæî äîã÷¯ïcøé óà ,ïòðk õøà¯õøà ¥§¨¦§¨¨©§¥¤¤§¨©©©§¥¤¤
"ïcøé" ïéà :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .ïòðk§¨©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥©§¥
øãBðì àîéìéà àúëìä éàîì .ähîìe Bçøé úéaî àlà¤¨¦¥§¥§©¨§©¦§§¨¦¥¨§¥

¯ì øçà Clä"ïcøé" déì eø÷c àëéä ìëå ,íãà éða ïBL ©¥©©§§¥¨¨§¨¥¨§¨¥©§¥
ïcøé :éëä éîð àéðz .äîäa øNòîì àlà !déì øñúéà¦§©¥¤¨§©§©§¥¨©§¨©¦¨¦©§¥
ìL dnéáe ,éëáéñ ìL dnéa Cläîe ,ñééît úøònî àöBé¥¦§¨©©§¨§©¥§©¨¤¦§¦§©¨¤
ïéàå ,ìBãbä íiì ìôBðå CìBäå ,íBãñ ìL dnéáe ,àéøaè¦¤§¨§©¨¤§§¥§¥©¨©¨§¥
"ïcøé" BîL àø÷ð änì :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .ähîìe Bçéøé úéaî àlà "ïcøé"¯ ©§¥¤¨¦¥§¦§©¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨¦§¨§©§¥

eàø÷iå" :dì ïðéðúî àëäî ïðà ,dì eúéðúî íúäî ïezà :éLà áøì àaà éaø déì øîà .ïcî ãøBiL¤¥¦¨£©¥©¦©¨§©©¦©¥¨¨©§¦¨£©¥¨¨©§¦©¨©¦§§
ìì Bìì :÷çöé éaø øîàå ,"íäéáà ïc íLa ïc íL.ñééît úøònî ïcøé àöBé :àéðúå ,ñééît Bæ íL §¤¤¨§¥¨£¦¤§¨©©¦¦§¨¤¤©§¨§©§¨¥©§¥¦§¨©©§¨

"ñééît úøònî íéî àðéúL àì" :øîàc àëéä ;ñééît úøònî àðcøéc déúeøëæ :àðäk áø øîà̈©©¨£¨©§¥§©§§¨¦§¨©©§¨¥¨§¨©¨¨¥¨©¦¦§¨©©§¨
¯àîãc àúeøëæ .àðcøé déleëa déì øñúéà¯çBnépL ãák :÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãk ;àcák ¦§©¥§¥©§§¨©§¨§¨¨©§¨¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¥¤¦©
¯àéîc àúeøëæ .úéòéáøa ànèî¯úøô éîénî øãBpä :áø øîà äãeäé áø øîàc ;úøt¯øeñà §©¥¦§¦¦©§¨§©¨§¨§¨©©§¨¨©©©¥¦¥¥§¨¨

"úøôc éîénî àðéúL àì" :øîàc àîéìéà éîã éëéä .íìBòaL úBîéî ìëa¯àìc àeä úøô éî §¨¥¤¨¨¥¦¨¥¦¥¨§¨©¨¨¥¨¦¥¥¦§¨¥§¨§¨
àðéøçà àøäpî àä ,àðéúL¯áø øîàc :"úøtî eúàc íénî àðéúL àì" :øîàc àlà !àðéúL ¨¥¨¨¦©£¨©£¦¨¨¥¨¤¨§¨©¨¨¥¨¦©¦§¨¦§¨§¨©©
úBøäpä ìk :áø øîà äãeäé¯ìMî ähîììLå ,úBøäð LúBøäð L¯.úøtî ähîì¯àkéàäå §¨¨©©¨©§¨§©¨¦¨§¨§¨§¨§©¨¦§¨§¨¦¨

àúðéò

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

בכורות. פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלו
oifge` mipya cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

ïééìãîã àúðéò,zxtn mideab eed edpde ,minx mixda zeraepd mind zepir Ð
zxtn ez` ikideúøôã éîìåñ.mleq enk mixda oilere ,rwxwd zgz oiglwn Ð
éòéáøä øäðäå!ez`w dipinc zxn` z`e ,edl aiyg ediipin cgkc Ðúøô àåä

àø÷éòîãoicxtp dylydy ,'ebe "ocrn `vei xdpe" dlrnl xkfpd zxt `ed Ð
.epnnåîù ìáåélaei lre" ,zxt ly Ð

irzyin miigd ura .'ebe "eiyxy glyi
`ed zxte ,`ed ocr oba miigd ure ,`xw

.ocr ob dwyndïéáøå ïéøôdaxe lcby Ð

.xhn mey `laúøô äáø àãäñzxt Ð
minybdyke ,laal l`xyi ux`n cxei
zxt ied dax `cdq Ð l`xyi ux`a oicxei
lcby itl ,`axrna minyb ecxiy laaa

.minybd zngnïñéð éîåéá äå÷îdewn Ð
ogipn did `le ,ziaa miraep miig min
ecxi minybd zeniay .zexdpa leahl
min eaxi `ny yiige ,daxd minyb
,milgef mdy xdpd jezl ,miarn oithepy
,zeaf wtq edl eedc meyn ,odl efg `lc
lr :`pixg` `pyil ."miig min" aizk afae
miard on eltpy mze` lr Ð milgefd
jezl egliwe elgf rwxwd one ,rwxwl
`l milgef meyn Ð mithep `l i`c .xdpd
dxenzc oey`x wxta opixn`c ,ilqtin
epiidc ,dkynda zxdhin dae`yd :(`,ai)
ici lr dewnd jezl miae`y min jiynny

.zexepvïéìçåæ.oiraep Ðéîåéá éöôîå
éøùúixyz ineia xdpa zelaeh eidyk Ð

mipw ly zelvgn mdl dyer did Ð
,mind jezl okilyne ,y"iielw oixewy
ixyz iniay itl .zelaehe odilr zecnere
didie odilbx lr dlrnl hih dlri `ny yyege ,mzty lv` zexdpa jx hih yi

:opiqxb ikd .uvegàâéìôåäéãéãà äéãéã.l`enyc` l`enyc `bilt ,xnelk Ð
ïéìçåæá ïéøäèî íéîä ïéà.odilr oiax oithep min eed dry lkc Ðàìà

éøùú éîåéá úøôzepiirnn miraepd oilgefe ,oiaxe oixt einin eid zxty Ð
,`nl` .daexn onf (ixd) minyb ecxi `le uiwd ini seq ixyzy ,cere .oiaexn
`d :`pixg` `pyil .jixain ditikn xn` lirle ,minyb ininn oiaxzn zexdp
seq `edy iptn Ð oqip ineia ze`eewn dizxal ciar ded l`enyc dea`c
`bilte .ciar ded `l sxegd rvn`a la` ,miaexn minyb ecxiy ,sxegd
.ixyz ineia zxt `l` ze`eewn opira dry lkc xne` `edc ,l`enyc`
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àåäedc ."iriax" edxew ohw `edy iptn `le :yexit Ð `xwirnc zxt`xwirnc zxt `

mi`vei cxtil ligznyke .miy`x drax`l cxtil ligzny mcewn zxt enyy Ð

cqi milwy zyxtae .ekelid jxcl xyeia jled zxte ,[df cvl dfe] df cvl df mixdpd

`edy dax ziy`xaa rnyn oke .zexdp ipy cbpk etwez zxtc :weliqa xilwd xfril` iax

?jled jlew oi` dn iptn :zxtl mixne`y ,lecb

:lwcgl mixne` .ilr oicirn izexit :xne` `ede

riny` i`eld :xne` `ede ?jled jlew dn iptn

zvwe .zxtn ohw lwcgc rnyn .d`x`e ilew

(a,fn zereay) "oiraypd lk" wxta xn`c :dyw

.jlnk jln car Ð "zxt xdp lecbd xdpd cr"

."lecb" edxew l`xyi ux` meyn `wec rnync

òééñî`xdp l`eny xn`c l`enyl dil

ab lr s` Ð jixain ditikn

xi`n iaxle .zexdpd lka ixii` l`enyc

"zxt" eny `xwpc ,`wec zxt hwpc rnyn

meyn `l` epi` Ð miaxe mixt eininy

on xzei aeyg `edy itl ,xzei jxazn zxtc

`xwp mlekl y`x `edy itl ,inp i` .mixg`d

ditikn] mikxazn mleky my lr ,"zxt"

itl :daeyza mz epiax yxit oke .[zxtc

,`inx `ede ,zexdpd lkn dlrnl `ed zxty

dixt aezkd dlz ,epnn oizey zexdpd lky

.oiax zexdpd lk Ð dax `edykc ,ea diaxe

äéôéëîmbxznck ,ely rlqn Ð jixain

.dtik = rlq

àøèîo`k Ð zxt dax `cdq `axrna

l`xyi ux`n jled zxtc rnyn

"el` oinen" wxta lirl ziyixtcke ,laal

,mlerd axrna ocr obc jk jezn rnyn .(a,cn)

,l`xyi ux` ly zigxfn zipetva `ed laac

(a,dk `xza `aa) "xetgi `l"a opixn`e ."`axrn" l`xyi ux`l laa ipa edl ixw ikdle

zxt `nl` ,'ebe "drxd gztz oetvn" :aizkc ,zcner l`xyi ux` ly zipetva laac

.`xwirnc zxt `ed :opixn`ck ,ez`ivi zlgzn `ed jky rnyne .gxfnl axrnn jled

gex epivn mewn lka :xn`wc ,dax ziy`xaa rnyn oke .mlerd axrna ocr obc `nl`

ocr obl mcwn okyie mc`d z` yxbie" :aizkc Ð oey`xd mc` [zhlew] ,zhlew zigxfn

Ð inp dyn iabe ."ocr zncw cep ux`a ayie" :aizkc Ð oiw [zhlew] ,"miaexkd z`

mc` ea qpkpy dfd mlerdy rnyn ."yny dgxfn mixr yly dyn licai f`" :aizkc

wxtac :dnize .mlerd axrna [ocr obc] dpin rny ,ocr ob ly egxfna `ed oey`xd

Ð `ipte `xtv `wneqc i`d `ynyc opixn` (`,ct `xza `aa) "dpitqd z` xkend"

oke !gxfna dng zixgyac ,i`w mlerd gxfnac rnyn .ocr obc icxee` `tlgc `xtv

lkn Ð "oincwln" opinbxznc ab lr s`e ."mcwn ocra ob rhie" :aizkcn ,l`eny epiax my yxitziy`xaa rnyn "ocr obl mcwn" "ocr zncw" inp ikdc ,gxfn inp rnyn mewn

`l` ,xn`w ynn `tlg `lc iyextl `ki` `xza `aac `idde .mlerd axrna diteb ocr la` ,ocr ly egxfn `edy ,iiegcl `ki` `xw ,edine ."oincwln" :mbxzne ,gxfn `edy dax

xn`wc ,exne`l jixv yxtpyk oipr lkac ,df mrhd lr dniz oi`e .gxfnay mpdib ly xe` gkn Ð axrle ,axrnay ocr obc ixcg iab lr xe`d cenr gkn Ð `vei dngyk zixgya

.axrna xaq xne gxfna ocr ob xaq xnc ikda ibiltc xnel xazqn `le ,"`kti` ixn`c `ki`e" :mzdéöôîå,mina mdilbx zgz mivtnd zepzepy :qxhpewa yxit Ð ixyz ineia

iecic ici lr :yexit .ltp ipeicica xni` ,hih `kil `zydc ab lr s`e .lnpa leahz `l dy` :wgvi ax xa l`eny xn`c (a,eq dcp) "zwepiz" wxt rnyn oke .uegi `ly hihd iptn

xni` ,`kil `zydc ab lr s`e .dliah dl dzlr `l Ðdlahe dpal liyaz dpzp :ax xn` lcib ax xn`c `d iziin dxzae ,`kdc l`enyc dea`c jd iziin dxzae .dnvr z` dccny

epiide .xity elah `le zyead iptn leahl dpxdnz `ly ick ,oze` e`xi `ly mivtn edl qxete ,ixyz inia miphw zexdpdy .zeripv meyn Ð ivtne :yxtn mz epiaxe .ltp ipeicica

meyn :mzd yxtne ,qxg ilk iab lr cenrz `l dy` :lirl mzd xn`wc `iddc `inec .iypi`c ozria meyn leahl zxdnne ,mc` ipa my miievny itl ,lnpa leahz `ly inp `nrh

."`kil `zydc ab lr s`e" lnpc `idda opiqxb `le .xity dlah `le ,dltp `nlc `ziracàîùminyb ine :qxhpewa yxitckeÐ `aex minyb in edl eede oilgefd lr oithep in eaxi

rnc oilgef la` ,oilgef ihernl Ð `wec dewnc oxeay`c :mz epiax xne`e .oxeay`a dewne ,oilgefa xdhn oiirn :mipdk zxeza ipzwck ,oilgefa oixdhn oi`ihernl `wec e`l Ð oii

`vi ,miny icia dewn s` Ð miny icia oiirn dn :ipzwc ,mipdk zxeza mzd dl iziin ipd iabc .oxeay`a `wec xdhn dewn la` ,oilgefa s` xdhn oiirnd :xn`w ikd `l` .oxeay`

s` oilgefa xdhn oiirn dn i` .d`q mirax`a dewnde ,`edy lka oiirn Ð "oiirn j`" :xnel cenlz !`edy lka xdhn dewn s` `edy lka xdhn oiirn dn i` .dlgzkl dewn dyr
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xn`" wxta deextd lry dewn oke .oilgef ediy xyt` ok m`e .`ivenk miaewp mixeyd ilbxc ,yxtne ?`ed ilk e`le Ð "ea mipdkd dvgxl dide" :xn`w inlyexiac ,zegcl yi edine

oixdhny Ð oiirnd on ewqtpy oiirn inc ,heyt xac df ,edine .xg` cvn oi`veie cg` cvn oiqpkpy xyt` Ð ea laeh lecb odk dide mhir oirn didy (`,`l `nei) "dpennd mdl

xfg ,dewnk od ixd Ð ewiqtde dkixa iab lr exiardy oiirn :(` dpyn d wxt) ze`eewn zkqna opz `icdae .oixdhny oiirnd on ewqtpy xg`n dewn eyrp ixdy ,jytp dnn oxeay`a

d`xpe .eid dxfray mind zn`n :mzd xn`we .ilkc `inec ,oxeay`a rnyne Ðzexepve oihgn liahdl efg rwxwac (a,fi) migqtc `nw wxta xn`wc ,`igahn ia dwyne .'ek okiynde

.'ek miafl oileqte oilgefa oixdhn minid lk :xne` iqei iax ,(`,hw zay) "mivxy dpny" wxta dl iziine (g dpyn g wxt) ze`eewn zkqna opzc `iddn ,ewqtp `l elit` di`x `iadl

,oilgefa inp oixdhn Ð (`,c) zekn yixa xn`ck ,iniiwe eewc ab lr s`c xninl iqei iax `z`c rnyne ."mini `xw mind dewnle" :xn`py ,dewnk minid lk :xn`c `nw `pz` bilte

mind oi` :`kd xn`wcn mbe .oxeay`a oixdhn `nlr ilekl la` .oilgefa oixdhn iqei iaxle ,oilgefa oixdhn oi` `nw `pzlc ,ikda ibilte .dligf zxez odn lhal aezkd `a `lc

.oilgef `aex `kilc ab lr s` [mixdhn] oxeay`a `d ,ixdhn `lc `ed oilgefa rnyn Ð cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa mixdhnïéàepiax yxit Ð 'ek oilgefa oixdhn mind

`l` ,ikd ol `niiw `l Ð `zhiy `cga iniiw ,'ek `axrna `xhin :xn`c axe ,oqip ineia ze`eewn ciarc dea`e l`enyc ab lr s`c :"millg ilitn eaxyn" zlgznd daeyza mz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc zexeka(iyily meil)

ïééìcéîc àúðéòmixda miraepy min zepiirn yi ixde - ¥¨¨§¦©§¨
.mdn jenp `edy zxt xdpn mi`a mdy okzi ji`e ,mideab

:`xnbd zvxzneäðéð úøôc éîleñ eäðä ,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨©§§¥¦§¨¦§
oeliqa milere rwxwd zgz zxt xdpn mikynp el` min -
.mixdd iab lr zepiirna miraep mdy cr zenleq enk mixda

:`xnbd dywnáéúk àäåz` zhxtn dxezdyk ixde - §¨§¦
xn`p ocr obn mi`veid zexdpd zrax`(ci a ziy`xa)øäpäå'§©¨¨

,'úøô àeä éòéáøä,mixg`d zexdpd zylyk `edy rnyne ¨§¦¦§¨
:`xnbd zvxzn .epnn mikynpy zexdpd x`yl xewn epi`e

çöé øa ïîçð áø øîààîézéàå ,÷z`f xn`y mixne` yie - ¨©©©§¨©¦§¨§¦¥¨
,á÷òé øa àçà áøxnel dwcwc dxezd'úøô àeä'xnel ick ©£¨©©£Ÿ§¨

xdpd `ed zxt xdpyàøwéòîcdlrnl xkfpd -(i a my)xdpe' §¥¦¨¨§¨¨
,'miW`x drAx`l dide cxRi mXnE oBd z` zFwWdl ocrn `viŸ¥¥¥¤§©§¤©¨¦¨¦¨¥§¨¨§©§¨¨¨¦
zexdpd zylye ,ocr obn `veid xdpd `ed zxt xdpy epiide

.epnn mikynp mixg`d
:'zxt' xdp ly eny zece` `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦

øîàpL ,BîL 'ìáeé' ,øîBà øéàî'da ghead mc` lrfi dinxi) ¥¦¥©§¤¤¡©
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xdpn dzey xy` ,ocr oba xy` miigd url lynp df mc`y
zxt xdpy ixd ,ocr ob z` dwynd xdpd `ed zxt ixde ,laei

,'laei' exewna `xwpänìåocr obn `vei `edy xg`làø÷ð §¨¨¦§¨
BîLúøt'meyn ,'íéáøå íéøt åéîénLmiaxzn eininy - §§¨¤¥¨¨¦§¨¦

.xhn mey ea cxei `ly s` ,mnvrn
ina laehd `nh :dliah zeklda oic ef `ziixan zcnel `xnbd
miqepk mind m` `l` xdhp epi` ,'mithep min' mi`xwpd minyb
in la` .`edy lk cxen iab lr milgef mpi`e ,cg` mewna
zra mb mixdhn ,'milgef min' mi`xwpd zexdp e` zepiirn

.zr lka zkll mrah jk ik ,mzligf
:`xnbd zxne`déì òéiñîmiriiqn `ziixaa xi`n iax ixac - §©©¥

ìéøaéî déôékî àøäð ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLCxdpd - §§¥§¨©§¥©£¨¦¥¥¦¨¦
mewnn miaxzn eininy epiidc ,exewnn xnelk ,erlqn jxazn
mbd ea leahl ozip minybd zcixi zra mb jkle ,ezriap
minyb in xzei ea yi dzr `ny miyyeg oi`e ,oilgef eininy
daxne xabzn xdpd ik ,dliahl xyk epi`e zepiirn in xy`n

.eilr mitiqen minybdy dnn xzei envrn min
:ef d`xeda zwelgn yiy d`ian `xnbdáøc àâéìôe- §¦¨§©

,ax zrc lr ef d`xeda wleg l`enye,áø øîà énà áø øîàc§¨©©©¦¨©©
àáøòîa àøèéî,l`xyi ux`a myb cxeiyk -äaø àãäñ ¦§¨§©£¨¨¨£¨©¨

úøtzxt xdpy oeik ,laaa jk lr lecbd crd `ed zxt xdp - §¨
,l`xyi ux`a micxei minybdyke ,laal l`xyi ux`n cxei
leahl oi`y d`xed yi ax ly el` eixacae .laaa xkip eieaix
xdpd inn epi` xdpa mind ieaix oky ,einin miaxznyk xdpa
md xy`k mixdhn mpi` mdininy ,minyb zcixi zngn `l`

.minyb in md xdpd in aexy yeygl yie ,milgef
`ly bdp l`eny ly eia`y epivn eay ,dyrn d`ian `xnbd

:epa l`enykäå÷î déúàðáì eäì ãéáò ,ìàeîLc deáà- £©¦§¥¨¦§¦§¨¥¦§¤
,miqpekn min ly dewn eizepal dyrïñéð éîBéaztewza - §¥¦¨

,ozecpn xdhdl dewn mdl `diy ick ,oqipéøLz éîBéa éötîe©¨¥§¥¦§¥
zelaeh odyk odilbx zgz oegipiy ick zelvgn odl oikde -
zizgzay hihd odilbxa waci `ly ,ixyz ztewza xdpa
.ea ozliahl uevgie ,ixyz inia zexdpa ievn `edy xdpd

:el` mipnfa eizebdpd welig z` `xnbd zx`aneéîBéa äå÷î¦§¤§¥
ïñéð,xdpa leahl ogipd `le dewn odl dyr oqip ztewz inia - ¦¨

y meynàøèéî ,áø øîà énà áø øîàc ,áøk dì øáñ̈©¨§©§¨©©©¦¨©©¦§¨
àáøòîa,l`xyi ux`a myb cxeiyk -,úøt äaø àãäñem` §©£¨¨¨£¨©¨§¨

yeygl yi okïéôèBð eaøé ànL[minyb in-]ïéìçBfä ìòin - ¤¨¦§§¦©©£¦
,envr xdpdàaeø íéîLâ éî eäì eåäåaex minybd in eidie - §¨§¥§¨¦¨

in mr milgef md xy`k mixdhn mpi` minyb ine ,xdpa mind
.dewna `weec el` minia leahl odl dxed okle ,xdpdéötîe©¨¥

éøLz éîBéaoegipiy zelvgn odl oikd ixyz ztewz iniae - §¥¦§¥
,xdpd zizgzay hihd odilbxa waci `ly ick ,odilbx zgz

.ozliahl uevgie
:ef dklda l`eny ixaca dxizq d`ian `xnbddéãéc àâéìôe§¦¨¦¥

déãécàinn xzei exewnn daxzn xdpy xn`y l`eny ixac - ©¦¥
,envr ixac mixzeq ,ea micxeid minybdïéà ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¥

éøLz éîBéa úøt àlà ïéìçBæa íéøäèð íénäxdp in oi` - ©©¦¦§¨¦§£¦¤¨§¨§¥¦§¥
,cg` mewna miqpekn micner mpi`e ,milgef md xy`k mixdhn
eax `ny yeygl oi` f`y ,ixyz ini ztewza zxt xdp in `l`
ea leahl mc` lekie ,envr xdpd in lr eay minybd in
inn xzei exewnn daxzn xdp oi`y rnyne ,ez`nehn xdhdl
ozip did ,mdn xzei daxzn did eli` ik ,ea micxeid minybd
in daxd ea ecxi m` elit` ixdy ,oqip inia mb ea leahl

.exewnn miaxznd xdpd in aexa milha md ,minyb

äðùî
yixtdl miaiigzn mpi` zenda ilray mipte` d`ian dpynd
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àøîâ
xyrnn xeht zenda dpzn lawnd e` dpewdy dpyna epipy

:`xnbd zxxan .dndaéléî éðä àðîmixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
zx`an .dnda xyrnn xeht dpzn lawnd e` dpewdy ,el`

:`xnbd,àðäk áø øîàdnn cnlp df oicàø÷ øîàcak zeny) ¨©©©£¨§¨©§¨
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc zexeka(iyily meil)

ïééìcéîc àúðéòmixda miraepy min zepiirn yi ixde - ¥¨¨§¦©§¨
.mdn jenp `edy zxt xdpn mi`a mdy okzi ji`e ,mideab

:`xnbd zvxzneäðéð úøôc éîleñ eäðä ,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨©§§¥¦§¨¦§
oeliqa milere rwxwd zgz zxt xdpn mikynp el` min -
.mixdd iab lr zepiirna miraep mdy cr zenleq enk mixda

:`xnbd dywnáéúk àäåz` zhxtn dxezdyk ixde - §¨§¦
xn`p ocr obn mi`veid zexdpd zrax`(ci a ziy`xa)øäpäå'§©¨¨

,'úøô àeä éòéáøä,mixg`d zexdpd zylyk `edy rnyne ¨§¦¦§¨
:`xnbd zvxzn .epnn mikynpy zexdpd x`yl xewn epi`e

çöé øa ïîçð áø øîààîézéàå ,÷z`f xn`y mixne` yie - ¨©©©§¨©¦§¨§¦¥¨
,á÷òé øa àçà áøxnel dwcwc dxezd'úøô àeä'xnel ick ©£¨©©£Ÿ§¨

xdpd `ed zxt xdpyàøwéòîcdlrnl xkfpd -(i a my)xdpe' §¥¦¨¨§¨¨
,'miW`x drAx`l dide cxRi mXnE oBd z` zFwWdl ocrn `viŸ¥¥¥¤§©§¤©¨¦¨¦¨¥§¨¨§©§¨¨¨¦
zexdpd zylye ,ocr obn `veid xdpd `ed zxt xdpy epiide

.epnn mikynp mixg`d
:'zxt' xdp ly eny zece` `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦

øîàpL ,BîL 'ìáeé' ,øîBà øéàî'da ghead mc` lrfi dinxi) ¥¦¥©§¤¤¡©
(g,'åéLøL çlLé ìáeé ìòå íéî ìò ìeúL õòk äéäå'ernyne §¨¨§¥¨©©¦§©©§©©¨¨¨

xdpn dzey xy` ,ocr oba xy` miigd url lynp df mc`y
zxt xdpy ixd ,ocr ob z` dwynd xdpd `ed zxt ixde ,laei

,'laei' exewna `xwpänìåocr obn `vei `edy xg`làø÷ð §¨¨¦§¨
BîLúøt'meyn ,'íéáøå íéøt åéîénLmiaxzn eininy - §§¨¤¥¨¨¦§¨¦

.xhn mey ea cxei `ly s` ,mnvrn
ina laehd `nh :dliah zeklda oic ef `ziixan zcnel `xnbd
miqepk mind m` `l` xdhp epi` ,'mithep min' mi`xwpd minyb
in la` .`edy lk cxen iab lr milgef mpi`e ,cg` mewna
zra mb mixdhn ,'milgef min' mi`xwpd zexdp e` zepiirn

.zr lka zkll mrah jk ik ,mzligf
:`xnbd zxne`déì òéiñîmiriiqn `ziixaa xi`n iax ixac - §©©¥

ìéøaéî déôékî àøäð ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLCxdpd - §§¥§¨©§¥©£¨¦¥¥¦¨¦
mewnn miaxzn eininy epiidc ,exewnn xnelk ,erlqn jxazn
mbd ea leahl ozip minybd zcixi zra mb jkle ,ezriap
minyb in xzei ea yi dzr `ny miyyeg oi`e ,oilgef eininy
daxne xabzn xdpd ik ,dliahl xyk epi`e zepiirn in xy`n

.eilr mitiqen minybdy dnn xzei envrn min
:ef d`xeda zwelgn yiy d`ian `xnbdáøc àâéìôe- §¦¨§©

,ax zrc lr ef d`xeda wleg l`enye,áø øîà énà áø øîàc§¨©©©¦¨©©
àáøòîa àøèéî,l`xyi ux`a myb cxeiyk -äaø àãäñ ¦§¨§©£¨¨¨£¨©¨

úøtzxt xdpy oeik ,laaa jk lr lecbd crd `ed zxt xdp - §¨
,l`xyi ux`a micxei minybdyke ,laal l`xyi ux`n cxei
leahl oi`y d`xed yi ax ly el` eixacae .laaa xkip eieaix
xdpd inn epi` xdpa mind ieaix oky ,einin miaxznyk xdpa
md xy`k mixdhn mpi` mdininy ,minyb zcixi zngn `l`

.minyb in md xdpd in aexy yeygl yie ,milgef
`ly bdp l`eny ly eia`y epivn eay ,dyrn d`ian `xnbd

:epa l`enykäå÷î déúàðáì eäì ãéáò ,ìàeîLc deáà- £©¦§¥¨¦§¦§¨¥¦§¤
,miqpekn min ly dewn eizepal dyrïñéð éîBéaztewza - §¥¦¨

,ozecpn xdhdl dewn mdl `diy ick ,oqipéøLz éîBéa éötîe©¨¥§¥¦§¥
zelaeh odyk odilbx zgz oegipiy ick zelvgn odl oikde -
zizgzay hihd odilbxa waci `ly ,ixyz ztewza xdpa
.ea ozliahl uevgie ,ixyz inia zexdpa ievn `edy xdpd

:el` mipnfa eizebdpd welig z` `xnbd zx`aneéîBéa äå÷î¦§¤§¥
ïñéð,xdpa leahl ogipd `le dewn odl dyr oqip ztewz inia - ¦¨

y meynàøèéî ,áø øîà énà áø øîàc ,áøk dì øáñ̈©¨§©§¨©©©¦¨©©¦§¨
àáøòîa,l`xyi ux`a myb cxeiyk -,úøt äaø àãäñem` §©£¨¨¨£¨©¨§¨

yeygl yi okïéôèBð eaøé ànL[minyb in-]ïéìçBfä ìòin - ¤¨¦§§¦©©£¦
,envr xdpdàaeø íéîLâ éî eäì eåäåaex minybd in eidie - §¨§¥§¨¦¨

in mr milgef md xy`k mixdhn mpi` minyb ine ,xdpa mind
.dewna `weec el` minia leahl odl dxed okle ,xdpdéötîe©¨¥

éøLz éîBéaoegipiy zelvgn odl oikd ixyz ztewz iniae - §¥¦§¥
,xdpd zizgzay hihd odilbxa waci `ly ick ,odilbx zgz

.ozliahl uevgie
:ef dklda l`eny ixaca dxizq d`ian `xnbddéãéc àâéìôe§¦¨¦¥

déãécàinn xzei exewnn daxzn xdpy xn`y l`eny ixac - ©¦¥
,envr ixac mixzeq ,ea micxeid minybdïéà ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¥

éøLz éîBéa úøt àlà ïéìçBæa íéøäèð íénäxdp in oi` - ©©¦¦§¨¦§£¦¤¨§¨§¥¦§¥
,cg` mewna miqpekn micner mpi`e ,milgef md xy`k mixdhn
eax `ny yeygl oi` f`y ,ixyz ini ztewza zxt xdp in `l`
ea leahl mc` lekie ,envr xdpd in lr eay minybd in
inn xzei exewnn daxzn xdp oi`y rnyne ,ez`nehn xdhdl
ozip did ,mdn xzei daxzn did eli` ik ,ea micxeid minybd
in daxd ea ecxi m` elit` ixdy ,oqip inia mb ea leahl

.exewnn miaxznd xdpd in aexa milha md ,minyb

äðùî
yixtdl miaiigzn mpi` zenda ilray mipte` d`ian dpynd

:dnda xyrnç÷Blä,xg` mc`n zenda dpewd -ïzépL Bà ©¥©¤¦©
Bìzendaî øeèt ,äðzîaodn yixtdl.äîäa øNòn §©¨¨¨¦©§©§¥¨

àøîâ
xyrnn xeht zenda dpzn lawnd e` dpewdy dpyna epipy

:`xnbd zxxan .dndaéléî éðä àðîmixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
zx`an .dnda xyrnn xeht dpzn lawnd e` dpewdy ,el`

:`xnbd,àðäk áø øîàdnn cnlp df oicàø÷ øîàcak zeny) ¨©©©£¨§¨©§¨
(hk-gkéða øBëa'ì äNòz ïk ,éì ïzz Eðàöì EøBL,'E §¨¤¦¤¦¥©£¤§§§Ÿ¤
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אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ז סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ג סיון ובכלל ידועה דעתי, שאינה נוחה מקניות של 

שערס וכיו"ב, ובנוגע לפועל יתייעץ עם ידידיו על אתר.

תורה,  מתן  מימי  באנו  ז"ע  שהרי  ובפרט  המעינות  בהפצת  מפעולותיו  מזכיר  שאין  לפלא 

וכמדובר איזו פעמים, שאז הנגלה שבתורה ניתן בנסתר )ברמז באותיות דעשה"ד, וכמבואר באזהרות 

הרס"ג( והנסתר דתורה )מעשה מרכבה( ניתן בנגלה, עד שרואים כל העם, והרי הימים צ"ל נזכרים 

ונעשים, ומה להלן כו' אף כאן וק"ל.

בברכה לבשו"ט.



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc zexeka(iriax meil)

,cnll ,eipa oicl eznda oic ywed el` miweqtaeéða' äî'E- ©¨¤
,weqta dxen`d oad oeict zevnïéàdxen` `idçe÷ìa ¥§¨©

,äðzîáe,el clepd oaa `l`ðàö' óà'Eø÷áe Eweqta xen`d §©¨¨©Ÿ§§¨¤
dfäðzîáe çe÷ìa Bðéà,dpzna el epzip e` dpwy zendaa - ¥§¨©§©¨¨

.dnda xyrna odilr aiigzn epi`y
zenda hrnn df weqty xnel ozip cvik :`xnbd ddnz

,xyrnn zenieqnåixdáéúk øBëáa éàäwqer df weqt - ©©¦§§¦
:`xnbd zvxzn .dnda xyrna `le ,xekaaàø÷ øîàxn`p - ¨©§¨

df weqta,'äNòz ïk',dyecwd z` xveid `ed mc`dy rnyne ¥©£¤
eøBëáì ïéðò Bðéà íàoiprl weqtd z` yxtl zexyt` oi` m` - ¦¥¦§¨¦§

,xekadéúéà àìczkiiy ezyecw oi`y -íçøác ,äéiNòa §Ÿ¦¥©£¦¨§¨¤¤
LBã÷,eil`n yecw `ed clepy dryn oky -ïéðò eäðz ¨§¥¦§¨

äîäa øNòîìyie ,dnda xyrn oiprl weqtd z` yexcl yi - §©§©§¥¨
eclepy zendaa `l` dnda xyrn aeig oi`y weqtdn cenll

.dpzna law e` dpwy zendaa `le ,elv`
'dyrz ok' oeyld z` yxtl xyt` i` mpn` :`xnbd dywn

,dnda xyrnl `wec dpeekdy oipn j` ,xeka iablàîéàå- §¥¨
xekal oipr epi` m` ,xn`p `ny,íLàìe úàhçì ïéðò eäðz§¥¦§¨§©¨§¨¨

aiegndy cnll ,myicwdl eilr ixdy ,'diiyr' yi mda s`y
`le ,elv` eclepy zendan wx m`iadl leki el` zepaxwa
mixen`d 'jipa'l dneca ,mixg`n law e` dpwy zendan

.elv` eclepy ,weqta
,eipa oicl eznda oic z` dxezd dyiwdy oeik :`xnbd zvxzn

`ed 'jp`ve jxey'n cnlpy oicdy ixdðác àéîecEdnec - §¨§¦§
cenll yie ,ywidd dyrp eil`y ,weqta xkfend oad oeictl

,jknäîoeictðaExac edfðàö' óà ,àèç ìò àa BðéàLE ©¦§¤¥¨©¥§©Ÿ§
'EøBLåxaca epiid ,weqta mixkfendìò àa BðéàL,àèçokle §§¤¥¨©¥§

,`hg lr mi`a mdy zeny`e ze`hga weqtd z` ecinrd `l
.dnda xyrn oiprl `l`

epi`y xaca weqtd z` cinrdl gxkd yiy s` :`xnbd dywn
,dnda xyrna ecinrdl gxkd oi` oiicr ,`hg lr `aàîéàå§¥¨

xekal oipr weqtd oi` m` ,xn`p `ny -äìBòì ïéðò eäðz§¥¦§¨§¨
ìå,íéîìLoi`y cnll weqtd `ae ,`hg lr mi`a mpi`y §¦§¨¦

zendan wx `l` ,dpzna epzipy e` zeiepw zendan m`iadl
dn df oiprl s` :`xnbd zvxzn .envr mc`d lv` eclepy

`ed 'jp`ve jxey' xn`pyðác àéîecða äî ,EExac edf §¨§¦§©¦§
,äáãðe øãða àa BðéàL,ezectl daeg `ed `l`ðàö' óàE ¤¥¨§¤¤§¨¨©Ÿ§

'EøBLåedecinrd `l okle ,dacpe xcpa `a epi`y oaxw epiid 'ek §§
,dnda xyrna `l` ,dacpae xcpa mi`ad minlye dlera

.daeg `edy
:dywne `xnbd dkiynn,àîéàåxekal oipr epi` m`eäðz §¥¨§¥

,äéiàø úìBòì ïéðòe`eaa dler aixwdl mc` lk aiigy ¦§¨§©§¦¨
daeg oaxw `ede ,milbxd zylya ycwnd ziaa ze`xidl
oi`y df ywidn cnlpe ,`hg lr `a epi`e dacpe xcpa `a epi`y
df oaxw :`xnbd zvxzn .elv` eclepy zendan `l` e`iadl

`edðác àéîecäî ,EoeictðaExac `edïîæ Bì òeá÷ ïéàL §¨§¦§©¦§¤¥¨©§©
,yecw `ed clepyk cin `l` ,epyicwi eayðàöå EøBL' óà'E ©§§Ÿ§

edfxac,ïîæ Bì òeá÷ ïéàLdxezd ony ,dnda xyrn oebk ¤¥¨©§©
onf dl reawy dii`x zlera `le ,dvxiy izn eyixtdl leki

.cala milbxd zyelya d`iadl
hrnne ,dnda xyrna wqer weqtdy `xnbd dgikedy ixg`
ote` df weqtn hrnp `ny `xnbd dywn ,dpzna ozipe gewl

:`xnbd dywn .sqepéàxekal dnda xyrn miyiwn ep` m` - ¦
cnlp ok m` ,xyrna zaiig dpi` diepw dnday cnll ,mc`

,sqep oic df ywidnða' äîBðéà 'Ejiiy,ììk çe÷ìa`l s`e ©¦§¥§¨©§¨
,mixAer mzeidaðàöå EøBL' óà,'E,dnda xyrn epiideBðéà ¨©§§Ÿ§¥

bdep,ììk çe÷ìa,mixAer odyk el` zenda epwipy ote`a s`e §¨©§¨¨
,ok m`e ,dnda xyrnn zexehtäîlàrecn -éqà éaø øîà ©¨¨¨©©¦©¦

jkyç÷ì ,ïðçBé éaø øîà[dpw-]ïéøaeò äøNòzenda ly ¨©©¦¨¨¨©£¨¨¨¦
øOòúäì øécì ïéñðëð ílek ,ïnà éòîaxyrna miaiig mlek - ¦§¥¦¨¨¦§¨¦©¦§¦§©¥

.o`pwy zenda lr lg dnda xyrn aeig oi` ixd ,dnda
:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àáø øîàdf weqta xn`p - ¨©¨¨¨©§¨

oM' dnda xyrnl yxcpy,'äNòz,ernyneäéiNò úòLa- ¥©£¤¦§©£¦¨
df onf lre ,xyrzdl miie`x mdy dryaáeúkä èòéî`ly ¦¥©¨

`l ,mixaer oiicr mdyk m`pw m` la` ,mixg`n miiepw eidi
oi`y oeik ,ehrnzdaiigzi elv` ecleeiyke ,diiyr zry ef

.dnda xyrna mdilr
dnda xyrn aeig iabl ,opgei iax ixac xwira dzr dpc `xnbd

:mixaer dpewaàôeb,mze` x`ape ,`xnind ixac mvrl aeyp - ¨
,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîày mc`ç÷ì[dpw-]äøNò ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©£¨¨

íéøaeòmcera zenda lyøécì ïéñðëð ïlek ,ïnà éòîa ¨¦¦§¥¦¨¨¦§¨¦©¦
øOòúäì.dnda xyrna miaiig - §¦§©¥

:`xnbd dywnïðz ïðà àäå,dpyna epipy ep` ixde -çe÷lä §¨£©§©©¨©
,äîäa øNòî ïî øeèt äðzîa Bì ïzépL Bàixack `ly edfe ¤¦©§©¨¨¨¦©§©§¥¨

:`xnbd zvxzn .opgei iaxéàæç ïðçBé éaø ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¦¨¨£©
àîìéçac oniq dfe ,melga opgei iax z` izi`x dlild -àúléî §¦§¨¦§¨

àðéîà àélòîmrh `ed ezhiya meid x`a`y mrhdy - §©§¨£¦¨
,opgei iax ly enrh `ed jke ,aehe dlernàø÷ øîàxn`p - ¨©§¨

oM' dnda xyrnl yxcpy weqta,'äNòzy ernyneúòLa ¥©£¤¦§©
áeúkä èòéî äéiNòdxn` ,xyrzdl miie`x mdy drya - £¦¨¦¥©¨

oiicr mdyk m`pw m` la` ,mixg`n miiepw eidi `ly dxezd
nzd `le ,diiyr zry ef oi` ,mn` irnaelv` ecleiyke ,ehr

.dnda xyrn mdn yixtdl aiigzi
:xfrl` iax ly exe`ia lr `xnbd dywnïBòîL éaø déáéúéà¥¦¥©¦¦§

,øæòìà éaøì íé÷éìà ïa,`ziixaa epipyçe÷lä,df oic - ¤¤§¨¦§©¦¤§¨¨©¨©
,dnda xyrnn dxeht diepw dnday'ïîæ øqeçî' ìò ìç- ¨©§©§©

dpi`y ,mipey`xd diig ini zraya dzpwpy dnda lr elit`
dnda elit`y ef `ziixan gkene .daxwdl oiicr die`x
lkn ,daixwdl xyt` i`e xyrzdl die`x dpi`y onfa dzpwpy
dclep `le ecia dgewl `idy zngn xyrnn `id dxeht mewn
dray libl dribdyk epiide ,'diiyr zrya'y s`e ,ezeyxa
`ly edfe ,elv` dzid xak ,daxwdl ea die`x `idy mini
,diiyr onf itl rawp gewl oicy xne`d xfrl` iax ixack

.dnda xaer dpewd z` xyrna aiign `ed ok zngne
:`xnbd zvxzndéì øîà,miwil` oa oerny iaxl xfrl` iax ¨©¥
äðLî dðéà Bæik ,yxcnd ziaa mlern dzpyp `l ef `ziixa - ¥¨¦§¨

,el xn`e siqede .dpnn zeywdl oi` `linne ,`id zyaeyn
ås`äðLî øîBì àöîz íà`idy xnel dvxz m` mbe - §¦¦§¨©¦§¨

zhiyky oeik ,`iyew ef oi` ok mb ,zyaeyn dpi`e dzpypéaø©¦
íeMî ,àéä äãeäé ïa ïBòîL[mya-]øîàc ,ïBòîL éaølirl) ¦§¤§¨¦¦©¦¦§§¨©

(:`kïîæ øqeçî ,dpi`y s` ,mini dray dl e`ln `ly dnda - §©§©
,daxwdl oiicr die`xøBëak àeä éøäå ,øOòúäì øécì ñðëð¦§¨©¦§¦§©¥©£¥©§

,dnda xeka oick dpic df xacae -Bpîæ éðôì LBã÷ øBëa äî©§¨¦§¥§©
` mgxn ez`va cin dyecw eilr dlg xekay myk -s` ,en

,ezaxwdl ie`xd onfd ribd `l oiicryáø÷åwxBpîæ øçàì- §¨¥§©©§©
xyrna jk ,daxwdl ie`x didi mini dray el e`lniyke

dndaïîæ øqeçî óàdyrp ,xicdn ixiyr `viyéðôì LBã÷ ©§©§©¨¦§¥
,Bpîæ,daxwdl oiicr ie`x epi`ykBpîæ øçàì áø÷åezaxwde - §©§¨¥§©©§©

.daxwdl ie`x didie mini dray el e`lniyk wx `id lreta
xicl qpkp 'onf xqegn'y oeik ,dcedi oa oerny iax zrcle
dpewd jkitle ,diiyr zry el` minia aygpy ixd ,xyrzdl
xeht dilr lg ,dzcill mini dray dl e`lny mcew dnda
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המשך קעמוד ביג

oifge` mipy` cenr ep sc ± oey`x wxtzereay
çå÷ìá åðéà êéðá:jixte .eclep elv` `l` ,dpzne dgiwl eda `kiiy `lc Ðàäå

áéúë øåëáixdy ,dpzne gewla yecw xeka ,cere !xyrn dpin ztli z`e Ð
!yecw clepy drynäùòú àø÷ øîàzivn `l i`ce `de ."jxeyl dyrz ok" Ð

.yi`d dpyicwiy diiyr ira `le ,yecw mgxn `dc ,xekaa znwenúàèçì
íùàìå.dpzne gewln edpiziil `lc Ð

êéðáã àéîåãdn ,mc` xekaa irzync Ð
xcp epi` Ð xeka .'ek `hg lr `a epi` xeka

.daeg `l` ,dacpeäééàø úìåòì àîéàåÐ
.`hg lr `le ,daeg `idyïîæ ïéà øåëá

åúùåã÷ì òåá÷.yecw clepyk `l` Ð
äéùò úòùáoiie`x ody drya Ð

.oigwel edi `ly aezkd hrin ,xyrzdl
.`id diiyr zry e`l on` irnaeïðçåé éáø

'åë àîìéçá éàæçiax il d`xp dlild Ð
ip` rcei Ð il d`xpe li`ede ,melga opgei

.mrh xac meid xne`y iaïîæ øñåçî ìò ìç
Ð ezcill mini zray mcew egwl m`y Ð
m` oky lke ,xyrzdl xicl qpkp epi` aey
zry `lc ,onf xqegn `de .lecb egwl

!gewl oic dilr liige ,`id diiyríàå
àéä ïåòîù éáø éàãå äðùî øîåì éöîéúÐ

,`ed diiyr zry onf xqegn diciclc
en` irna ,edine .eilr lg gewl ikd meyne

.eilr lg gewl oi`c dcenäðîî åç÷ìå øæçå
.xyrna oiaiig Ð `ede dryz el yi m`e Ð
ixd Ð ixiyra oixiykd on cg` `vi m`e
enena lk`i Ð ixiyra opz`d `vi m`e ,aeh

.milraläéúèéîúùéà`d ,dywn i`dl Ð
epzpy oebk ,inp `kde .'ek iq` iax xn`c

.en` irna
äéøùòéúå
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"laei" xn`c `ziixa dil `zriiqnc .jixan ditikn `xdp :xn`c ,l`enyc jci`k

xn`wc `dn dil oiriiqn mewn lkn ,eny "zxt"c ixaqe dilr opax ibilt elit`e .eny

oilekie .jixain ditikn `xdpc ef `xaqa dilr ibilt `lc ,oiaxe oixt eininc xi`n iax

"zxt eny `xwp dnl" xn`l jiiy `l la` .diteb `nrh i`dn "zxt" enyy xeaql

iaxl xg` my el yiy itl ,xi`n iaxl m` ik

"min ilai" enk opaxl rnyn "laei"e .xi`n

iaxk yixc inp dax ziy`xaae .(l diryi)

,milwe micg eininy Ð "lwcg" :xn`wc ,xi`n

eininy Ð "zxt" ,ozyt lcbny Ð "oeyit"

zepiirne zexdp minyb `lae ,oiaxe oixt

(a,`i) dpyd y`xa opixn`ck ,oixabzn

zepiirne meia dler dnik lfny xii`a (cg`a)

zripn iptn oihrnzn od oeygxnae .oixabzn

opixn`cke ,uiwd lk xihnd `ly minyb

ixyz :(a,cv) "`nh didy in" wxta migqta

ick xie`a zkldn dng Ð eilqke oeeygxn

"zeiprz xcq" seqae .zexdpd z` yaiil

cxeiy gth jl oi`y :opixn` inp (a,dk ziprz)

enke .dhnln ecbpk miigth dler oi`y

drya dhnln miiltk zglgln rwxwdy

ieaix oiprl ok enk Ð micxei minybdy

dhnln milcbzne mind miaxzn ,zexdpd

:inp mzd opixn`e .dlrnln cxei xhndyk

ra`" d`zz `nedzl d`lir `nedz xn`c

axc `dc olpn ,ok m` :xn`z m`e ."jnin

`nlc ?'ek `axrna `xhn :xn`c ,dilr `bilt

!ziyixtck ,dewnd jxazn f`y meyn epiid

`gxe`c `xiaqc `zi` m`c meyn :xnel yie

lk mb ok m` Ð ditikn jixanc `zlinc

xdpc `cdq i`ne ,jixan minrtl inp zexdpd

l`enyl :mz epiax dywde !zecr df oi` ?zxt

[zxt] `l` oilgefa oixdhn mind oi` :xn`c

Ð l`enyc dea`le axle ,cala ixyz ineia

dpyn g wxt) dxt zkqna opzc `d edl `iyw

in :(a,d) `nw wxt yix oixcdpqa iziine (i

ody iptn z`hg inl oileqt dbit ine oeinxw

`le ,mixyk Ð ikd e`l `d .zaexrz in ['ek]

eede oilgefd lr oithepd eax `ny edl opilqt

ipdc ixaq edpi`c :xnel yie !`aex minyb edl

ddeab l`xyi ux`c ,oiilcn zexdp drax`

,mirxevn oixdhn dna Ð cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa oixdhn mind oi` :ixn`c ,l`enyle ,l`enyc dea`le axl :dywd cere .minyb in my oix`yp oi`e zevx`d lkn

afl dliah yic (`,v) migqta opixn`c ?gqt axra z`hg in oiycwn dnael`yin ,xacn izn ly mi`nh lk lre ipy gqt eyry miyp`d lr did j`id d`fde ,gqt axra

inl mileqtc ,dyw z`hg in yecwn la` .gqt axra mirxevne oiaf zliahn dyw `l Ð oiilcn zexdp drax` jpdc yxity dn itl ,edine !zxtn miwegx eid `lde ?otvl`e

,mil miklede mithype mikenpd zexdpd jeza oicxeie oiaxrzn minyb inindy ,oda oiaxrzn minyb oi` Ð oiilcinc `ziixepive zexdp `nyc :uxize !otvl`e l`yinne ,z`hg

:(`i dpyn g wxt) dxt zkqna opzc `d ,rcz .my oiqpekne oiaxrzn minybd in oi`e ,zexrnn mi`veid zexdpa oebke ,miqpeknd mina `l mbe ,mideab ze`ewna oiaxrzn oi`e

epi` :xne` `aiwr iax .l`rnyi iax ixac ,lidviy cr oizni Ð dnc` e` ziqxg dkezl ltpy x`a :`tiqa ipzwck ,zepiirne zexdp oky lke .mixyk Ð qiint zxrne a`g` x`a

epi` qiint zxrnc ol rnyn `w ,zaexrz [in] ea yiy iptn leqt ocxie .qiint zxrnn cxei ocxiy itl ,mixykc ipzinl `kixhvi` qiint zxrne a`g` x`a la` .oizndl jixv

meyn oird zi`xn iptn ixngnc `l` .l`enyc dea`e ax ixacl elit` ,lha `nw `nw oicd on xninl `ki`c :mz epiax yxit cere .lkd ixacl zexyk zexdp la` ,zaexrz in

zexdpd zlgze .ze`eewn aexirn xzeia lecbd mil oixaegn zexdpd lk ixdy ,aexa zelha mdy d`xpe .xefb `l izk`c ,dyn iniac jpd lk `iyw `l oexg` yexit itle .minyb

gweld" wxta lirl izyxity dn itl okzi `l liha `nw `nwc mrh eze`e .daeyza mz epiax yxit df lk .oxagn ozeig `l` oxagn qxthw `le ,ozeig jxc dfy ,qxthw mpi`

yixa opixn`c ,lecbd mil mixaegnc mrh eze` okzi ,edine .xeq`l xeriy ea yiy ick cr daxe xfegyk xeripe xfeg Ð lhad xeqi` lkc ("aizi" ligznd xeaic `,ak) "dnda

.llk zaexrz `la mirecie mixkip mithepd oi` `kd la` ediipira edpzi` mzd ,dliah el dzlr `l my laehdc (`,c) zeknäîå:xn`z m`e Ð 'ek dpzne gewla epi` jpa

iax dcene ,`ed `ywid `kd la` ,mixvn gqtn zexec gqt sili a` oipaac `ed mzdc :xnel yie !(`,at) "dcezd" wxt zegpna `aiwr iax xn`ck ,xyt` i`yn xyt` oipc oi`

ycg ly zecear `diy Ð "zcare"n xfril` iaxc `nrh opiwqn inp dcezc `idda `de :xn`z m`e .aezkd oyiwd jgxk lr :(a,fl dcp) "mizek zepa" wxta opixn`c ,`aiwr

dil zilc meyn xnel oi`e !dipin dlaw `le xfril` iax dilr bilt ikd elit`e ,ywid epiidc mzd gkene .dia zeeyiaxldidy in" wxta migqta `dc ,`ywid `idd `aiwr

,"aezkd oyiwd ogxk lr" mzd xninl jiiy `l Ð mixac x`yl `yiwid `kixvc oeikc :xnel yie !zexec gqtl mixvn gqt `kdn mixac dnkl iccd` dil opiywn (`,ev) "`nh

,myiwd oigxk lrc `iepiy dil zile ,xyt` i`yn xyt` oipc xn`c `id xfril` iax :(a,fl) "mizek zepa" wxta xn`c ,in` xa ieacg` iaxl :xn`z m`e .xyt` i`yn xyt` oiprl

oi`c `iddn dyw ,edine .`aiwr iaxk dl iwen `l ikd meyne ,mixac x`yl dcpc `ywid dil `kixhvi` :inp i` .xfril` iaxk inp dpcinrpc `d :xnel yie ?o`k uxzi dne

.mixac dnkl dkixv mzdc dey dxfbe ,xyt` i`yn xyt` epiide ,dzinn zekn dl itlic (`,d) (seqa) zekna oiylynøîàyixac :dniz Ð xekal oipr epi` m` dyrz ok `xw

la` ,xekaa aizkc meyn Ð xekaa dil opiyxcc `d :xnel yie !jxeya zxg` diiyr aezkd jl siqed Ð "dyrz ok" `xw xn` xn`ck ,xeka oiprl opiyxc (a,ek) lirl "dnk cr"

.(dyecw) diiyr zyecw jiiy `l xekac meyn ,xyrnl dil opiyxc Ð diiyr oeyla `pngx diwt`c xg`nç÷ì,eclep oicd `edc ,`wec e`l Ð 'ek on` irna oixaer dxyr

.xyrzdl xicl qpkp onf xqegn :xn`c dcedi oa oerny iaxl elit`e Ð on` irna hwp :inp i` .onf xqegn iedc oeik
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רלט oifge` mipy` cenr ep sc ± oey`x wxtzereay
çå÷ìá åðéà êéðá:jixte .eclep elv` `l` ,dpzne dgiwl eda `kiiy `lc Ðàäå

áéúë øåëáixdy ,dpzne gewla yecw xeka ,cere !xyrn dpin ztli z`e Ð
!yecw clepy drynäùòú àø÷ øîàzivn `l i`ce `de ."jxeyl dyrz ok" Ð

.yi`d dpyicwiy diiyr ira `le ,yecw mgxn `dc ,xekaa znwenúàèçì
íùàìå.dpzne gewln edpiziil `lc Ð

êéðáã àéîåãdn ,mc` xekaa irzync Ð
xcp epi` Ð xeka .'ek `hg lr `a epi` xeka

.daeg `l` ,dacpeäééàø úìåòì àîéàåÐ
.`hg lr `le ,daeg `idyïîæ ïéà øåëá

åúùåã÷ì òåá÷.yecw clepyk `l` Ð
äéùò úòùáoiie`x ody drya Ð

.oigwel edi `ly aezkd hrin ,xyrzdl
.`id diiyr zry e`l on` irnaeïðçåé éáø

'åë àîìéçá éàæçiax il d`xp dlild Ð
ip` rcei Ð il d`xpe li`ede ,melga opgei

.mrh xac meid xne`y iaïîæ øñåçî ìò ìç
Ð ezcill mini zray mcew egwl m`y Ð
m` oky lke ,xyrzdl xicl qpkp epi` aey
zry `lc ,onf xqegn `de .lecb egwl

!gewl oic dilr liige ,`id diiyríàå
àéä ïåòîù éáø éàãå äðùî øîåì éöîéúÐ

,`ed diiyr zry onf xqegn diciclc
en` irna ,edine .eilr lg gewl ikd meyne

.eilr lg gewl oi`c dcenäðîî åç÷ìå øæçå
.xyrna oiaiig Ð `ede dryz el yi m`e Ð
ixd Ð ixiyra oixiykd on cg` `vi m`e
enena lk`i Ð ixiyra opz`d `vi m`e ,aeh

.milraläéúèéîúùéà`d ,dywn i`dl Ð
epzpy oebk ,inp `kde .'ek iq` iax xn`c

.en` irna
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"laei" xn`c `ziixa dil `zriiqnc .jixan ditikn `xdp :xn`c ,l`enyc jci`k

xn`wc `dn dil oiriiqn mewn lkn ,eny "zxt"c ixaqe dilr opax ibilt elit`e .eny

oilekie .jixain ditikn `xdpc ef `xaqa dilr ibilt `lc ,oiaxe oixt eininc xi`n iax

"zxt eny `xwp dnl" xn`l jiiy `l la` .diteb `nrh i`dn "zxt" enyy xeaql

iaxl xg` my el yiy itl ,xi`n iaxl m` ik

"min ilai" enk opaxl rnyn "laei"e .xi`n

iaxk yixc inp dax ziy`xaae .(l diryi)

,milwe micg eininy Ð "lwcg" :xn`wc ,xi`n

eininy Ð "zxt" ,ozyt lcbny Ð "oeyit"

zepiirne zexdp minyb `lae ,oiaxe oixt

(a,`i) dpyd y`xa opixn`ck ,oixabzn

zepiirne meia dler dnik lfny xii`a (cg`a)

zripn iptn oihrnzn od oeygxnae .oixabzn

opixn`cke ,uiwd lk xihnd `ly minyb

ixyz :(a,cv) "`nh didy in" wxta migqta

ick xie`a zkldn dng Ð eilqke oeeygxn

"zeiprz xcq" seqae .zexdpd z` yaiil

cxeiy gth jl oi`y :opixn` inp (a,dk ziprz)

enke .dhnln ecbpk miigth dler oi`y

drya dhnln miiltk zglgln rwxwdy

ieaix oiprl ok enk Ð micxei minybdy

dhnln milcbzne mind miaxzn ,zexdpd

:inp mzd opixn`e .dlrnln cxei xhndyk

ra`" d`zz `nedzl d`lir `nedz xn`c

axc `dc olpn ,ok m` :xn`z m`e ."jnin

`nlc ?'ek `axrna `xhn :xn`c ,dilr `bilt

!ziyixtck ,dewnd jxazn f`y meyn epiid

`gxe`c `xiaqc `zi` m`c meyn :xnel yie

lk mb ok m` Ð ditikn jixanc `zlinc

xdpc `cdq i`ne ,jixan minrtl inp zexdpd

l`enyl :mz epiax dywde !zecr df oi` ?zxt

[zxt] `l` oilgefa oixdhn mind oi` :xn`c

Ð l`enyc dea`le axle ,cala ixyz ineia

dpyn g wxt) dxt zkqna opzc `d edl `iyw

in :(a,d) `nw wxt yix oixcdpqa iziine (i

ody iptn z`hg inl oileqt dbit ine oeinxw

`le ,mixyk Ð ikd e`l `d .zaexrz in ['ek]

eede oilgefd lr oithepd eax `ny edl opilqt

ipdc ixaq edpi`c :xnel yie !`aex minyb edl

ddeab l`xyi ux`c ,oiilcn zexdp drax`

,mirxevn oixdhn dna Ð cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa oixdhn mind oi` :ixn`c ,l`enyle ,l`enyc dea`le axl :dywd cere .minyb in my oix`yp oi`e zevx`d lkn

afl dliah yic (`,v) migqta opixn`c ?gqt axra z`hg in oiycwn dnael`yin ,xacn izn ly mi`nh lk lre ipy gqt eyry miyp`d lr did j`id d`fde ,gqt axra

inl mileqtc ,dyw z`hg in yecwn la` .gqt axra mirxevne oiaf zliahn dyw `l Ð oiilcn zexdp drax` jpdc yxity dn itl ,edine !zxtn miwegx eid `lde ?otvl`e

,mil miklede mithype mikenpd zexdpd jeza oicxeie oiaxrzn minyb inindy ,oda oiaxrzn minyb oi` Ð oiilcinc `ziixepive zexdp `nyc :uxize !otvl`e l`yinne ,z`hg

:(`i dpyn g wxt) dxt zkqna opzc `d ,rcz .my oiqpekne oiaxrzn minybd in oi`e ,zexrnn mi`veid zexdpa oebke ,miqpeknd mina `l mbe ,mideab ze`ewna oiaxrzn oi`e

epi` :xne` `aiwr iax .l`rnyi iax ixac ,lidviy cr oizni Ð dnc` e` ziqxg dkezl ltpy x`a :`tiqa ipzwck ,zepiirne zexdp oky lke .mixyk Ð qiint zxrne a`g` x`a

epi` qiint zxrnc ol rnyn `w ,zaexrz [in] ea yiy iptn leqt ocxie .qiint zxrnn cxei ocxiy itl ,mixykc ipzinl `kixhvi` qiint zxrne a`g` x`a la` .oizndl jixv

meyn oird zi`xn iptn ixngnc `l` .l`enyc dea`e ax ixacl elit` ,lha `nw `nw oicd on xninl `ki`c :mz epiax yxit cere .lkd ixacl zexyk zexdp la` ,zaexrz in

zexdpd zlgze .ze`eewn aexirn xzeia lecbd mil oixaegn zexdpd lk ixdy ,aexa zelha mdy d`xpe .xefb `l izk`c ,dyn iniac jpd lk `iyw `l oexg` yexit itle .minyb

gweld" wxta lirl izyxity dn itl okzi `l liha `nw `nwc mrh eze`e .daeyza mz epiax yxit df lk .oxagn ozeig `l` oxagn qxthw `le ,ozeig jxc dfy ,qxthw mpi`

yixa opixn`c ,lecbd mil mixaegnc mrh eze` okzi ,edine .xeq`l xeriy ea yiy ick cr daxe xfegyk xeripe xfeg Ð lhad xeqi` lkc ("aizi" ligznd xeaic `,ak) "dnda

.llk zaexrz `la mirecie mixkip mithepd oi` `kd la` ediipira edpzi` mzd ,dliah el dzlr `l my laehdc (`,c) zeknäîå:xn`z m`e Ð 'ek dpzne gewla epi` jpa

iax dcene ,`ed `ywid `kd la` ,mixvn gqtn zexec gqt sili a` oipaac `ed mzdc :xnel yie !(`,at) "dcezd" wxt zegpna `aiwr iax xn`ck ,xyt` i`yn xyt` oipc oi`

ycg ly zecear `diy Ð "zcare"n xfril` iaxc `nrh opiwqn inp dcezc `idda `de :xn`z m`e .aezkd oyiwd jgxk lr :(a,fl dcp) "mizek zepa" wxta opixn`c ,`aiwr

dil zilc meyn xnel oi`e !dipin dlaw `le xfril` iax dilr bilt ikd elit`e ,ywid epiidc mzd gkene .dia zeeyiaxldidy in" wxta migqta `dc ,`ywid `idd `aiwr

,"aezkd oyiwd ogxk lr" mzd xninl jiiy `l Ð mixac x`yl `yiwid `kixvc oeikc :xnel yie !zexec gqtl mixvn gqt `kdn mixac dnkl iccd` dil opiywn (`,ev) "`nh

,myiwd oigxk lrc `iepiy dil zile ,xyt` i`yn xyt` oipc xn`c `id xfril` iax :(a,fl) "mizek zepa" wxta xn`c ,in` xa ieacg` iaxl :xn`z m`e .xyt` i`yn xyt` oiprl

oi`c `iddn dyw ,edine .`aiwr iaxk dl iwen `l ikd meyne ,mixac x`yl dcpc `ywid dil `kixhvi` :inp i` .xfril` iaxk inp dpcinrpc `d :xnel yie ?o`k uxzi dne

.mixac dnkl dkixv mzdc dey dxfbe ,xyt` i`yn xyt` epiide ,dzinn zekn dl itlic (`,d) (seqa) zekna oiylynøîàyixac :dniz Ð xekal oipr epi` m` dyrz ok `xw

la` ,xekaa aizkc meyn Ð xekaa dil opiyxcc `d :xnel yie !jxeya zxg` diiyr aezkd jl siqed Ð "dyrz ok" `xw xn` xn`ck ,xeka oiprl opiyxc (a,ek) lirl "dnk cr"

.(dyecw) diiyr zyecw jiiy `l xekac meyn ,xyrnl dil opiyxc Ð diiyr oeyla `pngx diwt`c xg`nç÷ì,eclep oicd `edc ,`wec e`l Ð 'ek on` irna oixaer dxyr

.xyrzdl xicl qpkp onf xqegn :xn`c dcedi oa oerny iaxl elit`e Ð on` irna hwp :inp i` .onf xqegn iedc oeik
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ðàöå EøBL óà ,ïîæ BìE¯.ïîæ Bì òeá÷ ïéàL¯éà §¨©§§Ÿ§¤¥¨©§¨¦
ða äîE¯ðàöå EøBL óà ,ììk çe÷ìa BðéàE¯Bðéà ©¦§¥§¨©§¨©§§Ÿ§¥

:ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà änlà !ììk çe÷ìa§¨©§¨©¨¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
ïnà éòîa ïéøaeò äøNò ç÷ì¯øécì ïéñðëð ílek ¨©£¨¨¨¦¦§¥¦¨¨¦§¨¦©¦

"äNòz" àø÷ øîà :àáø øîà øOòúäì¯úòLa §¦§©¥£©¨¨¨©§¨©£¤¦§©
éaø øîà éñà éaø øîà ,àôeb .áeúkä èòéî äéiNò£¦¨¦¥©¨¨¨©©¦©¦¨©©¦

ïnà éòîa íéøaeò äøNò ç÷ì :ïðçBé¯ïéñðëð ïlek ¨¨¨©£¨¨¨¦¦§¥¦¨¨¦§¨¦
Bì ïzépL Bà ç÷Blä :ïðz ïðà àäå .øOòúäì øécì©¦§¦§©¥§¨£©§©©¥©¤¦©

äðzîa¯:øæòìà éaø øîà !äîäa øNòî ïî øeèt §©¨¨¨¦©§©§¥¨£©©¦¤§¨¨
àîìéça éàæç ïðçBé éaø¯øîà ;àðéîà àélòî àúléî ©¦¨¨£©§¤§¨¦§¨§©§¨¨¦¨¨©

"äNòz" àø÷¯déáéúéà .áeúkä èòéî äéiNò úòLa §¨©£¤¦§©£¦¨¦¥©¨¥¦¥
,äðLî äðéà Bæ :déì øîà !ïîæ øqeçî ìò ìç çe÷lä :øæòìà éaøì íé÷éìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¦§©¦¤§¨¨©¨©¨©§©§¨£©¥¥¨¦§¨

äðLî øîBì àöîz íàå¯ïîæ øqeçî :øîàc ,ïBòîL éaø íeMî àéä äãeäé ïa ïBòîL éaø §¦¦§¨©¦§¨©¦¦§¤§¨¦¦©¦¦§§¨©§©§¨
øBëa äî ,øBëák àeä éøäå ,øOòúäì øécì ñðëð¯óà ,Bpîæ øçàì áø÷å Bpîæ éðôì LBã÷ ¦§¨©¦§¦§©¥©£¥¦§©§¨¦§¥§©§¨¥§©©§©©

ïîæ øqeçî¯øécì ñðëpL ïðúà eäæéà :áøc dén÷ àpz éðz .Bpîæ øçàì áø÷å Bpîæ éðôì LBã÷ §©§¨¨¦§¥§©§¨¥§©©§©¨¥©¨©¥§©¥¤¤§¨¤¦§©©¦
øOòúäì¯àä déúèéîzLéà !ç÷Bìa déì ìéñôéà àäå .äpîéä Bç÷ìe øæçå dì BðúpL ìk §¦§©¥¨¤§¨¨§¨©§¨¥¤¨§¨¦§¦¥§¥©¦§§¦§¥¨

ïnà éòîa ïéøaeò äøNò ç÷ì :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîàc¯.øOòúäì øécì ïéñðëð ílek §¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©£¨¨¨¦¦§¥¦¨¨¦§¨¦©¦§¦§©¥
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רמ
oifge` mipya cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

éäéà äéøùòéúålk`ie ,dpzna ozp meyn liqtin `lÐdl epzp en` irnac oeikÐ
egwle xfg il dnle ,ixiyra opz`d `vi m` enenaïì òîùî à÷ àä,`ziixa jdÐ

dpef ded i` la` .opz` ixwinc `id dieb dpefc Ð ixeyr xa `lc opz` i`dc
.ixy gafnl elit`e ,opz` ixwin `l Ð zil`xyiáéúë úåéøòázearezd lkn" Ð

'dzarez ik" :aizk opz`ae ,"dl`d.'ebe "äî
éùåã÷ åäá éñôú àì úåéøòzezixk iaiigcÐ

oiqtez oiyecw oi`y micen lkde ,edpip
iaiign `l` xfnn oi`c ,zezixk iaiiga

.(`,hn) zenai zkqna zezixkàåä åòøæ åàì
zenaic ipy wxta diebd xg`jled cledcÐ
oi`e ,"jpa" iexw zil`xyin `ad jpa :(`,bk)
.dpa `l` "jpa" iexw diebd on `ad jpa (oa)

äðùîïéáééç ïäùë ïéôúåù ïäù ïéçàä
ïåáì÷áiqkpa ewlgy ,onwl yxtnck Ð

rlqd oilwey m`e .etzzyp jk xg`e odia`
Ð cgia mdilwy i`vg ipy [epiidc] ,mly
drn cg`e cg` lk zzl oiaiig (olek edi)
od ixde ,od zepenn ipy `dc .oealwl dphw
enr ozep elwy lweydy ,mc` ipa x`yk
Ð mixne` yie .rxkdl oealw `edc ,oealw
rlqa oi`vei rlq i`vg ipy oi`y ,seligl
oipzep mc` ipa aexe li`ede .hren selig`la
ik ,enr epealwe rlqd zivgn cg` lk
inp iadiÐmlyrlq iadie mipy inp itxhvn
etzzype exfge ewlgy oig` ipde .ipy oealw
oiaiige ,`nlrc oitzey x`yk od Ð `kdc

.ipy oealwaäîäá øùòîî ïéøåèôini lkÐ
:`xnba `ziixaa ipzwck ,mlerl ozetzey

.zetzey ly `le Ð "jl didi"ïéáééçùëå
äîäá øùòîáoiicre ,ewlg `ly oebk Ð

eed `lc .zniiw odia` zyexi zia zqitz
epw elit` leki :`xnba xn`ck ,zetzeyk
`nl`Ð "didi" :xnel cenlz ziad zqitza

.enc odia`kïåáì÷ä ïî ïéøåèôm` ,ipy Ð
odia` mewnac .mly rlq mdipy oia oipzep
lr rlq oedea` aidi ded eli`e ,iqkp iniiw
oky .seligl oealw ozep did `l Ð eipa ipy
ozep milwy i`vg ipyaiiegndy ,mlerljxc
ipy oitxvndmiyp` ipyk ied`le ,mlylwy

.mly rlql mdirlq i`vgúñéôúá åð÷
ïéáééç úéáäopixn`ck ,dnda xyrna Ð

`l` ,zerna egwl `lÐ "epw" i`de .`xnba
.mdia`n dnda mdl dltpy Ð epwå÷ìç

åôúúùðå åøæçå,`nlrc oitzeyk eed Ð
.oealwa oiaiige ,dnda xyrnn oixehte

àøîâêì äéäéjl didi xy` (mixkfd) Ð
.(mixkfd)úåôúåù ìù àìå:rnync Ð

.zetzey ly`le ,ozep dz` jl cgeindäéäé
.mewn lkn Ðíëø÷á úåøåëáåoeyl Ð

."mkxwa" xne``edmipylrnyn ,miaxäæá
äæáå.xyrnae oealwaÐíéôñëá å÷ìçùÐ

iabc .dndaa ewlg `le ,etzzype exfge
ied dnda iabe ,mitzey x`yk eed oealw

.ziad zqitzå÷ìç àìå äîäáá å÷ìç
íéôñëá,dfne dfn oixehtc ,`ed `lewc Ð

jzrc `wlq .opireny`l dil jixhvi`
,`xnegl lifip Ð dndaa ewlgc oeik :`pin`
inp miqkpa bltinlc ediizrc` elb :`nipe

.oealwa eaiigile ,iniiwåðù àì.`neya ewlgy `l` ,etzzype exfg ik dnda xyrnn xhtidl zetzey `iedc Ðíééãâ ãâðë íéùééúå íéùééú ãâðë íééãâ.odiiey itl Ð
dpew dfy ,`ed oipw `zyd ,jkld .miyiizde miicbd ivga dfe ,miyiizd ivgae miicbd ivga df dkf dzin zrya i`ceec ,mdia` zzinn ribnd ewlg df xninl `kil mzdc

.zetzey meyn oixehtÐ`al micizrd oze`e ,gewl meyn dnda xyrnn oixehtÐdwelg zrya mpyiyzeclede .dfníéùééú ãâðë íéùééúå íééãâ ãâðë íééãâ å÷ìç ìáà
y `le ,`yixnk ziad zqitz dl `xcd Ð etzzype exfg ike .odilr dyexi mye ,`id dyexi oiicre ,eia` zzinn cg` lkl ribnd wlg dfe ,dxixa opixn` Ð.`ed zetze

.zetzey meyn oixeht `al oicizrd`le ,gewlmeyn oixeht opi`Ðdwelgzrya opyiy zecle jklid'åë å÷ìç åìéôà.oitzey xcde zegewl `yixn iede ,dxixa oi`Ðéáø
ïðçåé éáøå øæòìà.ibilt ongp axe opr axc`zbeltaÐäòùú.dxixa xninl `kile ,`ney epiidc ,mizegt dxyr cbpk milecb Ð

àãæàå

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

äðåæwxta `ax xn` `de :xn`z m`e Ð 'ek dilr `ad odke xzen dppz` zil`xyi
`ipz dxenzae .en` lr `a elit` dxez dxq` opz`c (a,r `nw `aa) "daexn"
:xnel yi !'ek dcp ezy` opz` la` ,dxiara el `ad `l` opz` oi` :xne` (l"x) [iax]
yxtnck ,oiyecw icda iqtzca ixiin `wecc ,dexr xeqi`a dil `niiwck ixiin `lc

`ad odkc `de .xzen dppz` jklc `nrh
,dpef `idy zxxgeyne zxeiba Ð dwel dilr
eilr dzidy xg` mc`n dpef ziyrpy e`
e` .dpef d`yr dilr `ay oeik ,zxk xeqi`a
myl `ly dieptd lr `ad iept xn`c o`nk
`lc rnync `de .dpef d`yr zeyi`
Ð idi` dxyrizc zil`xyi dpefa gkzyn
`z` `l` .dexr xeqi`a igeky`l ivn ded
.xzen dppz` zil`xyi dpefc opireny`l
`xza wxta xn`c `axl :[xn`z m`e]
dpef zg`e dieb dpef zg`c (a,hk) dxenzc
yie !`ziixa iywiz ,xeq` dppz` zil`xyi
.`irye` iaxe `iig iax ia `iipzn `lc :xnel
dl zgkyn xityc xninl ivn ded :inp i`
irna gewl opireny` `l` ,idi` dxyrizc
opirny inp df yecig ,edine .opgei iaxk en`
,en` irna dl ozepyk idi` dxyrizya Ð

.dpzna ozipye gewl meyn xhtin `leäî
:dniz Ð 'ek oiyecw eda iqtz `lc zeixr
dpef ihernl dil ded Ð zeixrn opitlic oeik
da iqtz `lc ,zeixrc `inec opirac .dieb
dpef iwet`l ,ipixg`l eqtze dicicl oiyecw
.ipixg`l `le dicicl `l da iqtz `lc dieb
o`nl (`,dn zenai) "ulegd" wxt xn`ck
cled l`xyi za lr `ad care ieb xn`c

&i`dn zeixrc `inec ied `lc meyn ,xyk
wxta dieb dpefa aiignc diteb `axe .`nrh
"ulegd" wxta xaqw ,(a,hk) dxenzc `xza
dpef iabc :xnel yie ?xyk cled (a,dn zenai)
lk Ð llk iyecw da iqtz `lc oeik ,dieb
zexfnn oiprl la` .zepf my dilr mxebc oky
die`x dpi`c oeik ,xfnn zeidl clel oi` Ð

.dfn xzei xg` mc`làäãzetzeya dizi`
yixa ."mkp`ve mkxwa zexekae" :aizkck Ð
wetizc ,`xw i`d il dnl izyxit oizlikn

.ieb zetzey ihernl jixhvi`cn dil
o`kn][`ad cenrl jiiyàãæàåopgei iax

bilt `kdc ab lr s`e Ð 'ek dinrhl
yi" seqa lirle .opgei iaxc dilr xfrl` iax
zegewlc `idda dcenc rnyn (a,ak) "xeka
`d ,dlhal Ð oixfeg oi` i`n :ipyne ,od
,inp i` .opgei iaxc ilin ixz `kd oikixvn
dilr dipin iywz `lc iiepyl jixhvi` lirl

.opgei iaxcøåøáì'ek alk icdl edipin cg
edfi` reci oi` `d ?lirei dn :xn`z m`e Ð
deyy itl :`niz ike !alkd cbpky eze`
Ð iccdl edlek eeyc i` xn`c `d .alkl
cbpky eze` xxal leki j`id f`e ,inp ,ikd
zxaq jky ,xnel yie ?mixg`d xizdl alkd
xacl yiy Ð dxixa yiy oeik :cenlzd
ezrc jk `nzqnc ,ezrca ielz zeidl
.alkd cbpk `ed xexaiy eze`c dlgzn
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!éäéà äøOòéúå¯.äéBb äðBæa¯äðBæa dî÷Bìå §¦©§¨¦¦§¨¨§§¨§¨
!éäéà äøOòéúå ,úéìàøNé¯äðBæc ïì òîLî à÷ ¦§§¥¦§¦©§¨¦¦¨©§©¨§¨

úéìàøNé¯äðBæ :ééaà øîàc ,ééaàãk .ïðúà éåä àì ¦§§¥¦¨¨¥¤§¨¦§©©¥§¨©©©¥¨
äéBb¯íeMî ä÷Bì Bðéà äéìò àaä ïäëå ,øeñà dpðúà ¨¤§¨¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¥¤¦

úéìàøNé äðBæ ;"Bòøæ ìlçé àì"¯ïäëå ,øzeî dpðúà Ÿ§©¥©§¨¦§§¥¦¤§¨¨¨§Ÿ¥
äéBb äðBæ ."Bòøæ ìlçé àì" íeMî ä÷Bì äéìò àaä©¨¨¤¨¤¦Ÿ§©¥©§¨¨

øeñà dpðúà¯äî ,úBéøòî "äáòBz" "äáòBz" øîb ¤§¨¨¨¨©¥¨¥¨¥£¨¨
úBéøò¯äðBæ óà ,éLec÷ eäa éñôz àìc¯àìc Cäa £¨§¨¨§¦§¦¥©¨§¨§¨

àì" íeMî ä÷Bì Bðéà äéìò àaä ïäëå .éLec÷ da éñôz̈§¦¨¦¥§Ÿ¥©¨¨¤¨¥¤¦Ÿ
"Bòøæ ìlçé¯åàì éàäå ,àðîçø øîà Bòøæ ìlçé àìc §©¥©§§Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨§©¨
.àeä déòøæäðùîïBaìwa ïéáéiçL ïéôzeMäå ïéçàä¯ ©§¥¨©¦§©¨¦¤©¨¦©©§

äîäa øNòîa ïéáéiç ,äîäa øNònî ïéøeèt¯ïéøeèt §¦¦©§©§¥¨©¨¦§©§©§¥¨§¦
úéaä úñéôzî eð÷ .ïBaìwä ïî¯åàì íàå ,ïéáéiç¯ ¦©©§¨¦§¦©©©¦©¨¦§¦¨

eøæç e÷ìç .ïéøeèteôúzLðå¯ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiç §¦¨§¨§§¦§©§©¨¦©©§§¦
.äîäa øNònîàøîâ"Cì äéäé" :ïðaø eðz¯ìL àìå ¦©§©§¥¨¨©¨©¦§¤¨§Ÿ¤

:øîBì ãeîìz úéaä úñéôúa eð÷ eléôà ìBëé .úeôzeL¨¨£¦¨¦§¦©©©¦©§©
!áéúk øBëáa éàäå ."äéäé"¯øBëáì ïéðò Bðéà íà ¦§¤§©¦§§¦¦¥¦§¨¦§

¯íëø÷a úBøBëáe" :áéúëc ,úeôzeLa déúéà àäc§¨¦¥§¨¦§¦§§©§¤
:äéîøé éaø øîà .äîäa øNòîì ïéðò eäðz ,"íëðàöå§Ÿ§¤§¥¦§¨§©§©§¥¨¨©©¦¦§§¨
äfî ïéøeètL íéîòôe ,äæáe äæa ïéáéiçL íéîòt§¨¦¤©¨¦§¤¨¤§¨¦¤§¦¦¤
,äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiçL íéîòt ,äfîe¦¤§¨¦¤©¨¦©©§§¦¦©§©§¥¨
.ïBaìwä ïî ïéøeèôe äîäa øNòîa ïéáéiçL íéîòôe§¨¦¤©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©©§

äæáe äæa ïéáéiç¯;äîäaa e÷ìç àìå íéôñka e÷ìçL ©¨¦§¤¨¤¤¨§©§¨¦§Ÿ¨§©§¥¨
äfîe äfî ïéøeèt¯;íéôñka e÷ìç àìå äîäaa e÷ìçL §¦¦¤¦¤¤¨§©§¥¨§Ÿ¨§©§¨¦

äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiç¯äæa e÷ìçL ©¨¦©©§§¦¦©§©§¥¨¤¨§§¤
ïBaìwä ïî ïéøeèôe äîäa øNòîa ïéáéiç ;äæáe¯ ¨¤©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©©§

.äæáe äæa e÷ìç àlL¯!àèéLt¯àìå äîäaa e÷ìç ¤Ÿ¨§§¤¨¤§¦¨¨§©§¥¨§Ÿ
:àðéîà Czòã à÷ìñ ,déì àëéøèöéà íéôñka e÷ìç̈§©§¨¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨

äîäaa e÷ìçc ïåék¯,éîéé÷ âìôéîìc eäééúòc eìb ¥¨§¨§©§¥¨§©£©§§§¦§©¨§¦
eðL àì :ïðò áø øîà .ïì òîLî à÷ ,ïBaìwa eáéiçéìå§¦©§©©§¨©§©¨¨©©¨¨Ÿ¨
,íééãb ãâðk íéLééúe íéLééz ãâðk íééãb e÷ìçL àlà¤¨¤¨§§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦
íéLééz ãâðk íéLééúe íééãb ãâðk íééãb e÷ìç ìáà¯ £¨¨§§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦

ïîçð áøå .Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæ :øîBà¥¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨§©©§¨
ãâðk íéLééúe íééãb ãâðk íééãb e÷ìç eléôà :øîà̈©£¦¨§§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤

íéLééz¯äòMî Bòébnä B÷ìç àeä äæ :íéøîBà ïéà §¨¦¥§¦¤¤§©©¦¦¨¨
e÷ìçL àlà eðL àì :øîà øæòìà éaøå .Cëì äðBLàø¦¨§¨§©¦¤§¨¨¨©Ÿ¨¤¨¤¨§
e÷ìç ìáà ,äòLz ãâðk äøNòå äøNò ãâðk äòLz¦§¨§¤¤£¨¨©£¨¨§¤¤¦§¨£¨¨§

äøNò ãâðk äøNòå äòLz ãâðk äòLz¯äæ :øîBà ¦§¨§¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨¥¤
:øîà ïðçBé éaøå .Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨§©¦¨¨¨©
äøNò ãâðk äøNòå ,äòLz ãâðk äòLz e÷ìç eléôà£¦¨§¦§¨§¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨

¯.Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæ :øîBà ïéà¥¥¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zexeka(iriax meil)

dpefl ozpy ote`a `ziixad z` epcnrdy oeik :`xnbd dywn
dpwe xfg lready ote` `ziixad dhwp recn ,en` irna xaer
ixde ,xyrna zaiig ok zngn wxy rnyne ,dndad z` dpnn
,dpefd zeyxa dndad dx`ypy ote` hewpl `ziixad dlki

éäéà äøOòéúåoeik ixdy ,dnda xyrna aiigzz `ide - §¦©§¨¦¦
zvxzn .dpzna ozip ly xeht ea oi` ,xaer ecera ezlaiwy

zwqer `ziixad :`xnbd,úéøëð äðBæaxyrn aeig dilr oi`y §¨¨§¦
.dnda

,zixkp dpefa `ziixad zwqer zn`a recn :`xnbd dywn
z` dpnn dpwe xfgy ote`a df oic xnel dkxved ok zngne

,dndaddî÷Bìådf oic cinrdl `ziixal did -äðBæa §§¨§¨
éäéà äøOòéúå ,úéìàøNédnda ly xyrna aiigzz `ide - ¦§§¥¦§¦©§¨¦¦

oeik ,'gewl' ly xeht dfa oi`e ,'opz`' ly leqt xyrna oi`y ,ef
:`xnbd zvxzn .xaer ecera ezlaiwyïì òîLî à÷d`a - ¨©§©¨

xnel epkxved diebl ozipy opz`a wxy ,eprinydl `ziixad
dlqt `l xyrn iably zngn `ed xyrzn `edy mrhdy

d z` dxezdopz` mle` ,leqt `ed gafnl la` ,opz`äðBæc§¨
ïðúà éåä àì ,úéìàøNéiab lr daxwdl elit` xzene ,llk ¦§§¥¦Ÿ¨¥¤§¨

.gafn
`ed `ziixaa df xe`iae :`xnbd dtiqen,ééaà øîàc ,ééaàãk¦§©©¥§¨©©©¥

øeñà dððúà ,úéøëð äðBæ,daxwdlBðéà äéìò àaä ïäëå ¨¨§¦¤§¨¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¥
'Bòøæ ìlçé àì' íeMî ä÷Bì(eh `k `xwie)lr xqe`y e`ld dfy , ¤¦Ÿ§©¥©§
la` ,dpef z`yl mipdkdøzeî dððúà ,úéìàøNé äðBæ¨¦§§¥¦¤§¨¨¨

,daxwdl.'Bòøæ ìlçé àì' íeMî ä÷Bì äéìò àaä ïäëå§Ÿ¥©¨¨¤¨¤¦Ÿ§©¥©§
:mdipiay weligd mrh z` iia` x`anedððúà úéøëð äðBæ¨¨§¦¤§¨¨

,øeñàc oeikøîbly dey dxifba opz` oic z` cenll yi - ¨¨©
,úBéøòî 'äáòBz äáòBz',ef oeyl dxn`p zenewnd ipyay ¥¨¥¨¥£¨

xn`p opz`a(hi bk mixac)'d zarFz iM 'ebe dpFf opz` `iaz `l'Ÿ¨¦¤§©¨¦£©
xn`p zeixrae ,'mdipW mB Lidl`(hk gi `xwie)dUri xW` lM iM' ¡Ÿ¤©§¥¤¦¨£¤©£¤
,cenll yie ,'dN`d zarFYd lMnäîiably myk -,úBéøò ¦Ÿ©¥Ÿ¨¥¤¨£¨

miypa xaecnéLec÷ eäa éñôz àìcmiqtez miyeciw oi`y - §Ÿ¨§¦§¦¥
,odaóàopz`,äðBæwx `ed ,'darez' oeyl eilr xn`pyCäa- ©¨§©

ly opz`aefk dy`,éLec÷ da éñôz àìcla` ,dieba epiide §Ÿ¨§¦¨¦¥
.daxwdl xzen dppz` oiyeciw da miqtezy zil`xyi dpef

åy jkl mrhdäéìò àaä ïäë[dieb dpef lr-]íeMî ä÷Bì Bðéà §Ÿ¥©¨¨¤¨¥¤¦
,'Bòøæ ìlçé àì'oeikéàäå ,àðîçø øîà 'Bòøæ' ìlçé àìc- Ÿ§©¥©§§Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨§©

,diebn clepd oadeàeä déòøæ åàì`ed ik ,erxf aygp epi` - ¨©§¥
`l odkdy `vnpe ,dly drxf aygpe diebd en` ixg` qgiizn
aygp dpnn clepd oady zil`xyi dpef la` ,erxf z` llig

.dwele erxf z` llig dze` lread odk ,'erxf'

äðùî
,dnda xyrn zyxtdn mixeht mitzeyy x`eai epzpyna
izn ,mdia` iqkp z` eyxiy mig`a dpynd dpc jk jezne
dpynde .zxhet dpi` izne ,dnda xyrnn zxhet mzetzey

milwy zkqna epipyy oicd iabl dnec oecip d`ian(f"n `"t)

,'oealw'l dphw rahn siqedl jixv lwyd zivgn ozepdy
mipzep mc` ipa ipyyke ,lwyd zivgn lr dphw ztqez epiidc
yie cg` oealw wx siqedl mikixvy mipte` yi ,mly lwy cgi
oic z` dpynd zxxan dfa s`e ,zepealw ipy siqedl mikixvy

.ea miaiig mpi` izne oealwa miaiig md izn ,miyxeid
ïéôzeMäå ïéçàämitzey mde ,mdia` z` eyxiy mig` - ¨©¦§©¨¦

ote`a ,ielz mpic ,eiqkpaiçLïBaìwa ïéáécgi epzi eli`y - ¤©¨¦©¨§
df ixd ,dphw rahn siqedl mdn cg` lk aiigzi lwyd zivgn
ipya minkg meaiigy ,mitzey mzqk miaygp mdy oniq

md ixd jky oeike ,zepealwäîäa øNònî ïéøeètlkn §¦¦©§©§¥¨

dfi`a dpynd x`az oldle .zetzeya mdl ecleeiy zecled
y ote`a la` .xaecn ote`,äîäa øNòîa ïéáéiçoi`yk epiide ©¨¦§©§©§¥¨

mdipy m` ,jenqa ok mb x`eai df ote`e ,mitzey ly oic mdl
,lwyd zivgnl mly lwy cgi mipzepïBaìwä ïî ïéøeèt- §¦¦©¨§

zivgn ozepy a` oick mpic `l` ,sqep oealw zzl miaiig mpi`
ipy rahn siqedl aiig epi`y ,cgi eipa ipy xear lwyd

.oealwl
z` `yixa epipy mdilry mipte`d z` zyxtn dpynd
xyrna miaiig'y dpynd dxn` eilry ote`d :mipica weligd

yk epiid ,'oealwd on mixehteúéaä úñéôzî eð÷mdl eltpy - ¨¦§¦©©©¦
mitzeyk miaygp mpi`y ,mda ewlg `l oiicre ,dyexia zenda

md okle ,mdia` zeyxl mikiiyk miaygp miqkpd `l`ïéáéiç©¨¦
ztqezn mixehte ,jka aiig did mdia`y enk ,dnda xyrna
,mdia` zeyxa oiicr md eli`k miaygp miqkpd ik ,oealw
aiig epi` ,eipa ipy lr lwyd zivgn ozep did mdia` eli`e

.ipy oealw siqedlåàì íàåexfg `le ,miqkpa ewlg m` - §¦¨
,mda etzzydeïéøeètmnvr zenda mze`a dnda xyrnn §¦

gewl'k miaygp mdy oeik ,mda ewlgyink aygp cg` lky ,'ze
.eig`n ewlg z` dpwy

m` la` :ipyd oicd ly ote`d z` zx`ane dpynd dkiynn
e÷ìçjk xg`e ,mdia` zyexia mig`d,eôzzLðå eøæçote`a ¨§¨§§¦§©§

mdy exn` df ote` lre ,mixenb mitzeyk mpic dfïéáéiç©¨¦
ïBaìwa,ipyäîäa øNònî ïéøeèôeecleeiy zecled lkn ©¨§§¦¦©§©§¥¨

.zetzeya mdl

àøîâ
miaiig ziad zqetzn epw 'ek oitzeyde oig`d' :dpyna epipy
xyrnn oixeht 'eke etzzype exfge ewlg ,[dnda xyrna]

.'dnda
mitzeyl miyxei oia weligd z` ecnl okidn d`ian `xnbd

:dnda xyrn iabl,ïðaø eðzweqta xn`p(ai bi zeny)oipra ¨©¨¨
didi xW` dndA xbW xhR lke 'dl mgx xhR lk Yxarde' ,xeka§©£©§¨¨¤¤¤¤©§¨¤¤¤¤§¥¨£¤¦§¤

oeylne ,''dl mixkGd KN'Cl äéäé'lr `ed aeigdy rnyn ¨©§¨¦©¦§¤¨
,jl wx zkiiy `idy dndaàìådnda lr.úeôzeL ìL §Ÿ¤¨
:zyxece `ziixad dkiynnìBëémixeht eidiy xnel ziid ¨
úéaä úñéôúa eð÷ eléôà`l oiicre mdia`n zenda eyxiy - £¦¨¦§¦©©©¦

,mdipia ewlgøîBì ãeîìzoeyla,'äéäé'gdylr lg aei ©§©¦§¤
.miyxeia s` epiide ,ote` lka da ekfy dnda

mixeht mitzeyy df weqtn yexcl ozip cvik :`xnbd dywn
,dnda xyrnnåixdéàä,df weqt -áéúk øBëáaxn`p - §©¦§§¦

:`xnbd zvxzn .dnda xyrn iabl `le ,xeka iablBðéà íà¦¥
øBëáì ïéðòiabl mitzeyd xeht z` yexcl ozip `l m` - ¦§¨¦§

,xekaúeôzeLa déúéà àäclr mb milg dxeka ipic ixdy - §¨¦¥§¨
,mitzey zndaáéúëc(e ai mixac)'íëðàöå íëø÷a úøëáe' ¦§¦§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

ok m` ,miyp` dnkl zekiiy zendady rnyne ,miax oeyla
,xeka iabl xn`p `l mitzey hrnny 'jl didi' aezkdy i`ce

ïéðò eäðzweqtd z` yexc -,äîäa øNòîìepnn cnle §¥¦§¨§©§©§¥¨
.dnda xyrnn mixeht mitzeyy

xyrnn oixeht oealwa oiaiigy oitzeyde oig`d' :dpyna epipy
zx`an `xnbd .'oealwd on oixeht dnda xyrna oiaiig ,dnda
:xehtl e` aeigl dey mpicy minrt `l` ,hlgen llk df oi`y

,äéîøé éaø øîà,mipte` dnkl miwelg miyxeid ipicíéîòt ¨©©¦¦§§¨§¨¦
äæáe äæa ïéáéiçLxyrnae lwyd zivgnl oealw ztqeza - ¤©¨¦¨¤¨¤

,dndaäfîe äfî ïéøeètL íéîòôealwn -,dnda xyrnne oe §¨¦¤§¦¦¤¦¤
íéîòôe ,äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiçL íéîòt§¨¦¤©¨¦©¨§§¦¦©§©§¥¨§¨¦

.ïBaìwä ïî ïéøeèôe äîäa øNòîa ïéáéiçL¤©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©¨§
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המשך קעמוד בכו



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zexeka(iying meil)

oi` opgei iax zrcly ea ep`vny sqep oecip d`ian `xnbd
:dxixadéîòèì ïðçBé éaø àãæàå,opgei iax xn`y df xace - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,exn` ezhiyle÷ìçL ïéçàä ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©¦¤¨§
laiw cg` lky zxxan dwelgdy mixne` oi` ,mdia` zyexia
lky okzie ,'dxixa oi`' `l` ,dligzn el ie`x didy wlgd z`

k miqkpa ewlgyk `linne ,exiag wlg z` laiw cg`úBçB÷ì̈
ïäribdy wlgd z` eig`n dpw mdn cg` lk eli`ke ,miaygp ¥

,eig` cil ribdy wlgl dxenza ecilejkitlïéøéæçîz` ©£¦¦
zerwxwd,ìáBia äæì äæzexfeg zexeknd zerwxwdy myky ¤¨¤©¥

aey miwlgne mixfege ,dliha miyxeid zwelg mb jk ,odilral
mixne` oi` ,opgei iax zrcly ixd .mdipia zerwxwd z`
cg` lky mixne` ep` `l` ,ewlg z` laiw cg` lky xxazdy
df mipew md eli`k zaygp mzwelg okle ,eig` wlg z` laiw

.ewlg z` cg` lk dfn
a df oic eprinydl opgei iax jxved recn `xnbd zx`anipy

:zenewnéëéøöeipya df oic eprinydl opgei iax jxvede - §¦¦
,exiagn cg` oic cenll mileki epiid `le ,zenewndéàc§¦

àëä ïðéòîLàxyrn iabl wx opgei iax z`f eprinyd eli`y - ©§§¦©¨¨
xyrnn mixehte zegewlk miaygp ewlgy miyxeidy ,dnda

y xnel mewn did ,dndaàäadf oica `weec -éaø øîà÷ §¨¨¨©©¦
ïðçBéxn`py oeik ,dxixa oi`y(hk-gk ak zeny)oYY LipA xFkA' ¨¨§¨¤¦¤

lirl eyxce ,'Lp`vl LxWl dUrY oM ,iN(.ep)ipicy df weqtn ¦¥©£¤§Ÿ§§Ÿ¤
mdy 'jp`ve jxey' lr wx milg dnda xyrnðá'c àéîec'E- §¨§¦§

xnel yi ok m`e ,weqta xkfend oad oeictl dnecaða' äî'E ©¦§
Eì øeøáajzeyxa clep `edy xexa oeicta aiigd jpay myk - §¨§

,xexia jixv xacd oi`eðàöå EøBL' óà'Eaezka exkfedy ©§§Ÿ§
xaecn dnda xyrn aeiglEì øeøáa`idy xexay dndaa - §¨§

i`ce dzid `l dyexid zray dnda lr `le ,jzeyxa dclep
iax xaeq df oecipa `weec okle ,jig` mr zwlgy cr jzeyxa

,dxixa oi`y opgeiìáàly dyexi zxfg iabläãNyi ,laeia £¨¨¤
`linne ,zegewlk `le miyxeik mpice ,dxixa yiy xnel mewn
wxy oeik ,laeia zerwxwd z` xifgdl mikixv miyxeid oi`

ìáBia øcäéì àðîçø øîàc àeä 'øëî'dxknpy dcy lr wx - ¤¤§¨©©£¨¨¤§©©¥
miweqta xen`k ,laeia dxifgdl yiy dxezd dxn`dk `xwie)

(cl-dkla` ,àì ,äðzîe äMeøéokl ,laeia dxifgdl jxev oi` - §¨©¨¨Ÿ
laeia dcy zyexi zxfg iabl mb eprinydl opgei iax jxved
wlg z` gwl cg` lk dwelgay okziy oeike ,'dxixa oi`'y

.laeia zxfege xknk dpic ,dyexia eig`
:zx`ane `xnbd dkiynnäãN ïðéòîLà éàåeprinyd eli`e - §¦©§§¦©¨¤

zxfeg `idy ,dcy zyexi iabl wx 'dxixa oi`'y df oic opgei iax
wx `ed dcy xifgdl aeigdy ,xnel mewn did ,laeiaàøîeçì§§¨

zxxan dwelgd m` wtq yiy meyn ,xingdl miwqety -
df wlgy okzie ,zxxan dpi`y e` ,dyexia el ribd df wlgy
ep` gewl `ed `ny wtqd iptne ,epnn dpw `ede eig`l ribd
ewlg z` xifgdl aiig miyxeidn cg` lky mixne`e mixingn
yi dnda xyrna s`y mixeaq epiide .ycgn miwlege ,laeia
`l` zegewlk mpic oi`e dxixa yi `ny xnele xingdl
opgei iax jxved okle ,dnda xyrna miaiige ,miyxeik
zxeza `le ,i`ce zxeza `ed 'dxixa oi`'y df oicy eprinydl
z` xehtl dnda xyrna ezngn miliwn s` `linne ,wtq

.xyrnn miyxeid
énð éàiabl opgei iax rinydy dna ic `ly jkl sqep xe`ia - ¦©¦

,laeia zxfeg `idy dcyälçzëìxnel mixeaq epiidy - §©§¦¨
dwelgd oi`e 'dxixa oi`'y meyn epi` laeia dxfgd oipry
mikixv 'dxixa yi' m` s` `l` ,dcya wlg lk yxi in zxxan
jky meyn ,ziad zqetzl laeia rwxwd z` xifgdl miyxeid

dzidy in ly zelral rwxwd xefgz laeiay ,dxezd dxn`
zqetzl xefgl rwxwd dkixv miyxei ly ote`ae ,dligza ely

,cgi mig`d lkl zkiiy dzidy ,ziad,àëä ìáàaeig iabl £¨¨¨
,ef `xaq zkiiy `ly ,dnda xyrnàì àîéàxn`p ile` - ¥¨Ÿ

wlgd z` zxxan dwelgdy itl ,xyrn aeign xhtp epi`y
jxved okle .gwelk epic oi`e ,eia` zzin zryn xak el ribdy
jkitle ,'dxixa oi`'y dnda xyrn iabl eprinydl opgei iax
xeht meyn xyrnn zexeht dwelg zrya zeniiwd zendad
mixeht etzzype exfgy ixg` odl eclepy zeclede ,'gewl'

:`xnbd zniiqn .mitzey ly mdy meynàëéøöyi ok` - §¦¨
zerwxw zxfgd iabl ,mixacd ipy iabl df oic eprinydl jxev

.dnda xyrn iable laeia
yiy mixaeqd xfrl` iaxe opr ax zrc lr dywn `xnbd

:dxixa,éáéúéîdxenza dpyna epipy(.l)zaxwd xeqi` iabl ¥¦¥
,alkl dxenzk dlawzdy xnelk ,'alk xign' `idy dndaïëå§¥

äøNò ìèð ãçà ,e÷ìçL ïéôzeMä,mi`lhäòLz ìèð ãçàå ©¨¦¤¨§¤¨¨©£¨¨§¤¨¨©¦§¨
mi`lháìkä ãâðkL ,áìëåmdn cg`y mi`lh dxyr mze` - ¨¤¤¤§¤¤©¤¤

,alkd cbpk `edïéøeñàetelig did mdn cg`y oeik ,daxwdl £¦
jezn `ed in xxazd `le ,alk xign xeqi` eilr lge ,alk ly

mi`lhd zryz eli`e ,mi`lhd zxyríéøzeî ,áìkä íòL¤¦©¤¤¨¦
:dziiyew z` `xnbd zniiqn .daxwdl,äøéøa Lé úøîà íàå§¦¨§©¥§¥¨

,ok m` ,dligzn wlg lk jiiy did inl xxazn dwelgd ici lre
,mi`lh dxyr gwly cg` eze`éãäáì eäéépéî ãç øBøáéì¦§©¦©§§©£¥

ìå ,áìkìB÷L,alkd cbpk cner `edy rawie cg` dlh xexai - ¤¤§¦§
,'alk xign'd `edy xxazie ,mi`lhd zxyr oian epgwieðäåC §¨¨

eøzLéì`ly jkne .daxwdl mixzen eidi mixzepd mi`lhde - ¦§§
.dxixa oi`y gken ,ok mixne`

:`xnbd zvxznénð éëä éããäì eälek eåLc éà ,éMà áø øîà̈©©©¦¦§¨§©£¨¥¨¦©¦
ciay dlh lky ixd ,dfl df mlek miey mi`lhd eid m` -
,ezenk deyy dlh ipyd szeyd cia ecbpk yi ,cg`d szeyd
df ote`ae ,alkd cbpk `ed dxyrdn cg` dlh wxy `vnpe
,alkd cra ozip `edy xxaie rawie mi`lhdn cg` lehi zn`a

mle` ,gafnl mixzen eidi mi`lhd zryz x`yeéàîa àëä̈¨§©
ïðé÷ñòote`a ,xaecn dna ,dxenza dpyna ,o`k -eåL àìc ¨§¦©§Ÿ¨

éããäì eälekdryzy oebke ,dfl df miey mi`lhd lk oi`y - §©£¨¥
mry mi`lhd zryzn xzei mixwi eid dxyrd jezn mi`lh

,alkdeäMîe ãç àaìk éàä éåLåixiyrd dlhk dey alkde - §¨¥©©§¨©©¤
zryzn xzei ecbpky mi`lhd zryz mieyy yxtdd ztqeza

,enry mi`lhdéLî eäMî éàäåeäleëa éúàå Cdf ieeye - §©©¤¨¦§¨¥§§
mi`lhd zryz lk oia wlgzn ,yxtdd cbpk alka yiy
mixq`pe ,ztqez dze`n zvwn lg mdn cg` lkay ,ecbpky
dlhde ,ztqezd ly zvwn eze` meyn mi`lhd zryz

.elek cbpk alkdy meyn xeq` ixiyrd

äðùî
:dnda xyrnn zexehty zendad od in zx`an dpyndìkä©Ÿ

,zexedhd zendad ibeq lk -øécì ïéñðëðickøOòúäì ¦§¨¦©¦§¦§©¥
,dnda xyrnaïî õeçdíéàìklgxe yiizn clepd -,ednda ¦¦§©¦

`idyïôBc àöBéå ,äôøègztn zecled jxck clep `ly - §¥¨§¥¤
,myn ede`ivede ,en` oha otec z` ekzg `l` ,mgxdøqeçîe§©

ïîædie`x dpi`y ,dzcill mini dray jeza `idy dnda - §©
,ipinyd dnei cr daxwdl oiicr.íBúiäå:dpynd zxxane §©¨

,íBúé eäæéàå,xyrnn xehtdäèçLpL [Bà] dnà äúnL ìk §¥¤¨Ÿ¤¥¨¦¨¤¦§£¨
,dzcil zraäèçLð eléôà ,øîBà òLBäé éaø .äãìé Ck øçàå§©©¨¨§¨©¦§ª©¥£¦¦§£¨

dnà,dxer z` ehiytdeíéi÷ çìMäåxerdy cer lk - ¦¨§©¤©©¨
miiw hytendäæ ïéàaygp,íBúé.xyrna aiige ¥¤¨
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המשך קעמוד רנד

oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay
äéîòèì ïðçåé éáø àãæàå.dxixa oi`c Ðéëéøöå.opgei iaxc izxz jpd Ðàäá

ïðçåé éáø øîà,jpal ywzi` dnda xyrnc meyn ,oixehte dxixa oi`c Ð
.'ebe "dyrz ok il ozz jipa xeka" :(ak zeny) aizkckêì øåøááclepy Ð

.jzeyxaäãù ïðéòîùà éàåmeyn ,opgei iax xn`w `idda :`pin` ded Ð
,`kd la` .`witq meyn lif` `xneglc
inp i` .xyrnn xhtinc `ed `lewlc
zxfeg `dzy opira laei iablc Ð dlgzkl
iab la` ,cgia dzidy dzlgzl rwxw

.ikd xninl `kil Ð xyrnïéôúåùä ïëåÐ
.[`,l] "oixeq`d lk" wxta dxenz zkqna
äòùú ãçàå íéàìè äøùò ìèð ãçà

áìëå íéàìèdxyr oze` .odnr Ð
,gafnl oixeq` Ð alkd cbpky mi`lhd
xign" dide alk ly etelig did odn cg`c

.edip id opirci `le ,"alkáìëä íòùÐ
.`xeqi` eda zil Ð alkd mry dryzdéà

éããäì åäìåë ååùãoze`ay yak lky Ð
deyy dxyrd oze`a xag el yi dryz
ikd Ð alkd cbpk ixiyrdy `vnpe ,ezenk
alk xigna cg` lhepe ,dxixa yic inp

.deabl oixzen x`yde ,elke`eéàîá àëä
ïðé÷ñòeey `lc oebk Ð ixiq` edlekc Ð

oiey dxyr jezay miyak dryzy .iccd`
alkde ,alkd eze` mry dryzn xzeidey

oze` oieyy edyn eze`e ixiyrd z`
.enry dryzn xzei ocbpky dryz
dryzd lka jled alk xign ied `zydc
.ecbpk ixiyrde ,`zxet cg lka ecbpky
drax` cge cg lk deyc oebk :qixb dxende
,ifef `yng `alke ,`yneg iblte ifef
`yexite .edleka iz`e jiiy `fef `eddc
cbpky dxyr oze`n cge cg lk ieyc :ikd
,`fefc `yneg iblte ifef drax` alkd
,ifef cge mirax` oiey dxyrd lky `vnp
dyng oiyer oiyneg i`vg dxyry
dyng dey alkde .`fef epiidc ,oiyneg
`l` opi` enry dryzy `vnp Ð mifef
`yng edi`e fef dyye [miyly] (miying)
mze` eey `l `zyd .cge oirax` ixd Ð
oze`e ,cg lk ifef drax` `l` alkd mry
`blte ifef drax` cg lk eey ecbpky
z` deyn alkdy `vnp Ð `fefc `yneg
,alkd selig jiiy ecbpky oze` lkae ,mlek
lr xzei dey cg` lky yneg ivg eze`
alkdy fef eze` cbpky selign ,fef rax`

.rax`n xzei deyäðùîåîà äúîù ìë
yxtn oizipznc `nrh lke .dcil zrya Ð

.`xnbaíéé÷ çìùäå.miiw xerde Ðäæ ïéà
íåúé.`nrh yxtn `xnba Ðàøîâøåù

áùë åà.aizk miycwd lk x`y iab Ð
äîãð.frl dnec `ede lgx en`y Ðíéàìë

.`a lgxde yiizd on Ðïàë øîàðÐ
."hayd zgz" :dnda xyrnaïìäì øîàðå
."en` zgz" :miycwd lka Ðïìäì äîÐ

.miycwd lkaåììä úåîùä ìëì èøôhxt xyrn dne .oizipznc `nrh epiide .inp ikd xyrna s` Ð mezie onf xqegne otec `veie dncpe mi`lk :ziyixtck Ð
.zetixh dxyr dpenyn zg` `id ef dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndac ,zxaer dpi`y dtxhl hxt ,"xeari xy` lk" :(fk `xwie) da aizkc Ð dtxhl

ìëäi`n iiezi`l ,oizipzna ipzwc Ðäö÷åî.dxf dcearl eaixwdl edeyixtdy Ðãáòð.dipxw oia dl jqipy oebk ,dnvr dndad z` cary Ðïãéã àðúå`pz Ð
znc.oizipznc ipd lk iiez`l Ð "lkd" `pzc oizipøîâ éà.miycwn "zgz" "zgz" xyrn Ðàì éîð éðälk" wxta dxenza `ipzc .miycwa ileqt edlek `dc Ð

Ð "xwad on" ."ebexdz dndad z`e" :aizkc ,`id `lhw za Ð micr ipy i`c .cg` cr `l` xaca oi`y oebke ,raxpe raex `ivedl Ð "dndad on" :(`,gk) "oixeq`d
.dvwend z` `ivedl Ð "o`vd on" ,carpd z` `ivedléìé àì éàåóoixyrn oi`c dil `pn ,mezie onf xqegn ,ipixg` ipd ,miycwn Ðéðäåedleke raxpe raex Ð

.milral onena elk`i Ð daxwdl efg `lc ab lr s`e .ixyrlc edpiax `pngx Ð jpi`åá ïéìñåô äøæ äãåáòå äåøò øáã åá ìñåô íåîäù ìëedpiyw` `dc Ð
."ma men mda mzgyn ik" :(ak `xwie) aizkc ,menl `pngxàåä à÷éôñ ñåðéâåøãðàå íåèîåèdixa :xaq oerny iaxe .ixyrin jytp dnn jkld ,dawp i` xkf i` Ð

.`id dnvr iptaàì éîð éðä.mezie onf xqegne otec `vei Ð
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õåçmeyn Ð `xnba `nrh yxtn `dc ,dncp ipzinl inp ivn ded Ð 'ek mi`lkd on

libx [mi`lk] (dtxh) aiygc mewn lka la` .miycwn "zgz" "zgz" opitlic

.zvw dil incc meyn ,mi`lk llka `ed eli`k dncp blclèøôdpi`y dtxhl

.zetxh dxyr dpenyn `id dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndac Ð zxaer

:dtxha i`xw `zlz jixvn (`,e) zegpna mzde

zry dl dzid `lc en` irnn dtxhl cg

kdcge ,dyicwd jk xg`e dtxhl cge ,xye

daekx`d one .dtxhp jk xg`e dyicwdl

.dtxhp dpi`c oeik ,zxaer dil opiayg dhnle

ìëdxf dceare dexr xac ea lqet mendy

,`yxc jd edl zi` `nlr ilek Ð ea oilqet

carpe dvwen raxpe raex hrnnc o`n elit`

lk" wxta "xwad on"ne "dndad on"n

lirl) izyxitck ,(`,gk dxenz) "oixeq`d

.(dnda gweld wxta

øëæjd Ð 'ek mehneh `l zi`ce dawp i`ce

,yiwl yixe `cqg axk `lc `ibeq

.(a,an) "oinen el` lr" seqa lirl ziyixtck
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רמג oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay
äéîòèì ïðçåé éáø àãæàå.dxixa oi`c Ðéëéøöå.opgei iaxc izxz jpd Ðàäá

ïðçåé éáø øîà,jpal ywzi` dnda xyrnc meyn ,oixehte dxixa oi`c Ð
.'ebe "dyrz ok il ozz jipa xeka" :(ak zeny) aizkckêì øåøááclepy Ð

.jzeyxaäãù ïðéòîùà éàåmeyn ,opgei iax xn`w `idda :`pin` ded Ð
,`kd la` .`witq meyn lif` `xneglc
inp i` .xyrnn xhtinc `ed `lewlc
zxfeg `dzy opira laei iablc Ð dlgzkl
iab la` ,cgia dzidy dzlgzl rwxw

.ikd xninl `kil Ð xyrnïéôúåùä ïëåÐ
.[`,l] "oixeq`d lk" wxta dxenz zkqna
äòùú ãçàå íéàìè äøùò ìèð ãçà

áìëå íéàìèdxyr oze` .odnr Ð
,gafnl oixeq` Ð alkd cbpky mi`lhd
xign" dide alk ly etelig did odn cg`c

.edip id opirci `le ,"alkáìëä íòùÐ
.`xeqi` eda zil Ð alkd mry dryzdéà

éããäì åäìåë ååùãoze`ay yak lky Ð
deyy dxyrd oze`a xag el yi dryz
ikd Ð alkd cbpk ixiyrdy `vnpe ,ezenk
alk xigna cg` lhepe ,dxixa yic inp

.deabl oixzen x`yde ,elke`eéàîá àëä
ïðé÷ñòeey `lc oebk Ð ixiq` edlekc Ð

oiey dxyr jezay miyak dryzy .iccd`
alkde ,alkd eze` mry dryzn xzeidey

oze` oieyy edyn eze`e ixiyrd z`
.enry dryzn xzei ocbpky dryz
dryzd lka jled alk xign ied `zydc
.ecbpk ixiyrde ,`zxet cg lka ecbpky
drax` cge cg lk deyc oebk :qixb dxende
,ifef `yng `alke ,`yneg iblte ifef
`yexite .edleka iz`e jiiy `fef `eddc
cbpky dxyr oze`n cge cg lk ieyc :ikd
,`fefc `yneg iblte ifef drax` alkd
,ifef cge mirax` oiey dxyrd lky `vnp
dyng oiyer oiyneg i`vg dxyry
dyng dey alkde .`fef epiidc ,oiyneg
`l` opi` enry dryzy `vnp Ð mifef
`yng edi`e fef dyye [miyly] (miying)
mze` eey `l `zyd .cge oirax` ixd Ð
oze`e ,cg lk ifef drax` `l` alkd mry
`blte ifef drax` cg lk eey ecbpky
z` deyn alkdy `vnp Ð `fefc `yneg
,alkd selig jiiy ecbpky oze` lkae ,mlek
lr xzei dey cg` lky yneg ivg eze`
alkdy fef eze` cbpky selign ,fef rax`

.rax`n xzei deyäðùîåîà äúîù ìë
yxtn oizipznc `nrh lke .dcil zrya Ð

.`xnbaíéé÷ çìùäå.miiw xerde Ðäæ ïéà
íåúé.`nrh yxtn `xnba Ðàøîâøåù

áùë åà.aizk miycwd lk x`y iab Ð
äîãð.frl dnec `ede lgx en`y Ðíéàìë

.`a lgxde yiizd on Ðïàë øîàðÐ
."hayd zgz" :dnda xyrnaïìäì øîàðå
."en` zgz" :miycwd lka Ðïìäì äîÐ

.miycwd lkaåììä úåîùä ìëì èøôhxt xyrn dne .oizipznc `nrh epiide .inp ikd xyrna s` Ð mezie onf xqegne otec `veie dncpe mi`lk :ziyixtck Ð
.zetixh dxyr dpenyn zg` `id ef dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndac ,zxaer dpi`y dtxhl hxt ,"xeari xy` lk" :(fk `xwie) da aizkc Ð dtxhl

ìëäi`n iiezi`l ,oizipzna ipzwc Ðäö÷åî.dxf dcearl eaixwdl edeyixtdy Ðãáòð.dipxw oia dl jqipy oebk ,dnvr dndad z` cary Ðïãéã àðúå`pz Ð
znc.oizipznc ipd lk iiez`l Ð "lkd" `pzc oizipøîâ éà.miycwn "zgz" "zgz" xyrn Ðàì éîð éðälk" wxta dxenza `ipzc .miycwa ileqt edlek `dc Ð

Ð "xwad on" ."ebexdz dndad z`e" :aizkc ,`id `lhw za Ð micr ipy i`c .cg` cr `l` xaca oi`y oebke ,raxpe raex `ivedl Ð "dndad on" :(`,gk) "oixeq`d
.dvwend z` `ivedl Ð "o`vd on" ,carpd z` `ivedléìé àì éàåóoixyrn oi`c dil `pn ,mezie onf xqegn ,ipixg` ipd ,miycwn Ðéðäåedleke raxpe raex Ð

.milral onena elk`i Ð daxwdl efg `lc ab lr s`e .ixyrlc edpiax `pngx Ð jpi`åá ïéìñåô äøæ äãåáòå äåøò øáã åá ìñåô íåîäù ìëedpiyw` `dc Ð
."ma men mda mzgyn ik" :(ak `xwie) aizkc ,menl `pngxàåä à÷éôñ ñåðéâåøãðàå íåèîåèdixa :xaq oerny iaxe .ixyrin jytp dnn jkld ,dawp i` xkf i` Ð

.`id dnvr iptaàì éîð éðä.mezie onf xqegne otec `vei Ð
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õåçmeyn Ð `xnba `nrh yxtn `dc ,dncp ipzinl inp ivn ded Ð 'ek mi`lkd on

libx [mi`lk] (dtxh) aiygc mewn lka la` .miycwn "zgz" "zgz" opitlic

.zvw dil incc meyn ,mi`lk llka `ed eli`k dncp blclèøôdpi`y dtxhl

.zetxh dxyr dpenyn `id dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndac Ð zxaer

:dtxha i`xw `zlz jixvn (`,e) zegpna mzde

zry dl dzid `lc en` irnn dtxhl cg

kdcge ,dyicwd jk xg`e dtxhl cge ,xye

daekx`d one .dtxhp jk xg`e dyicwdl

.dtxhp dpi`c oeik ,zxaer dil opiayg dhnle

ìëdxf dceare dexr xac ea lqet mendy

,`yxc jd edl zi` `nlr ilek Ð ea oilqet

carpe dvwen raxpe raex hrnnc o`n elit`

lk" wxta "xwad on"ne "dndad on"n

lirl) izyxitck ,(`,gk dxenz) "oixeq`d

.(dnda gweld wxta

øëæjd Ð 'ek mehneh `l zi`ce dawp i`ce

,yiwl yixe `cqg axk `lc `ibeq
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רמד
oifge` mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

àåä àéìòî ãìåyixe ,dcil d`nh en`e celik df ixdc oerny iax xn`w (`,n) otec `vei wxta dcp zkqna Ð

.otec `vei zeaxl Ð "clei ik" :opixn` inp ikde .otec `vei zeaxl Ð "clz" :`xnba `nrh yxtn yiwléáøë àìãå

ïðçåé"dcil" "dcil" xnbc ,yecw epi`y miycw oiiprl oerny iax dcenc (`,n dcp) `wxit `edda mzd xn`c Ð

.mgx irac xekanïåòîù éáøëon dnda gweld" wxta lirl dizlinl opiyxtcke ,xyrzdl xicl qpkpc :xn`c Ð

.(a,`k) "iebdçìùäå.uegl cled `viyk miiw xerde Ðïá

äðéáì ú÷øòî ìàéøúñ.mewn Ðäúîä úàdywnyk Ð

eze` oiyialne dzn `idy m`d xer mihiytn ,cleed zngn

.el oiyery df xac iptn miiwzne ,ig `edy cleläéçä úà

.cled edf Ðåðéúðùî ìù àîòè äúìâúðmeyn i`cec Ð

miiw glydy (xerdy) onf lk clep m` :ryedi iax xn`w ikd

en`y ink dnec Ð clel dpdn xerdc oeikc .mezi epi` Ð

.zniiwåðîå÷îáù ïéøéæç :äæ øáã ãéòä ãåòåoeyl Ð

.`"behl mifrely wxi ,zxfgññîä úéááoilr oze` epiid Ð

oixewy ,dnda ly qqnd eze`a yiy envr xyad enk ,miphw

.`"lehpivååãåç ìò 'åë úçà íòô :äæ øáã ãéòä ãåòÐ

dxyr yy eilr exary jk lk ar `edy ,eagexa ,eciv lr

.oli` ly eagexa ,xnelk ,eceg lr .ef cva ef zepxwéðëåé øá

.ipkei xac `riak `ni`e :izkec dnka opixn`ck ,`ed ser Ð

äòáè.dkezay dnn Ððë áéúëäåäñìòð íéððø óÐ

xn` jky .`hgzpe dler `yep :oewixhep oeyla ikd yxtzne

xa ser eze`l zegaeyn mitpk (i)z`xa ike :`ed jexa yecwd

diabne z`fk dlecb dvia d`yepy jk lk gk dl yiy ,ipkei

dpiwa zgpa dcixene dlrnl.äéì àéãù àìã àîìà

:(à,èé) úéðòú úëñîá åøéáçå ,äãéøé ïåùì Z àèçúð

.åéáà éðôì àèçúîä ïáéàåä àúøæåî,j"ipxeh frla =

.dkilyd jkl ,gext`l die`x dzid `lyäðùîùìù

äîäá øùòîì úåðøâied dpya miwxt dylya ,xnelk Ð

jixv Ð wxtl wxt oia el ecleiy zendady ,dnda xyrn onf

,dlgzkl odn lk`i `l wxtd ribiync .wxtd ribiyk xyrl el

`nlra devnc ,xzen Ð okl mcew la` .xyrn `la ,opaxcn

,my eilr `xwy xg`n ycew ixiyrdc .eizenda xyrl `ed

mipnf dyly ipda la` .xyrn `la elke`l ecia zeyxd la`

`xnbae .xyrn `la dlgzkl lk`i `ly minkg edekixvd

."zepxb" oeyl hwp `nrh i`ne ,mipnf ipda `py i`n yxtn

ñåøôyxtn i`pz ipd lkc `nrhe .`ed dnk `xnba yxtn Ð

.`xnbaäîäá øùòî ìù úåðøâ ïäåzendad oileahc Ð

.opaxcnáåè íåéá øùòì øùôà éà:`xnba yxtnck Ð

i` aeh meiae ,ixiyrd `xwiqa xewql jixvy .`zxwq meyn

.raevy iptn ,xyt`äðùä ùàøokl mcew eclepy oze`c Ð

,jli`e o`kn ecleeiy oze` mr xyrzdl xicl oiqpkp oi` Ð

.oyie ycg iedc meyníéìåìàäoi` ,lel`a eclepy oze` Ð

yxtn `nrhe .a` ipa mr `le ixyz ipa mr `l oixyrzn

oerny iaxk e` ,xi`n iaxk dkld i` dil `wtqnc :`xnba

.onvr ipta oixyrzn jkld ,ixyza cg`a'åë ïéãìåðä ìëÐ

y`x ixyza cg`a :ixn`c ,oerny iaxe xfrl` iaxl o`z`

.dnda xyrnl dpydïéôøèöî.cg` xicl oqpekl Ðéðôì

ïøåâä.wiqtn oxebd oi`y ,zepxb yly el`n Ðøîàð äîì

.`zkld i`nl Ðèåçùìå øåëîì.xyrn `la dlgzkl Ð

àøîâéèéé÷å éìôàå éôøåç ìá÷ìzenda yiy Ð

gqt oia cr zexg`ny zenda yie ,gqtd mcew clil zexikany

epwiz mcbpke .bgl zxvr oia cr zeclei opi`y yie ,zxvrl

,zxvr qexta Ð ilt` ,gqtd qexta Ð itxg :el` mipnf minkg

ilt`e ,zxvr qexta ihiiw :iqxbc zi`e .bgd qexta Ð ihiiw

.bgd qexta
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ñåøôá`blt ,dqext oeyl Ð "qext"c .mei xyr dyng :`xnba yxtn Ð gqtd

mixyra] xn`c i`fr oae .gqtd mcew gqtd zeklda oiyxecy mei miyelyc

,xqg mlerl i`fr oalc ,oqipl jenqd xc`a `l` ,bilt `l `aiwr iax` Ð xc`a [dryze

dyng ipd llka ied gqt axrc rnyn .xc`a dryze mixyra mlerl epnf dil `riawe

xyr(`,f) dpyd y`xc `nw wxtae ,qextc mei

yexcl oiligzn mixetd meiny ,ok rnyn inp

dpyd z` oixarny ecird md :iab ,mcewn `le

meyn ,mixetd cr :mixne` eidy ,xc` lk

,mei miyly gqtd mcew gqtd zeklda oiyxecc

gqtd mcew ,mixetd mein unga ileflfl iz`e

llka gqtd axrc dpin rny .mei miyly

ixn`c oerny iaxe xfrl` iax oke .mei miylyd

ixaqc `xnba yxtn Ð oqipa cg`a :jenqa

gqt axr dpin rny ,zezay izy xn`c o`nk

xfrl` iaxc `zlina ipzwc :dnize .oipnd on

Ð ixyza cg`a exn` [`l] dnle :oerny iaxe

,aeh meia xyrl xyt` i`e ,aeh mei `edy iptn

`lde .lel`a dryze mixyra edenicwd jkitl

meic ,[ixyza] (lel`a) mipya `ed oicd on

axr enk ,zezay izy oipnn zekeq ly oey`x

mcew lbxd zeklda oiyxecy dn xwirc ,gqt

wxt rnynck .zepaxw iptn `l` epi` lbxl

odibg iptl :jixtc (a,d) dxf dcearc `nw

zeklda oiyxec `ipzde ?`l eze mini dyely

oiray wec elit` ocicl :[ipyne] 'ek gqtd

xwire .mei miyely irain Ð daxwdl opilqt

hgypd diteb gqt meyn gqt zekldc `yxc

`wtp `dc .gqtd zeni meyn `le ,gqt axr

gqta cner `iapc meyn (a,e) migqtc `nw wxt

zhigyl Ð ipy xwire ,ipy gqta xidfne oey`x

oaxc zezay izyc `yxc xwire .xn`p ipy gqt

y`xa cner `iapn edl witn ,l`ilnb oa oerny

mixvn gqt zekld xwire ,gqt lr xidfne ycg

did `ly ,gqt zhigy meil `l` ekxved `l

`xza wxtae .mixg` zepaxw (gqta) my

oaxc zezay izyc mzd rnyn (a,hk) dlibnc

,llka dyrnd mei oi` Ð l`ilnb oa oerny

.opixwe oinicwnc oizipzn dizeek mzd iwenc

l `wtpc ,mei miyelyegqta cner `iapn o

mei `la md Ð inp ipy gqt lr xidfne oey`x

oqipc xyr dray mzd `ki` `dc ,dyrnd

.mei cg`e miyely ody ,xii`c xyr drax`e

`evnl dywi dnvr dlibnc oizrny `iddne

:xnel yie !dyrnd mei `la mei xyr drax`

ewlg `le .llka dyrnd mei oi` mlerlc

mei xwir xg` eklde ,zekeql gqt oia minkg

oqipa cg`an zezay izya ligzdl aeh

cner `iapc ab lr s`e .dgnye dbibg dii`x ;oiaexn zepaxw aeh meiay .ixyza cg`ane

zexecl mewn lkn ,xyr drax`ay gqt zhigy lr epiid Ð gqt lr xidfne ycg y`xa

iabe .bgan xzei gqta cg` mei xdnl minkg eyg `l Ð gqt lk lr xidfdl yiy dnn

ick ycg y`x iptl cg` mei micwdl eyg `le ,xc` ycg y`xa onf minkg eraw milwy

.dycg dnexzn oicinz z`ad ly oic zial xeqn xacy oeik ,minily mei miyely ediy

cg`a mlerl Ð milwy zrnyd onf oeaygd oiekl opiwiic `kdc oizipznac ab lr s`

.milwyd lr mirinyn xc`a
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é"úë é"ùø

l"fe iciay l"f i"yx ly 'itd lka `pixg` `gqep `vnp zkqnd seq cre o`knåðéîå÷îázngn dzn dndadyk Ð

.dxera dze` oiyialne dze` oihiytn ,dciläéçä úà.dig en` dzid eli`k dlrne ,mngziy ick cled Ðäìâúð

åðéúðùî ìù àîòè.mezi df oi` miiw glyd m` :ryedi iax xn` ikd meyn i`cec Ðíéøéæç ãéòä ãåòå

åðéîå÷îáù.ìëàî êôäî úøæç :åîë ,ù"àðåèééì Zíéìò éôéì÷.milr ly dtilw Ðññîä úéáu"itpv Ð

tilw ieyr eleky ,frla.zetilw zeåãåç ìòoky lke .lebre cg eiar didy ,ltpy oirk ,eiar lr eiar ,ef lv` ef Ð

.xzei agx oiicr did ,xqp oebk zxeqpa dteyn did m`éðëåé øá.lecb ser Ðíéëøë íéùù åòáèðoenlge oealga Ð

.dlyäéì àééãù éîå.ceai`l ezvial Ððë áéúë àäåäñìòð íéððø ózkqna oewixhep "dqlrp" opiyxce Ð

.dcixi oeyl `hgzn .`hgzne dler `yep :(a,eq) l`rnyi iax wxta zegpnàéää,i`ed zxfen Ð dltp dviady Ð

.dzrcn ezkilyde da lcb gext` oi`yäðùîøùòîì úåðøâ ùìù.zexyrzn zendad dpya minrt ylya Ð

.`nrh yxtn `xnbaeçñôä ñåøôqext oke .xc` ly oexg` mei epiidc ,gqtd mcew mei xyr dyng :yxtn `xnba Ð

.lel` ly oexg` mei epiidc ,bgd qext oke .mcew mei xyr dyng Ð zxvrøãàá äòùúå íéøùò.ediinrh i`ne ibilt i`na `xnba yxtn Ðïñéðá ãçàá.gqtl mcew xyr drax` Ðìåìàá äòùúå íéøùòá åøîà äîìådyng iedc Ð

oqipa cg`a :exn`y enk xyr drax` iedc ,ixyza cg`a exn` `le ,mini xyr.oizipzn `lekc `nrhl `xnba yxtnck ,xyrl xyt` i`e ,`ed aeh mei ixyza cg`y iptnïîöòì ïéøùòúî.owitq meyn Ð'åëå íéãìåðä ìë`nzq jd Ð

frl` iaxk.oerny iaxe x'åëå äðùä ùàø éðôì ùîç.`d inp `pz ,oitxhvn oxebd xg`l ynge oxebd iptl yng :ipznl irac ab` Ðèåçùé àì`le e`l `l dnda xyrn laha ogky` `lc ,xeht Ð hgy m`e .opaxcn oxeba `lahc Ð

.dzinéèéé÷å éìôàå éôøç ìá÷ì.bgd qexta zexyrzn odizecle Ð uiwa zecleid oze`e ,zxvra Ð ilt`e .oqipa zexyrzne sxegd zlgza zcleie ,"itxg" iexw clil zexdnnd oze` .zeclei zendady mipnf dyly cbpk Ðéðä àðù éàî

éðîæ éðäá.bge zxvre gqtd mcew ,xg` ycgn ith Ð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ïôBc àöBé :øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ¯àélòî ãìå ¨©¨§©¦¦§§¨©¥¤¨¨§©§¨
éaøk dì øáñ ïîæ øqeçîa ;ïðçBé éaøk àìãe ,àeä§¨§©¦¨¨¦§©§¨¨©¨§©¦

íBúé ;äãeäé ïa ïBòîL¯òLBäé éaøå .íéi÷ çìMäL ïBâk ¦§¤§¨¨§¤©¤©©¨§©¦§ª©
íéi÷ çìMäå Bnà úà èçL eléôà :øîàc ,déîòèì¯ §©£¥§¨©£¦¨©¤¦§©¤©©¨

ú÷øòî ìàéøúñ ïa ìàòîLé éaø ãéòä .íBúé äæ ïéà¥¤¨¥¦©¦¦§¨¥¤©§¦¥¥©§©
ïéLéaìîe äúnä úà ïéèéLôî eðîB÷îa :éaø éðôì äðéáì§¥¨¦§¥©¦¦§¥©§¦¦¤©¥¨©§¦¦
ïéøéæç .eðéúðLî ìL àîòè älbúð :éaø øîà .éçä úà¤©©¨©©¦¦§©¨©£¨¤¦§¨¥£¦¦
ññîä úéáa íéôì÷ àBaø íéML íäì Lé eðîB÷îaL¤¦§¥¥¨¤¦¦¦§¨¦§¥¤§¥
LL eøáòå ,eðîB÷îaL ãçà æøà ìôð úçà íòt .BlL¤©©©©¨©¤¤¤¨¤¦§¥§¨§¥
úöéa äìôð úçà íòt .úçà Bceç ìò úBðBø÷ äøNò¤§¥§©©©©©©©¨§¨¥©

ìL äøáLå ,íékøk íéML äòaèå ,éðëBé øaúBàî L ©¨¦§¦§¨¦¦§©¦§¨§¨§¥
ðk" :áéúk àäå déì àéãL éîe .íéæøà!"äñìòð íéððø ó £¨¦¦¨§¨¥§¨§¦§©§¨¦¤¡¨¨
.éàåä àzøæeî àeää :éLà áø øîàäðùîìLúBðøb L £©©©¦©©§¨£©¨§¨

,úøöòä ñøôáe ,çñtä ñøôa :äîäa øNòîìñøôáe §©§©§¥¨¦§¨©¤©¦§¨¨£¤¤¦§¨
äîäa øNòî ìL úBðøb ïäå ,âçä¯.àáé÷ò éaø éøác ¤¨§¥§¨¤©§©§¥¨¦§¥©¦£¦¨

,ïåéña ãçàa ,øãàa äòLúå íéøNòa :øîBà éàfò ïa¤©©¥§¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨
:íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .áàa äòLúå íéøNòa§¤§¦§¦§¨§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
.ìeìàa äòLúå íéøNòa ,ïåéña ãçàa ,ïñéða ãçàa§¤¨§¦¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨¤¡
ãçàa eøîà àìå ìeìàa äòLúå íéøNòa eøîà änìå§¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ¨§§¤¨
íBéa øOòì øLôà éàå ,áBè íBé àeäL éðtî éøLúa§¦§¥¦§¥¤§¦¤§¨§©¥§

áBè¯éaø .ìeìàa äòLúå íéøNòa eäeîéã÷ä Cëéôì§¦¨¦§¦§¤§¦§¦§¨¤¡©¦
.äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa :øîBà øéàî¥¦¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§©§¥¨
ìk .ïîöò éðôa íéøOòúî íéìeìàä :øîBà éàfò ïa¤©©¥¨¡¦¦§©§¦¦§¥©§¨¨
ìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä¯ ©¨¦¥¤¨§¦§¥©¤§¦§¦§¨¤¡

äMîçå äðMä Làø éðôì äMîç .ïéôøèöî elà éøä£¥¥¦§¨§¦£¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨
äðMä Làø øçàì¯ïøBbä éðôì äMîç .ïéôøèöî ïðéà §©©Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦£¦¨¦§¥©¤

ïøBbä øçàì äMîçå¯änì ,ïk íà .ïéôøèöî elà éøä ©£¦¨§©©©¤£¥¥¦§¨§¦¦¥¨¨
ìL eøîàðòébä àlL ãòL äîäa øNòîì úBðøb L ¤¤§¨§¨§©§©§¥¨¤©¤Ÿ¦¦©

ïøBbä¯ìå øBkîì øzeîïøBbä òébä ,èBçL¯,èBçLé àì ©¤¨¦§§¦§¦¦©©¤Ÿ¦§
èçL íàå¯.øeètàøîâäaø øîà úìz àðL éàî §¦¨©¨©§¨§¨£©©¨

éðäa àðL éàîe .éèéé÷å éìôàå éôøeç ìá÷ì :àìéL øa©¥¨¨¢¥§¥§©§¥§©§¥©§¨§¨¥
:Bkò øôk Léà àéiç áøc déøa íeçðz éaø øîà éðîéæ¦§¥¨©©¦©§§¥§©¦¨¦§©©
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בכורות. פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc zexeka(iying meil)

dì øáñdxifbdn dcedi iaxa xfrl` iax hrin `l otec `vei - ¨©¨
xaeqy oeik ,deyøîàc ïBòîL éaøk(.n dcp)dcil z`neh iabl §©¦¦§§¨©

dyàeä àélòî ãìå ïôBc àöBéoicd `ede ,`ed xenb cle - ¥¤¨¨§©§¨
,dnda xyrna aiige ,oaxwl xyky dndaa otec `vei iabl

ïðçBé éaøk àìãexn`y(my)xyk epi`y dcen oerny iaxy §Ÿ§©¦¨¨
.xyrzdl qpkp epi`y oicd `ede ,oaxwl

dì øáñ ïîæ øqeçîa,dey dxifbdn hrin `l onf xqegn oke - ¦§©§©¨©¨
xaeqy oeikäãeäé ïa ïBòîL éaøklirl xn`y(.ep)xqegny §©¦¦§¤§¨

.dnda xyrna aiig onfokeíBúé,hrin `lçìMäL ïBâk- ¨§¤©¤©
oiicr m`d ly xerdy ote`a,íéi÷iaxy `ziixaa x`eane ©¨

,ryedi iax mya z`f xn` dcedi iaxa xfrl`òLBäé éaøå§©¦§ª©
øîàc déîòèì,epizpynaBnà úà èçL eléôàz` hiytde §©§¥§¨©£¦¨©¤¦

,dxeríéi÷ çìMäå-,cled clepy xg` miiw dxereäæ ïéà §©¤©©¨¥¤
aygp.íBúé̈

xnbd d`ianxacae ,l`rnyi iax cirdy mixac dnk `
:epizpyn zx`azn cirdy oey`xdïa ìàòîLé éaø ãéòä¥¦©¦¦§¨¥¤

äðáì ú÷øòî ìàéøúñ[mewn my-]eðîB÷îa ,éaø éðôì ©§¦¥¥©§©§¥¨¦§¥©¦¦§¥
úà ïéèéLôîdndadäúnäzngn dzne zcll dzywdy ©§¦¦¤©¥¨

,dcildúà ïéLéaìîelr dxer,äéçälr miiwzne ,igd dcle ©§¦¦¤©©¨
.df iciìL äîòè älbúð ,éaø øîàxn`y ryedi iax ¨©©¦¦§©¨©£¨¤

aeðéúðLîoeiky ,mezi aygp cled oi` miiw xerdy cer lky ¦§¨¥
.zniiw en`y ink aygp ,clel liren xerdy

:l`ixzq oa l`rnyi iax cird cereïéøéæçepiidc ,zxfg - £¦¦
,dqg,eðîB÷îaLy cr ,milecb jk lk mdàBaø íéML íäì Lé ¤¦§¥¥¨¤¦¦¦

íétì÷,zetilwk mi`xpy dqg ilr -BlL ññîä úéáacere . §¦¦§¥¤§¥¤
:cird,eðîB÷îaL ãçà æøà ìôð úçà íòt,c`n lecb dide ©©©©¨©¤¤¤¨¤¦§¥

úçà Bceç ìò úBðBø÷ äøNò LL eøáòåcva df exar mlek - §¨§¥¤§¥§©©©
:cird cere .cg`d eciv agex lr dføa úöéa äìôð úçà íòt©©©©¨§¨¥©©

éðëBéc`n lecb ser -,äòaèå[dpnn e`viy oenlgde oealga-] ¨¦§¦§¨
ìL äøaLå ,íékøk íéML.íéæøà úBàî L:`xnbd dywnéîe ¦¦§©¦§¦§¨§Ÿ¥£¨¦¦

déì àéãL,ux`d lr ezvia litdl libx df ser ike -àäå ¨§¨¥§¨
áéúkipkei xa ser iabl(bi hl aei`)ðk','äñìòð íéððø óeyxce §¦§©§¨¦¤¡¨¨

(:eq zegpn)dlere ,ezvia z` serd `yep' oewixhep `ed 'dqlrp'y
.exaey epi` ok m`e ,'epiwa zgpa ecixene `hgzpe ,dlrnl

:`xnbd zvxznàéää ,éMà áø øîàdltedy dvia dze` - ¨©©©¦©¦
,ux`léàåä àzøæeî-ciledl die`x dpi`y ,zlwlewn dzid ©§¨£©

.ux`l dlitd okle ,gext`

äðùî
yi mday minieqn mipnf erawy minkg zpwz d`ian dpynd

:dnda xyrn yixtdlìLäîäa øNòîì úBðøb Ldylya - ¨Ÿ§¨§©§©§¥¨
oia el eclepy zendadn dnda xyrn xyrl jixv ,dpya mipnf

.` .eixg`y onfl cg` onfñøôabg iptl mei xyr dyng - ¦§Ÿ
.çñtä.aúøöòä ñøôáe.zereayd bg iptl mei xyr dyng - ©¤©¦§Ÿ¨£¤¤

.bâçä ñøôáe,zekeqd bg iptl mei xyr dyng -úBðøb ïäå) ¦§Ÿ¤¨§¥§¨
äîäa øNòî ìL-dxikna zexeq` zendad oxebd onf zrn ¤©§©§¥¨

,(dlik`e,øîBà éàfò ïa .àáé÷ò éaø éøác.` :md zepxbd ipnf ¦§¥©¦£¦¨¤©©¥
.øãàa äòLúå íéøNòa.a.ïåéña ãçàa.bäòLúå íéøNòa §¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨

,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .áàa.` :md zepxbd ipnf §¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
.ïñéða ãçàa.a.ïåéña ãçàa.b,ìeìàa äòLúå íéøNòaik §¤¨§¦¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨¤¡

.dnda xyrnl dpyd y`x ixyza cg`aeøîà änìåyixtiy §¨¨¨§
xyrn,éøLúa ãçàa eøîà àìå ,ìeìàa äòLúå íéøNòaenk §¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ¨§§¤¨§¦§¥

,oqipa cg`a yixtny gqt iptl exn`yL éðtîixyza cg` ¦§¥¤

áBè íBé àeä,dpyd y`x ly,áBè íBéa øOòì øLôà éàåik §¦¤§¨§©¥§
dyxtedy dndad z` `xwiqa raev eizenda z` xyrnd

xeq`e ,zxkp didzy ick xyrnl,aeh meia reavlCëéôì§¦¨
eäeîéc÷äxyrl.ìeìàa äòLúå íéøNòa ¦§¦§¤§¦§¦§¨¤¡

:oerny iaxe xfrl` iax lr zwlegd drc dpynd d`ianéaø©¦
,äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa ,øîBà øéàîokle ¥¦¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§©§¥¨

,a`a dryze mixyra iyilyd oxebd ly xyrnd onf zeriaw
lk z` ,xyrnd ly dpyd y`x iptly meia xyrl eraw oky
ipnf oia xkid `diy ick ,oexg`d oxeba eclepy zendad

.dzxag lr ef dpy zendan xyri `le ,zexyrnd
yceg oipra ewlgpy mi`pzd ixac z` i`fr oa rny xy`k
iaxe xfrl` iax elaiwy enk zncewd dpyd seq `ed m` ,lel`
xn` ,xi`n iax laiwy enk d`ad dpyd zligz e` ,oerny
lel`a miclepd lkn yixtdl yi ,xyrn zaeg ici z`vl icky

:mnvr iptaíéìeìàä ,øîBà éàfò ïaeclepy zendad - ¤©©¥¨¡¦
,lel` ycega,ïîöò éðôa íéøOòúîxyrnl mitxhvn mpi`e ¦§©§¦¦§¥©§¨

.eixg`l e` lel` yceg iptl eclepy zendad mr
xyrn iabl dpy zaygpy dtewzd `id dn zx`an dpynd

:dnda,ìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä ìk̈©¨¦¥¤¨§¦§¥©¤§¦§¦§¨¤¡
ïéôøèöî elà éøäxyrna aiigznd cg` xcrk aygdl £¥¥¦§¨§¦

dpyd y`xy oerny iaxe xfrl` iax zrck epiide ,dnda
.ixyza cg`a `ed dnda xyrnl

:mipey mipnfa eclepy mi`lh dxyr ly sexiv dpynd zx`an
äMîçeclepy mi`lhäMîçå äðMä Làø éðôìeclepyøçàì £¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨§©©

ïéôøèöî ïðéà ,äðMä Làøzeaiigd zenda xyr oipnl Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦
df mr df mitxhvn oyie ycg oi` ik ,xyrnalk eclep m` la` .
y `l` ,xyrnd zpy jeza mi`lh dxyrdäMîçeclep mdn £¦¨

ïøBbä éðôì,xyrnl erawpy mipnfd zylyn cg` mcew - ¦§¥©¤
äMîçåeclep mdnïéôøèöî elà éøä ,ïøBbä øçàìaiigzdl ©£¦¨§©©©¤£¥¥¦§¨§¦

:dpynd zl`ey .oyie ycg miaygp el` oi` ik ,xyrnaïk íà¦¥
iptl miclepde ,xyrnl mitxhvn dpy jeza miclepd lky

,oyie ycg miaygp mpi` eixg`e oxebdeøîàð änìdfi` iabl - ¨¨¤¤§
minkg eraw oicìL.äîäa øNòîì úBðøb L:dpynd daiyn ¨Ÿ§¨§©§©§¥¨

òébä àlL ãòLonf ribdy mcew -øzeî ,ïøBbälral ¤©¤Ÿ¦¦©©¤¨
zendadìå øBkîìèBçLjixv epi` oiicr ik ,eizenda z` ¦§§¦§

y xg` mle` ,xyrnd z` yixtdlòébäonf,ïøBbäminkg exfb ¦¦©©¤
aeyyèBçLé àì,oxyriy cr eizenda z`èçL íàåmcew Ÿ¦§§¦¨©

,oxyiryøeèt.dlik`a zxzen dndade ,zewln ypern ¨

àøîâ
xyrn xyrl aeig lg mday mipnf dyly erawy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dndaúìz àðL éàî`weec eraw dn iptn - ©§¨§¨
:`xnbd daiyn .mipnf dylyìá÷ì ,àìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨¢¥

[cbpk-]éèéé÷å éìôàå éôøBç,zenda ibeq dyly cbpk epwiz - §¥§©§¥§©§¥
oia zecleie zexg`ny yie ,gqt mcew zecleie zenicwny yiy
,zekeql zereay oia `l` zeclei opi`y yie ,zereayl gqt
zendad md 'itxg' .el` mipnf dyly minkg epwiz ocbpke
zexg`nd md 'ilt`' ,gqtd bg qexta mpnfe ,zcll zenicwnd
seqa zecleid md 'ihiiw' ,zereayd bg qexta mpnfe ,zcll

.zekeqd bg qexta mpnfe ,uiwd
:`xnbd zl`eyéðîéæ éðäa àðL éàîe`weec eraw dn iptn - ©§¨§¨¥¦§¥

mipnf:`xnbd daiyn .el`àéiç éaøc déøa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§§¥§©¦¦¨
,Bkò øôk Léà¦§©©
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רמה
oifge` mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

àåä àéìòî ãìåyixe ,dcil d`nh en`e celik df ixdc oerny iax xn`w (`,n) otec `vei wxta dcp zkqna Ð

.otec `vei zeaxl Ð "clei ik" :opixn` inp ikde .otec `vei zeaxl Ð "clz" :`xnba `nrh yxtn yiwléáøë àìãå

ïðçåé"dcil" "dcil" xnbc ,yecw epi`y miycw oiiprl oerny iax dcenc (`,n dcp) `wxit `edda mzd xn`c Ð

.mgx irac xekanïåòîù éáøëon dnda gweld" wxta lirl dizlinl opiyxtcke ,xyrzdl xicl qpkpc :xn`c Ð

.(a,`k) "iebdçìùäå.uegl cled `viyk miiw xerde Ðïá

äðéáì ú÷øòî ìàéøúñ.mewn Ðäúîä úàdywnyk Ð

eze` oiyialne dzn `idy m`d xer mihiytn ,cleed zngn

.el oiyery df xac iptn miiwzne ,ig `edy cleläéçä úà

.cled edf Ðåðéúðùî ìù àîòè äúìâúðmeyn i`cec Ð

miiw glydy (xerdy) onf lk clep m` :ryedi iax xn`w ikd

en`y ink dnec Ð clel dpdn xerdc oeikc .mezi epi` Ð

.zniiwåðîå÷îáù ïéøéæç :äæ øáã ãéòä ãåòåoeyl Ð

.`"behl mifrely wxi ,zxfgññîä úéááoilr oze` epiid Ð

oixewy ,dnda ly qqnd eze`a yiy envr xyad enk ,miphw

.`"lehpivååãåç ìò 'åë úçà íòô :äæ øáã ãéòä ãåòÐ

dxyr yy eilr exary jk lk ar `edy ,eagexa ,eciv lr

.oli` ly eagexa ,xnelk ,eceg lr .ef cva ef zepxwéðëåé øá

.ipkei xac `riak `ni`e :izkec dnka opixn`ck ,`ed ser Ð

äòáè.dkezay dnn Ððë áéúëäåäñìòð íéððø óÐ

xn` jky .`hgzpe dler `yep :oewixhep oeyla ikd yxtzne

xa ser eze`l zegaeyn mitpk (i)z`xa ike :`ed jexa yecwd

diabne z`fk dlecb dvia d`yepy jk lk gk dl yiy ,ipkei

dpiwa zgpa dcixene dlrnl.äéì àéãù àìã àîìà

:(à,èé) úéðòú úëñîá åøéáçå ,äãéøé ïåùì Z àèçúð

.åéáà éðôì àèçúîä ïáéàåä àúøæåî,j"ipxeh frla =

.dkilyd jkl ,gext`l die`x dzid `lyäðùîùìù

äîäá øùòîì úåðøâied dpya miwxt dylya ,xnelk Ð

jixv Ð wxtl wxt oia el ecleiy zendady ,dnda xyrn onf

,dlgzkl odn lk`i `l wxtd ribiync .wxtd ribiyk xyrl el

`nlra devnc ,xzen Ð okl mcew la` .xyrn `la ,opaxcn

,my eilr `xwy xg`n ycew ixiyrdc .eizenda xyrl `ed

mipnf dyly ipda la` .xyrn `la elke`l ecia zeyxd la`

`xnbae .xyrn `la dlgzkl lk`i `ly minkg edekixvd

."zepxb" oeyl hwp `nrh i`ne ,mipnf ipda `py i`n yxtn

ñåøôyxtn i`pz ipd lkc `nrhe .`ed dnk `xnba yxtn Ð

.`xnbaäîäá øùòî ìù úåðøâ ïäåzendad oileahc Ð

.opaxcnáåè íåéá øùòì øùôà éà:`xnba yxtnck Ð

i` aeh meiae ,ixiyrd `xwiqa xewql jixvy .`zxwq meyn

.raevy iptn ,xyt`äðùä ùàøokl mcew eclepy oze`c Ð

,jli`e o`kn ecleeiy oze` mr xyrzdl xicl oiqpkp oi` Ð

.oyie ycg iedc meyníéìåìàäoi` ,lel`a eclepy oze` Ð

yxtn `nrhe .a` ipa mr `le ixyz ipa mr `l oixyrzn

oerny iaxk e` ,xi`n iaxk dkld i` dil `wtqnc :`xnba

.onvr ipta oixyrzn jkld ,ixyza cg`a'åë ïéãìåðä ìëÐ

y`x ixyza cg`a :ixn`c ,oerny iaxe xfrl` iaxl o`z`

.dnda xyrnl dpydïéôøèöî.cg` xicl oqpekl Ðéðôì

ïøåâä.wiqtn oxebd oi`y ,zepxb yly el`n Ðøîàð äîì

.`zkld i`nl Ðèåçùìå øåëîì.xyrn `la dlgzkl Ð

àøîâéèéé÷å éìôàå éôøåç ìá÷ìzenda yiy Ð

gqt oia cr zexg`ny zenda yie ,gqtd mcew clil zexikany

epwiz mcbpke .bgl zxvr oia cr zeclei opi`y yie ,zxvrl

,zxvr qexta Ð ilt` ,gqtd qexta Ð itxg :el` mipnf minkg

ilt`e ,zxvr qexta ihiiw :iqxbc zi`e .bgd qexta Ð ihiiw

.bgd qexta
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ñåøôá`blt ,dqext oeyl Ð "qext"c .mei xyr dyng :`xnba yxtn Ð gqtd

mixyra] xn`c i`fr oae .gqtd mcew gqtd zeklda oiyxecy mei miyelyc

,xqg mlerl i`fr oalc ,oqipl jenqd xc`a `l` ,bilt `l `aiwr iax` Ð xc`a [dryze

dyng ipd llka ied gqt axrc rnyn .xc`a dryze mixyra mlerl epnf dil `riawe

xyr(`,f) dpyd y`xc `nw wxtae ,qextc mei

yexcl oiligzn mixetd meiny ,ok rnyn inp

dpyd z` oixarny ecird md :iab ,mcewn `le

meyn ,mixetd cr :mixne` eidy ,xc` lk

,mei miyly gqtd mcew gqtd zeklda oiyxecc

gqtd mcew ,mixetd mein unga ileflfl iz`e

llka gqtd axrc dpin rny .mei miyly

ixn`c oerny iaxe xfrl` iax oke .mei miylyd

ixaqc `xnba yxtn Ð oqipa cg`a :jenqa

gqt axr dpin rny ,zezay izy xn`c o`nk

xfrl` iaxc `zlina ipzwc :dnize .oipnd on

Ð ixyza cg`a exn` [`l] dnle :oerny iaxe

,aeh meia xyrl xyt` i`e ,aeh mei `edy iptn

`lde .lel`a dryze mixyra edenicwd jkitl

meic ,[ixyza] (lel`a) mipya `ed oicd on

axr enk ,zezay izy oipnn zekeq ly oey`x

mcew lbxd zeklda oiyxecy dn xwirc ,gqt

wxt rnynck .zepaxw iptn `l` epi` lbxl

odibg iptl :jixtc (a,d) dxf dcearc `nw

zeklda oiyxec `ipzde ?`l eze mini dyely

oiray wec elit` ocicl :[ipyne] 'ek gqtd

xwire .mei miyely irain Ð daxwdl opilqt

hgypd diteb gqt meyn gqt zekldc `yxc

`wtp `dc .gqtd zeni meyn `le ,gqt axr

gqta cner `iapc meyn (a,e) migqtc `nw wxt

zhigyl Ð ipy xwire ,ipy gqta xidfne oey`x

oaxc zezay izyc `yxc xwire .xn`p ipy gqt

y`xa cner `iapn edl witn ,l`ilnb oa oerny

mixvn gqt zekld xwire ,gqt lr xidfne ycg

did `ly ,gqt zhigy meil `l` ekxved `l

`xza wxtae .mixg` zepaxw (gqta) my

oaxc zezay izyc mzd rnyn (a,hk) dlibnc

,llka dyrnd mei oi` Ð l`ilnb oa oerny

.opixwe oinicwnc oizipzn dizeek mzd iwenc

l `wtpc ,mei miyelyegqta cner `iapn o

mei `la md Ð inp ipy gqt lr xidfne oey`x

oqipc xyr dray mzd `ki` `dc ,dyrnd

.mei cg`e miyely ody ,xii`c xyr drax`e

`evnl dywi dnvr dlibnc oizrny `iddne

:xnel yie !dyrnd mei `la mei xyr drax`

ewlg `le .llka dyrnd mei oi` mlerlc

mei xwir xg` eklde ,zekeql gqt oia minkg

oqipa cg`an zezay izya ligzdl aeh

cner `iapc ab lr s`e .dgnye dbibg dii`x ;oiaexn zepaxw aeh meiay .ixyza cg`ane

zexecl mewn lkn ,xyr drax`ay gqt zhigy lr epiid Ð gqt lr xidfne ycg y`xa

iabe .bgan xzei gqta cg` mei xdnl minkg eyg `l Ð gqt lk lr xidfdl yiy dnn

ick ycg y`x iptl cg` mei micwdl eyg `le ,xc` ycg y`xa onf minkg eraw milwy

.dycg dnexzn oicinz z`ad ly oic zial xeqn xacy oeik ,minily mei miyely ediy

cg`a mlerl Ð milwy zrnyd onf oeaygd oiekl opiwiic `kdc oizipznac ab lr s`

.milwyd lr mirinyn xc`a
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é"úë é"ùø

l"fe iciay l"f i"yx ly 'itd lka `pixg` `gqep `vnp zkqnd seq cre o`knåðéîå÷îázngn dzn dndadyk Ð

.dxera dze` oiyialne dze` oihiytn ,dciläéçä úà.dig en` dzid eli`k dlrne ,mngziy ick cled Ðäìâúð

åðéúðùî ìù àîòè.mezi df oi` miiw glyd m` :ryedi iax xn` ikd meyn i`cec Ðíéøéæç ãéòä ãåòå

åðéîå÷îáù.ìëàî êôäî úøæç :åîë ,ù"àðåèééì Zíéìò éôéì÷.milr ly dtilw Ðññîä úéáu"itpv Ð

tilw ieyr eleky ,frla.zetilw zeåãåç ìòoky lke .lebre cg eiar didy ,ltpy oirk ,eiar lr eiar ,ef lv` ef Ð

.xzei agx oiicr did ,xqp oebk zxeqpa dteyn did m`éðëåé øá.lecb ser Ðíéëøë íéùù åòáèðoenlge oealga Ð

.dlyäéì àééãù éîå.ceai`l ezvial Ððë áéúë àäåäñìòð íéððø ózkqna oewixhep "dqlrp" opiyxce Ð

.dcixi oeyl `hgzn .`hgzne dler `yep :(a,eq) l`rnyi iax wxta zegpnàéää,i`ed zxfen Ð dltp dviady Ð

.dzrcn ezkilyde da lcb gext` oi`yäðùîøùòîì úåðøâ ùìù.zexyrzn zendad dpya minrt ylya Ð

.`nrh yxtn `xnbaeçñôä ñåøôqext oke .xc` ly oexg` mei epiidc ,gqtd mcew mei xyr dyng :yxtn `xnba Ð

.lel` ly oexg` mei epiidc ,bgd qext oke .mcew mei xyr dyng Ð zxvrøãàá äòùúå íéøùò.ediinrh i`ne ibilt i`na `xnba yxtn Ðïñéðá ãçàá.gqtl mcew xyr drax` Ðìåìàá äòùúå íéøùòá åøîà äîìådyng iedc Ð

oqipa cg`a :exn`y enk xyr drax` iedc ,ixyza cg`a exn` `le ,mini xyr.oizipzn `lekc `nrhl `xnba yxtnck ,xyrl xyt` i`e ,`ed aeh mei ixyza cg`y iptnïîöòì ïéøùòúî.owitq meyn Ð'åëå íéãìåðä ìë`nzq jd Ð

frl` iaxk.oerny iaxe x'åëå äðùä ùàø éðôì ùîç.`d inp `pz ,oitxhvn oxebd xg`l ynge oxebd iptl yng :ipznl irac ab` Ðèåçùé àì`le e`l `l dnda xyrn laha ogky` `lc ,xeht Ð hgy m`e .opaxcn oxeba `lahc Ð

.dzinéèéé÷å éìôàå éôøç ìá÷ì.bgd qexta zexyrzn odizecle Ð uiwa zecleid oze`e ,zxvra Ð ilt`e .oqipa zexyrzne sxegd zlgza zcleie ,"itxg" iexw clil zexdnnd oze` .zeclei zendady mipnf dyly cbpk Ðéðä àðù éàî

éðîæ éðäá.bge zxvre gqtd mcew ,xg` ycgn ith Ð
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ïôBc àöBé :øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ¯àélòî ãìå ¨©¨§©¦¦§§¨©¥¤¨¨§©§¨
éaøk dì øáñ ïîæ øqeçîa ;ïðçBé éaøk àìãe ,àeä§¨§©¦¨¨¦§©§¨¨©¨§©¦

íBúé ;äãeäé ïa ïBòîL¯òLBäé éaøå .íéi÷ çìMäL ïBâk ¦§¤§¨¨§¤©¤©©¨§©¦§ª©
íéi÷ çìMäå Bnà úà èçL eléôà :øîàc ,déîòèì¯ §©£¥§¨©£¦¨©¤¦§©¤©©¨

ú÷øòî ìàéøúñ ïa ìàòîLé éaø ãéòä .íBúé äæ ïéà¥¤¨¥¦©¦¦§¨¥¤©§¦¥¥©§©
ïéLéaìîe äúnä úà ïéèéLôî eðîB÷îa :éaø éðôì äðéáì§¥¨¦§¥©¦¦§¥©§¦¦¤©¥¨©§¦¦
ïéøéæç .eðéúðLî ìL àîòè älbúð :éaø øîà .éçä úà¤©©¨©©¦¦§©¨©£¨¤¦§¨¥£¦¦
ññîä úéáa íéôì÷ àBaø íéML íäì Lé eðîB÷îaL¤¦§¥¥¨¤¦¦¦§¨¦§¥¤§¥
LL eøáòå ,eðîB÷îaL ãçà æøà ìôð úçà íòt .BlL¤©©©©¨©¤¤¤¨¤¦§¥§¨§¥
úöéa äìôð úçà íòt .úçà Bceç ìò úBðBø÷ äøNò¤§¥§©©©©©©©¨§¨¥©

ìL äøáLå ,íékøk íéML äòaèå ,éðëBé øaúBàî L ©¨¦§¦§¨¦¦§©¦§¨§¨§¥
ðk" :áéúk àäå déì àéãL éîe .íéæøà!"äñìòð íéððø ó £¨¦¦¨§¨¥§¨§¦§©§¨¦¤¡¨¨
.éàåä àzøæeî àeää :éLà áø øîàäðùîìLúBðøb L £©©©¦©©§¨£©¨§¨

,úøöòä ñøôáe ,çñtä ñøôa :äîäa øNòîìñøôáe §©§©§¥¨¦§¨©¤©¦§¨¨£¤¤¦§¨
äîäa øNòî ìL úBðøb ïäå ,âçä¯.àáé÷ò éaø éøác ¤¨§¥§¨¤©§©§¥¨¦§¥©¦£¦¨

,ïåéña ãçàa ,øãàa äòLúå íéøNòa :øîBà éàfò ïa¤©©¥§¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨
:íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .áàa äòLúå íéøNòa§¤§¦§¦§¨§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
.ìeìàa äòLúå íéøNòa ,ïåéña ãçàa ,ïñéða ãçàa§¤¨§¦¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨¤¡
ãçàa eøîà àìå ìeìàa äòLúå íéøNòa eøîà änìå§¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ¨§§¤¨
íBéa øOòì øLôà éàå ,áBè íBé àeäL éðtî éøLúa§¦§¥¦§¥¤§¦¤§¨§©¥§

áBè¯éaø .ìeìàa äòLúå íéøNòa eäeîéã÷ä Cëéôì§¦¨¦§¦§¤§¦§¦§¨¤¡©¦
.äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa :øîBà øéàî¥¦¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§©§¥¨
ìk .ïîöò éðôa íéøOòúî íéìeìàä :øîBà éàfò ïa¤©©¥¨¡¦¦§©§¦¦§¥©§¨¨
ìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä¯ ©¨¦¥¤¨§¦§¥©¤§¦§¦§¨¤¡

äMîçå äðMä Làø éðôì äMîç .ïéôøèöî elà éøä£¥¥¦§¨§¦£¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨
äðMä Làø øçàì¯ïøBbä éðôì äMîç .ïéôøèöî ïðéà §©©Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦£¦¨¦§¥©¤

ïøBbä øçàì äMîçå¯änì ,ïk íà .ïéôøèöî elà éøä ©£¦¨§©©©¤£¥¥¦§¨§¦¦¥¨¨
ìL eøîàðòébä àlL ãòL äîäa øNòîì úBðøb L ¤¤§¨§¨§©§©§¥¨¤©¤Ÿ¦¦©

ïøBbä¯ìå øBkîì øzeîïøBbä òébä ,èBçL¯,èBçLé àì ©¤¨¦§§¦§¦¦©©¤Ÿ¦§
èçL íàå¯.øeètàøîâäaø øîà úìz àðL éàî §¦¨©¨©§¨§¨£©©¨

éðäa àðL éàîe .éèéé÷å éìôàå éôøeç ìá÷ì :àìéL øa©¥¨¨¢¥§¥§©§¥§©§¥©§¨§¨¥
:Bkò øôk Léà àéiç áøc déøa íeçðz éaø øîà éðîéæ¦§¥¨©©¦©§§¥§©¦¨¦§©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc zexeka(iying meil)

dì øáñdxifbdn dcedi iaxa xfrl` iax hrin `l otec `vei - ¨©¨
xaeqy oeik ,deyøîàc ïBòîL éaøk(.n dcp)dcil z`neh iabl §©¦¦§§¨©

dyàeä àélòî ãìå ïôBc àöBéoicd `ede ,`ed xenb cle - ¥¤¨¨§©§¨
,dnda xyrna aiige ,oaxwl xyky dndaa otec `vei iabl

ïðçBé éaøk àìãexn`y(my)xyk epi`y dcen oerny iaxy §Ÿ§©¦¨¨
.xyrzdl qpkp epi`y oicd `ede ,oaxwl

dì øáñ ïîæ øqeçîa,dey dxifbdn hrin `l onf xqegn oke - ¦§©§©¨©¨
xaeqy oeikäãeäé ïa ïBòîL éaøklirl xn`y(.ep)xqegny §©¦¦§¤§¨

.dnda xyrna aiig onfokeíBúé,hrin `lçìMäL ïBâk- ¨§¤©¤©
oiicr m`d ly xerdy ote`a,íéi÷iaxy `ziixaa x`eane ©¨

,ryedi iax mya z`f xn` dcedi iaxa xfrl`òLBäé éaøå§©¦§ª©
øîàc déîòèì,epizpynaBnà úà èçL eléôàz` hiytde §©§¥§¨©£¦¨©¤¦

,dxeríéi÷ çìMäå-,cled clepy xg` miiw dxereäæ ïéà §©¤©©¨¥¤
aygp.íBúé̈

xnbd d`ianxacae ,l`rnyi iax cirdy mixac dnk `
:epizpyn zx`azn cirdy oey`xdïa ìàòîLé éaø ãéòä¥¦©¦¦§¨¥¤

äðáì ú÷øòî ìàéøúñ[mewn my-]eðîB÷îa ,éaø éðôì ©§¦¥¥©§©§¥¨¦§¥©¦¦§¥
úà ïéèéLôîdndadäúnäzngn dzne zcll dzywdy ©§¦¦¤©¥¨

,dcildúà ïéLéaìîelr dxer,äéçälr miiwzne ,igd dcle ©§¦¦¤©©¨
.df iciìL äîòè älbúð ,éaø øîàxn`y ryedi iax ¨©©¦¦§©¨©£¨¤

aeðéúðLîoeiky ,mezi aygp cled oi` miiw xerdy cer lky ¦§¨¥
.zniiw en`y ink aygp ,clel liren xerdy

:l`ixzq oa l`rnyi iax cird cereïéøéæçepiidc ,zxfg - £¦¦
,dqg,eðîB÷îaLy cr ,milecb jk lk mdàBaø íéML íäì Lé ¤¦§¥¥¨¤¦¦¦

íétì÷,zetilwk mi`xpy dqg ilr -BlL ññîä úéáacere . §¦¦§¥¤§¥¤
:cird,eðîB÷îaL ãçà æøà ìôð úçà íòt,c`n lecb dide ©©©©¨©¤¤¤¨¤¦§¥

úçà Bceç ìò úBðBø÷ äøNò LL eøáòåcva df exar mlek - §¨§¥¤§¥§©©©
:cird cere .cg`d eciv agex lr dføa úöéa äìôð úçà íòt©©©©¨§¨¥©©

éðëBéc`n lecb ser -,äòaèå[dpnn e`viy oenlgde oealga-] ¨¦§¦§¨
ìL äøaLå ,íékøk íéML.íéæøà úBàî L:`xnbd dywnéîe ¦¦§©¦§¦§¨§Ÿ¥£¨¦¦

déì àéãL,ux`d lr ezvia litdl libx df ser ike -àäå ¨§¨¥§¨
áéúkipkei xa ser iabl(bi hl aei`)ðk','äñìòð íéððø óeyxce §¦§©§¨¦¤¡¨¨

(:eq zegpn)dlere ,ezvia z` serd `yep' oewixhep `ed 'dqlrp'y
.exaey epi` ok m`e ,'epiwa zgpa ecixene `hgzpe ,dlrnl

:`xnbd zvxznàéää ,éMà áø øîàdltedy dvia dze` - ¨©©©¦©¦
,ux`léàåä àzøæeî-ciledl die`x dpi`y ,zlwlewn dzid ©§¨£©

.ux`l dlitd okle ,gext`

äðùî
yi mday minieqn mipnf erawy minkg zpwz d`ian dpynd

:dnda xyrn yixtdlìLäîäa øNòîì úBðøb Ldylya - ¨Ÿ§¨§©§©§¥¨
oia el eclepy zendadn dnda xyrn xyrl jixv ,dpya mipnf

.` .eixg`y onfl cg` onfñøôabg iptl mei xyr dyng - ¦§Ÿ
.çñtä.aúøöòä ñøôáe.zereayd bg iptl mei xyr dyng - ©¤©¦§Ÿ¨£¤¤

.bâçä ñøôáe,zekeqd bg iptl mei xyr dyng -úBðøb ïäå) ¦§Ÿ¤¨§¥§¨
äîäa øNòî ìL-dxikna zexeq` zendad oxebd onf zrn ¤©§©§¥¨

,(dlik`e,øîBà éàfò ïa .àáé÷ò éaø éøác.` :md zepxbd ipnf ¦§¥©¦£¦¨¤©©¥
.øãàa äòLúå íéøNòa.a.ïåéña ãçàa.bäòLúå íéøNòa §¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨

,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .áàa.` :md zepxbd ipnf §¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
.ïñéða ãçàa.a.ïåéña ãçàa.b,ìeìàa äòLúå íéøNòaik §¤¨§¦¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨¤¡

.dnda xyrnl dpyd y`x ixyza cg`aeøîà änìåyixtiy §¨¨¨§
xyrn,éøLúa ãçàa eøîà àìå ,ìeìàa äòLúå íéøNòaenk §¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ¨§§¤¨§¦§¥

,oqipa cg`a yixtny gqt iptl exn`yL éðtîixyza cg` ¦§¥¤

áBè íBé àeä,dpyd y`x ly,áBè íBéa øOòì øLôà éàåik §¦¤§¨§©¥§
dyxtedy dndad z` `xwiqa raev eizenda z` xyrnd

xeq`e ,zxkp didzy ick xyrnl,aeh meia reavlCëéôì§¦¨
eäeîéc÷äxyrl.ìeìàa äòLúå íéøNòa ¦§¦§¤§¦§¦§¨¤¡

:oerny iaxe xfrl` iax lr zwlegd drc dpynd d`ianéaø©¦
,äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa ,øîBà øéàîokle ¥¦¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§©§¥¨

,a`a dryze mixyra iyilyd oxebd ly xyrnd onf zeriaw
lk z` ,xyrnd ly dpyd y`x iptly meia xyrl eraw oky
ipnf oia xkid `diy ick ,oexg`d oxeba eclepy zendad

.dzxag lr ef dpy zendan xyri `le ,zexyrnd
yceg oipra ewlgpy mi`pzd ixac z` i`fr oa rny xy`k
iaxe xfrl` iax elaiwy enk zncewd dpyd seq `ed m` ,lel`
xn` ,xi`n iax laiwy enk d`ad dpyd zligz e` ,oerny
lel`a miclepd lkn yixtdl yi ,xyrn zaeg ici z`vl icky

:mnvr iptaíéìeìàä ,øîBà éàfò ïaeclepy zendad - ¤©©¥¨¡¦
,lel` ycega,ïîöò éðôa íéøOòúîxyrnl mitxhvn mpi`e ¦§©§¦¦§¥©§¨

.eixg`l e` lel` yceg iptl eclepy zendad mr
xyrn iabl dpy zaygpy dtewzd `id dn zx`an dpynd

:dnda,ìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä ìk̈©¨¦¥¤¨§¦§¥©¤§¦§¦§¨¤¡
ïéôøèöî elà éøäxyrna aiigznd cg` xcrk aygdl £¥¥¦§¨§¦

dpyd y`xy oerny iaxe xfrl` iax zrck epiide ,dnda
.ixyza cg`a `ed dnda xyrnl

:mipey mipnfa eclepy mi`lh dxyr ly sexiv dpynd zx`an
äMîçeclepy mi`lhäMîçå äðMä Làø éðôìeclepyøçàì £¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨§©©

ïéôøèöî ïðéà ,äðMä Làøzeaiigd zenda xyr oipnl Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦
df mr df mitxhvn oyie ycg oi` ik ,xyrnalk eclep m` la` .
y `l` ,xyrnd zpy jeza mi`lh dxyrdäMîçeclep mdn £¦¨

ïøBbä éðôì,xyrnl erawpy mipnfd zylyn cg` mcew - ¦§¥©¤
äMîçåeclep mdnïéôøèöî elà éøä ,ïøBbä øçàìaiigzdl ©£¦¨§©©©¤£¥¥¦§¨§¦

:dpynd zl`ey .oyie ycg miaygp el` oi` ik ,xyrnaïk íà¦¥
iptl miclepde ,xyrnl mitxhvn dpy jeza miclepd lky

,oyie ycg miaygp mpi` eixg`e oxebdeøîàð änìdfi` iabl - ¨¨¤¤§
minkg eraw oicìL.äîäa øNòîì úBðøb L:dpynd daiyn ¨Ÿ§¨§©§©§¥¨

òébä àlL ãòLonf ribdy mcew -øzeî ,ïøBbälral ¤©¤Ÿ¦¦©©¤¨
zendadìå øBkîìèBçLjixv epi` oiicr ik ,eizenda z` ¦§§¦§

y xg` mle` ,xyrnd z` yixtdlòébäonf,ïøBbäminkg exfb ¦¦©©¤
aeyyèBçLé àì,oxyriy cr eizenda z`èçL íàåmcew Ÿ¦§§¦¨©

,oxyiryøeèt.dlik`a zxzen dndade ,zewln ypern ¨

àøîâ
xyrn xyrl aeig lg mday mipnf dyly erawy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dndaúìz àðL éàî`weec eraw dn iptn - ©§¨§¨
:`xnbd daiyn .mipnf dylyìá÷ì ,àìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨¢¥

[cbpk-]éèéé÷å éìôàå éôøBç,zenda ibeq dyly cbpk epwiz - §¥§©§¥§©§¥
oia zecleie zexg`ny yie ,gqt mcew zecleie zenicwny yiy
,zekeql zereay oia `l` zeclei opi`y yie ,zereayl gqt
zendad md 'itxg' .el` mipnf dyly minkg epwiz ocbpke
zexg`nd md 'ilt`' ,gqtd bg qexta mpnfe ,zcll zenicwnd
seqa zecleid md 'ihiiw' ,zereayd bg qexta mpnfe ,zcll

.zekeqd bg qexta mpnfe ,uiwd
:`xnbd zl`eyéðîéæ éðäa àðL éàîe`weec eraw dn iptn - ©§¨§¨¥¦§¥

mipnf:`xnbd daiyn .el`àéiç éaøc déøa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§§¥§©¦¦¨
,Bkò øôk Léà¦§©©
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zexeka(iyiy meil)

íéìâø éìBòì äéeöî äîäa àäzL éãkzyxtd ipnf z` eraw - §¥¤§¥§¥¨§¨§¥§¨¦
edyi zendad ilray ick ,milbxd zyely iptl dnda xyrn
onfa exyrziy cr oze` ehgyi `le exkni `le ,mdizenda z`
odn zgwl milbx ilerl zeievn zenda eidi jk ici lre ,oxebd

,zepaxw aixwdle lek`lïðúc áb ìò óàåseqa epipyy s`e - §©©©¦§©
y dpyndòébä àlL ãòonfìå øBkîì øzeî ïøBbäèBçLila ©¤Ÿ¦¦©©¤¨¦§§¦§

zendad ilray yeygl oi` mewn lkn ,dnda xyrn yixtdl
,milbx ilerl zeievn zenda eidi `le oze` ehgyi e` exkni

okydéðBîîa äåöî ãéáòúéìc déì àçéðmiiwl mc`l el gep - ¦¨¥§¦§£¦¦§¨§¨¥
,xyrn eizendan yixtdle ,epenna devn dligzïeaæì øãäå©£©¦©

ìeëéìåmc` lk ,jky oeike ,olk`i e` oxkni jk xg` wxe - §¥
eidi `linne ,xyrnd onf ribiy cr zendad z` ddyi

.milbx ilerl zeievn zendad
:`xnbd zl`ey .'oxeb' myd zernyn z` zx`an `xnbd

déì éø÷ éànàåxyrnd zyxtd onfl dpynd d`xw dnl - §©©¨¥¥
.'ïøBb':`xnbd daiynïøBâk äìáècaiygn df onfy meyn - ¤§¨§¨§¤

,lahl d`eazd z` aiygn 'oxeb'y itk ,'lah' zendad z`
d`eaz xyrna daiign oxebl d`eazd qepiky enk ,xnelk
e` xeknl opaxcn xeq` jli`e df onfn o`k s` ,`ziixe`cn

.xyriy cr hegyl
qextae gqtd qexta ,dnda xyrnl zepxb yly :dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .`aiwr iax ixac ,bgd qextae zxvrdänëå§©¨
`ed,'ñøt'.'lbxd qext' aygp lbxd mcew onf dnk ,xnelk §Ÿ

:`xnbd daiynïéà ,äãeäé éaøa éñBé éaø Løét' `xwpñøt ¥©©¦¥§©¦§¨¥§Ÿ
'lbxdíBé øNò äMîçî úBçtcg` lka ,lbxd mcew ¨¥£¦¨¨¨

.milbxdn
:`xnbd zl`eyòîLî éàîdxen 'qext' oeyl zernyn ji` - ©©§©

:`xnbd daiyn .mei xyr dyng lr'ñBøt' ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨§
ernynàbìtipyl wlgpe qxtpy mly xac epiidc ,ivg - ©§¨
miwlg:`xnbd zl`ey .éàîc àbìtwlgp mly xac dfi`n - ©§¨§©

:`xnbd daiyn .df ivgçñt úBëìäc àbìteay onfd ivg - ©§¨§¦§¤©
,gqt zeklda miwqeràéðúc àä ék,`ziixaa epipyy enk - ¦¨§©§¨

ìL çñtì íãB÷ çñt úBëìäa ïéLøBãå ïéìàBLïaø ,íBé íéL £¦§§¦§¦§¤©¤©¤©§Ÿ¦©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLe wleg,øîBàzeklda miyxece mil`eyy ¦§¤©§¦¥¥

wx gqtdúBúaL ézL.lbxd mcew miireay - §¥©¨
:dpyna epipy,øîBà éàfò ïaod zepxbd zylyíéøNòa ¤©©¥§¤§¦

,ïåéña ãçàa ,øãàa äòLúå.a`a dryze mixyra §¦§¨©£¨§¤¨§¦¨
oxebd onf iabl i`fr oae `aiwr iax zwelgn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .oey`xdéâìôéî÷ éàîaewlgp dna -éaø §©¨¦§§¦©¦
,éàfò ïáe àáé÷òoey`xd oxebd mdipy ixacl dxe`kl ixde £¦¨¤©©

dyng epiide ,gqtd qexta `ed `aiwr iaxl ,onf eze`a `ed
,xc`a dryze mixyra `ed i`fr oale ,gqtd mcew mei xyr
`id mzwelgn :`xnbd daiyn .gqt mcew mei xyr dyng edfy
xyr dyng cinz didi `edy mieqn mei reawl xyt` m`d

,gqt iptl miniïéðîéæ ,ïñéðì Ceîqä øãà ,øáñ àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨©£¨©¨§¦¨¦§¦
éæå àìîøñç ïéðî`ed minrtl ,oqipl jenqd xc` yceg - ¨¥§¦§¦¨¥

ly ,xqg yceg `ed minrtle ,mei miyely ly ,`ln yceg
gqt iptly minid xyr dyngy oeike ,mei dryze mixyr
drax` mr cgiy ick ,xc` yceg ly oexg`d meia miligzn
,gqtd mcew mei xyr dyng eidi oqip yceg ly minid xyr

jkitlòìwéîc ïéðîéædf mei lgy oncfn minrtl -íBéa ¦§¦§¦§©§
ìLíéL,xc`aa òìwéîc ïéðîéæåmeiäòNúå íéøNò,xc`a §Ÿ¦§¦§¦§¦§©§¤§¦§¦§¨

ïîæ déì òéá÷ àì éëä íeMîe`aiwr iax xn` `l jk meyne - ¦¨¦Ÿ§¦©¥§©
eyixtdl yiy xn` `l` ,gqt iptl dnda xyrnl reaw cren
mei dfi`a ,gqt mcew mei xyr dyng epiidc ,'gqtd qext'a

.df onf oncfiyéàfò ïáeqext'a `ed oxebd onf mpn`y ,xaq ¤©©

onf xn` mewn lkne ,bgd mcew mei xyr dyng epiidc 'bgd
ik ,xc`a dryze mixyra ,jkl reawïñéðì Ceîqä øãà øáñ̈©£¨©¨§¦¨

íìBòì`edøãàa äòLúå íéøNòa ïîæ déì òéá÷ Ckìéä ,øñç §¨¨¥¦§¨§¦©¥§©§¤§¦§¦§¨©£¨
,xc`a dryze mixyra `ede ,ef oxebl reaw onf yi okle -

.gqt iptl mei xyr dyng `ed df mei cinzy
i`fr oa :ipyd oxebd onf iabl mzwelgn z` `xnbd zx`an

`ed ipyd oxebd onfy xaeq,ïåéña ãçàaiax lr dfa wlgpe §¤¨§¦¨
oay meyn ,zereay mcew mei xyr dyng `edy xn`y `aiwr

,yyg i`fréLéôð àìc éãééàzeclep zenda daxd oi`y oeik - ©§¥§Ÿ§¦¦
,zereayl gqt oiay df xvw onfaøOòéì íéc÷éì úøîà éà- ¦¨§©¦§¦¦©©

,zereay mcew mei xyr dyng xyrie micwiy xn`z m`ãò©
eäì éîìL ìâø éèîc,zendad lk exnbi xak lbxd ribiy cr - §¨¥¤¤¨§¦§

,lek`l odn mihgeye ,dxiknl o`iven oxyrny xg` ciny oeik
.zereayd bga lbxd ilerl zenda ex`yi `le

i`fr oa :iyilyd oxebd onf iabl mzwelgn z` `xnbd zx`an
`ed iyilyd oxebd onfy xaeq,'åëå áàa äòLúå íéøNòa`le §¤§¦§¦§¨§¨

mei xyr dyng `ed iyilyd oxebd onfy `aiwr iax ixack
y oeik ,lel` yceg seqa epiide ,zekeq mcewdéîòèì éàfò ïa- ¤©©§©§¥

,ezhiyløîàcy epzpynaïéìeìàäycega eclepy zendad - §¨©¨¡¦
lel`,ïîöò éðôa ïéøOòúîmr xyrnl zetxhvn opi`e ¦§©§¦¦§¥©§¨

z` erawi m`e ,eixg`l e` lel` yceg iptl eclepy zendad
el` z` sxvl e`eai `ny yeygl yi ,lel` seqa xyrnd onf
z` eraw okle ,lel` mcew eclepy el` mr lel` ycega eclepy
jixvy oeik ,okl mcew `l j` .a` yceg seqa xyrnd onf
onf didi `ly ick ,xzeiy dnk lbxl xyrnd onf z` jinqdl
zenda witqn ex`yi `l `ny ,zenda hegyle xeknl ax

.lbxd iler jxevl
mixyra rawp xyrnd onfy i`fr oa xn` dnl :`xnbd dywn
elit`e ,df jix`za reaw `ed mlerly rnyne ,a`a dryze

,`ln a` yceg m`ìL íBéa eäðéøOòéìåíéLel yi ixde - §¦©§¦§§§Ÿ¦
:`xnbd zvxzn .a` ycegl miyely meia mixyrny xnel

ðîéæáàì déì ïéøqçîc ïéycegy miraew oic ziay minrt - ¦§¦¦§©§¦¥§¨
mei z` miycwne ,mei dryze mixyr oa epiidc ,xqg didi a`

,lel` yceg y`x zeidl miyelydàøékä ãaòéîì ïðéòáe¨¦©§¤§©¤¥¨
ïLéå Lãçazpya eclepy zendad oia xkid zeyrl mikixve - §¨¨§¨¨

dpyay meyn .dpyia eclepy el` oial ,dycgd xyrnd
`ly minkg evxe ,lel`a cg`a xyrl ekxhvi xqg a` ycegy
ycega miclepdy ,xkid zeyrl ick ,lel` ycega llk exyri
dpy ly xyrnl mitxhvn mpi`e ,mnvr ipta mixyrzn lel`

.zncewd
:dpyna epipy,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøod zepxbd ipnf ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦

'åëå ïåéña ãçàa ïñéða ãçàa.lel`a dryze mixyra §¤¨§¦¨§¤¨§¦¨
rawp oey`xd oxebd onf :el` mipnfa mrhd z` `xnbd zx`an

,ïñéða ãçàaexaq oerny iaxe xfrl` iaxy meynïaøk §¤¨§¦¨§©¨
øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîLlbxd zeklda miyxece mil`eyy ¦§¤©§¦¥§¨©

wxúBúaL ézLxyrn zyxtdy oeike ,lbxd mcew miireay - §¥©¨
zendad z` oikn xyrndy ,'gqtd zekld'k zaygp dnda
cg`a `ed xyrnd onf jkitl ,lbxa olk`l zeie`x dpiidzy

rawp ipyd oxebd onf .gqt iptl miireay ,oqipa,ïåéña ãçàa§¤¨§¦¨
jkl mrhdeïøîàãkick ,i`fr oa zrca lirl epxn`y enk - §©£©¨

z` elk`i jk jezne ,zereayd bgl oxebd oia ax onf x`yi `ly
exqgie ,zereayl gqt oiay xvwd onfa eclepy zendad hrn

`ed iyilyd oxebde .lbxd ilerl zendaäòLúå íéøNòa§¤§¦§¦§¨
,ìeìàay meyneäééîòèì ïBòîL éaøå øæòìà éaømzhiyl - ¤¡©¦¤§¨¨§©¦¦§§©§©§

,dfa ekldéøîàcdpyd y`x zkqna(.a)Làø éøLúa ãçàa §¨§¦§¤¨§¦§¥Ÿ
,äîäa øNòîì äðMäxyrnd onf z` reawl elki `l okle ©¨¨§©§©§¥¨
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המשך קעמוד רנה

oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

äéåöî äîäá àäúù éãë`lc onf eze` cr oznda iypi` idyne ,milbxd qext cr dnda xyrn oxeb oi`c oeikc Ð

dlik`l oia ,odn gwil milbx ilerl zeievn zenda ediy `vnpe ,lbxl jenq `edy ,oxebd onfa mxyriy cr edpihgyl

.'eke opzc ab lr s`e .zepaxwl oiaäåöî.xyrilc ,xyrzdl Ðïøåâë äìáèãoxn`ck .opaxcn Ð,oizipzna

.xyriy cr hegyi `le xekni `l oxebd ribdyncñåøô.dqext enk Ðíåé íéùìù.mei xyr dyng ixd `blte Ð

éàæò ïáåxyr dyng ,bgd qexta ied oxebd onfc xaq inp Ð

Ð oqipc xqiax` cr xc`c dryze mixyr meinc ,mcew mini

.xyr dyng ixdíéùìù íåéá òì÷éîã ïéðîéæxc` ied ik Ð

.`lnïîæ äéì òéá÷ àì.ixii` xc` ly mei dfi`a Ðàìã

éùéôð`l ikdl ,onf eze` cr gqtd qextn eclepc zenda Ð

.milbxd x`yak lbxd mcew mini xyr dyng xyrne micwn

åäì éîìù 'åëå úøîà éàãmixyern eedilc xzac Ð

.ozenda edlek elkile ,epacfilïîöò éðôáoze` mr `le Ð

mei cr xyrl `ly xg`n ded i` ,ikdle .lel` mcew eclepy¥

iz` Ð mini xyr dyng bgd qexta `edy ,lel` ly oexg`d

lr ycgd on xyrnwe ,iccda a`c edpde lel`c edpd iaeaxrl

id.a` ly oexg`d meia uiwc edpd xyrne micwn jklid .oy

enlyil `lc ikid ik ,lbxl iaexwl `pivnc dnk lkc ,`l mcewe

.opicar Ð mcewíéùìù íåéá.a` ly Ðàøéëéä ïðéòáåÐ

a`c edpde lel`c edpd ixeyrl ezilc xninl `kilc idpc

meyn ,onf ixqegn lel` ly oze` eed izk`c meyn ,iccda

`lc ,carinl opira `xikid Ð `ed lel` ly oey`x mei izk`c

oyie ,lel` Ð ycg ,iccda oyie ycg xgnle meid ixeyrl ezil

elit`e ,llk lel` ycga a`c edpd ixyrin `l ikdle .a` Ð

.cg` meiaøîàã ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøëgqtd zekldc Ð

zil i`pz edpdle .opixyrn inp onf eze`ae ,mcew zezay izy

."qext" edl'åëå éøùúá ãçàáixeg`l ivn `l ikdle Ð

.oyil ycg oia `xikid opirac ,lel` ly oexg` mein ith xyrln

iaxe xfrl` iaxc ediinrh yxtn (`,g) dpyd y`x zkqnae

.xi`n iaxc `nrhe oernyàúø÷ñoiraevy ,`"evn frla Ð

.ixiyrdêë íéøîåà åììäå ìéàåäcg`a xne` xi`n iaxc Ð

ip` Ð ixyza cg`a mixne` oerny iaxe xfrl` iaxe ,lel`a

.'ek miilel`d jklid ,ink dkld rcei ipi`äæä çø÷ä ïî õåç

ryedi iax" cenlzd dileka opiqxbc `de .`aiwr iax epiid Ð

zereay) mzd opiqxbck ,`aiwr iax ly oa epiid Ð "dgxw oa

`nl` .`aiwr iaxl `aiwr iax ly epa ryedi iax el xn` :(`,e

ikde .dti mrh dfi` oigadl rcei dide ,lecb mkg did i`fr oac

.xity xazqin id ediinrh` mwinl ivn ied inpäòåîù éôî

äåøîàixn` Ð oerny iaxe xfrl` iaxe ,xi`n iax oiac Ð

ibg itn drenyd itn ediizlindid `l okle ,ik`lne dixkf

.ezrxkda dkld reawle eiyrn lr jenql i`fr oa dvexäùîç

áàá äùîçå éøùúáyiy it lr s` ,oitxhvn eixg`y Ð

.miizpia zepxb
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àçéðoeik ,xeknle hegyle xyrl leki onfd iptlc ab lr s` Ð dipenna devn ciarilc yipi`l dil

.cgia lkd xyrle cer oizndl `ed jxc Ð onf minkg erawyéàåmeyn aeh meia xyrl xyt`

`ny eaixwdl xqe` iziid `l :xnel yi !aeh meia oiyicwn oi`c meyn dil wetiz :[xn`z m`e] Ð `zxwq

mzd opixn`ck ,opaxcn `l` aeh meia yicwdl xeq` `l dteb `idc .dxifbl dxifb epiidc ,eyicwdl `ai

:`nrh yxtne ,dnda iab lr oiakex oi`c :(a,el dvia)

oinegz dpin rny :xn`we .megzl ueg `vi `ny

ivn cere .dxenf jezgi `ny dxifb ,`l ?`ziixe`c

inly meyn aeh meia leki did eyicwdl elit`c :xninl

mc` yicwn :(a,gnw zay) "l`ey" wxt xn`ck ,dgny

yixae mzd xn`c `d ,edine .lbxa ezbibge zaya egqt

reawd zeaeg `wec epiid Ð ["mixac el`"] (hgyp cinz)

`le .oiyicwn oi` Ð onf mdl reaw oi` la` ,onf mdl

jixviyk onf odl reawd zeaegk xyrn `diy xazqn

ixdy ,inp zeacpe mixcp ok m`c ,dgny inlyl edl

xn`ck ,dgny inly meyn zeacpe mixcpa oi`vei

ikiiy `lc rnyn o`k ,mewn lkne .(a,f) dbibg zkqna

:xnel yie !iniiw dpyd y`x ly aeh meiac ,iiepiy jpd

`le ,"ixiyr" `xw `l elit` ,yecw eili`n ixiyrc oeik

.aeh meia dfk ycwd xeqi`l jiiy

õåçiax epiid :qxhpewd yxit Ð dfd gxwd on

epa ryedi iax `ed dgxw oa ryedi iaxe .`aiwr

`aiwr iax xikfdl dil ipq in :dywe .`aiwr iax ly

dlr" (a a mikln) aizkck i`pb oeyla exikfny ,enya

`kdn" :xn` (`,apw zay) "l`ey" wxtae ?"gxw

:(`,gk) dlibn zkqnae .oiekzp i`pble ?"dnk d`pigxwl

?mini zkx`d dna :dgxw oa ryedi iax z` l`y iax

ivgl ribzy oevx idi :el xn`e ,ipkxa :iax el xn`e ['eke]

oa reay `alk za `ypyk `aiwr iax eli`e .ipy

wqre dxeza weqrl eilr lawe ,did dpy mirax`

ixtqae .l`xyi qpxt dpy mirax`e ,mipy mirax`

,dyn ,dpy mixyre d`n eig rax` :`ipz (dkxa dyxt)

iax zny meiae .`aiwr iaxe ,i`kf oa opgei oaxe ,llde

ryedi iax clep elit`e .iax clep (`,ar oiyecw) `aiwr

m` ik did `l Ð reay `alk za `ypy dpey`x dpya

oa ryedi iax did zegtd lkle ,iax clepyk mipeny

dpy mirayn zegtac ,iax jxiayk dpy mirax`e d`n

mildz) aizkc ,mc` mzq zepy iig ody ,ekxan did `l

.dpy miyy oa iax did f`e ,"miray epizepy ini" :(v

xyr wx ekxa `l Ð eini ivgl ribdl ekxayk `vnp

`ly xazqn dxe`kl :cere ?ef dzid dkxa dne dpy

`vnp ,oipy ixq izxze ixq izxz ,ax ia dyry cr clep

xzei iax did dpy mirax`e d`n oa ryedi iax didyk

oa xfrl` iax Ð (d)gxw :yxit miqp epiaxe .eipy ivgn

ryedi iax xn`e) .gxw didy inlyexia xn`c ,dixfr

.mc` my :yxtn mz epiaxe .(`pigxwl `kdn

éôîd`eapc oeike :qxhpewd yxit Ð ik`lne dixkf ibg

dlr mwinl `kile ,`id `nrh`la `zklidk `id

,d`eap xikfdl el did `le .xwir mdn dfi` Ð mrh ici lr

:xnel el did `l` .dzrn xac ycgl i`yx `iap oi`c

raex iab (`,bp xifp) "lecb odk" wxte .dl ixinb `zkld

itn :xn` inp ,mc bel ivge zenvr awd,dxn` drenyd

wxta yixcc `dn dyw ,edine .ik`lne dixkf ibg itn

yiwn Ð "xyrz xyr" `xwn (`,g) ,dpyd y`xc `nw

iaxe xfrl` iax .'ek exeyr exnbl jenq obc xyrndn ,lel`a cg`a xaq xi`n iax ,obc xyrnl dnda xyrn

`x obc xyrn dn :ixaq oernydrenyd itn zeyxc jpdc oeik ,ikd elit`c :xnel yie !'ek ixyz ely dpyd y

.xwir dfi` xxal leki did `l Ð ik`lne dixkfe ibg
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é"úë é"ùø

ù éãëíéìâø éìåòì øåëîì äéåöî äéäú`lc oeikc Ð

`l Ð ixyrzn.oxyrnc bgd qext cr edl ipafn `le edl ihgy

ïøåâä ïîæ òéâä àìù ãò ïéúéðúîá ïðúã áâ ìò óàå

èåçùìå øåëîì øúåîelit` ,xyrnl oraewc `ed oxebc Ð

.oxyrnc cr oedl ihgy `l ikdãáòìã ùðéàì äéì àçéðã

äéðåîîá äåöîaixwn envr `edy ,melk dia xqg oi`y Ð

.minly elke`e exyrnïøåâë ìáèãzraew oxebc ikid ik Ð

z` miraew elld mini jk ,`ziixe`cn ixka gxnzpyn xyrnl

.xyriy cr hegyi `l Ð oxebd ribd :opzck ,opaxcn zendad

àâìô ñåøô.miwlg ipyl qextd xac rnyn dqext Ð

çñôì íãå÷ çñôä úåëìäá íéìàåùzekldn inp epiide Ð

opixn`ck) .lbxa lkinl ifgzilc zendal oixyrnc Ð gqtd

mdl oinicwn jklid dpyd y`x ixyza cga .yitp `lc icii`

izy `edc ab lr s` ,ixyza cg`a `le lel`a dryze mixyra

(oyie ycga `xkid irac meyn Ð mcew zezayéâìôî÷ éàîáå

dyng gqtd qexta ied opxb onfc xaq [inp] i`fr oa `dc Ð

oqipc xyr drax`e xc`a dryze mixyr meic ,mcew mei xyr

.xyr dyng ixd Ðïéðîærlwn gqtd mcew mei xyr dyngc

cr ied `l ycg y`xe ,`ln xc` iedc oebk ,xc`a miyly meia

epiidc gqtd qext ied oqip mcew cg` meie ,cg`e miyly mei

.xc`n cg`e oqipn xyr drax`ñåøô òì÷îã ïéðîæmei ycg y`x iedc ,xqg `edyk ,xc`a dryze mixyr meia Ð

.[gqtd] qextl onf raw `l jkld ,miylyïåéñá ãçàáxn`ck mei xyr dyng xn` `lc i`fr oac `nrh i`n Ð

gqtaéùéôð àìã éãééàxyrne micwn m` ,zxvr cre oqipn zeclei zenda hernc ,[ilt`] (elit`) zecle oze` Ð

.milbx ilerl dievn dnda didz `le ,zxvr mcew (oilk`p) olke`l inly Ð mei xyr dyng edläéîòèì éàæò ïá

zn milel`d :onwl xn`c Ðycg dil dede ,dpyd y`x ied ixyza cg`a `ny Ð lel` xg` miclepd oze` mr `le ,oyie ycg dil ded dnda xyrnl dpyd y`x lel`a cg`a `ny Ð lel` mcew eclepy oze` mr oitxhvn oi`e ,onvrl oixyr

.ediicda lel`a miclepc itexvl izil `lc ,lel`a dryze mixyra ihiiw ly oxeb onf raw `l jklid .onvrl miilel`d oixyrzn Ð ixyz e` lel` dpyd y`x zni` dil `wtqncne .oyieáàá íéùìù íåéá øùòìåmixyra] hwp `nrh i`n Ð

,`nei `edd ihiiwl mixyrn `l ikd elit` Ð onf xqegn [ied] clep i`e ,meid dlh mey clep `l izk` `dc ,ediicda lel` itexvl iz` `lc ab lr s`e .oda oixyrn `le miyly meia lel` ycg y`x iede ,dil ixqgnc oipnf Ð (mei) [dryze

.mei xyr drax` epiidc ,zezay izy jpd icda lel`c mlerl itxhvn `le ,ihiiw ipda jiiy `l lel`c iypi` ercilc ,oyil ycg oia `xkid carnl opirac meynàúø÷ñà"cg`" dpen dide ,`xwiqa reav haydy .`"vin oixewy `xwiq Ð

.dpyd y`x miyly mei iede ,xqg lel` [mipy] aexc meyn Ð miyly meia iraw `le lel`a dryze mixyra irawc `de .`ed dk`ln ok m`c ,aeh meia reavl xeq`e .xkip `diy cr `xwqa exweq ixiyr `vei didyke ,"rax`" "yly" "mipy"

êë íéøîåà åììäå ìéàåä.edpitxvl o`nc icda opirci `lc ,onvrl oixyrzn miilel` eidi ,ixyza cg`a Ðäæä çø÷ryedi iax l`y :(`,e) zereaya opixn`c ,`aiwr iaxc epa ryedi iax `ed dgxw oa ryedi iaxc ,gxw `ed `aiwr iax Ð

.'eke `aiwr iax z` `aiwr iaxc epaäåøîà äòåîù éôîopirci `lcne .ald cne`ac ze`xwn [yxcna ielzd mrh xac] (xac enk ielbd mrh xkip) `le `ed d`eap xacke ,ik`lne dixkf ibg itn edlek ,oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n iax Ð

.oitxhvn `al cizrl a`a dynge ixyza dyng .[ith] xazqn o`nc `nrh xninl `kile ,ikd opicar Ð ik`lne dixkf ibg xen` ikidàèéùôjpde ,dpyd y`x ied [ixyz oia] (ixyzc) lel` oia [`ed jytp dnn] (miclepy dn) ,oitxhvnc Ð

!eclep zg` dpya i`ceúåðøâ é÷ñô.`ad a`l ixyz oia zepxb ipy `ki` `kdc ,i`fr oal Ð'åëå éøùúã äùîçå ìåìàã äùîçå áàã äùîç åì åéäycg `nyc ,oitxhvn `lc opixn` lel`c dynge a`c dyng [`l`] dil zi` i`ce Ð

.'ek oeekiy `le .gafnl axwe ,xyrn i`ce dfc ,miilel`d on cg` lhepe xicl oqipkne .dpyd y`x ixyz e` ,dpyd y`x lel` [e`] (`ed) i`cec ,aeigc xyr `ki` i`ce `kd la` .[`ed] oyie
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רמז
oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

äéåöî äîäá àäúù éãë`lc onf eze` cr oznda iypi` idyne ,milbxd qext cr dnda xyrn oxeb oi`c oeikc Ð

dlik`l oia ,odn gwil milbx ilerl zeievn zenda ediy `vnpe ,lbxl jenq `edy ,oxebd onfa mxyriy cr edpihgyl

.'eke opzc ab lr s`e .zepaxwl oiaäåöî.xyrilc ,xyrzdl Ðïøåâë äìáèãoxn`ck .opaxcn Ð,oizipzna

.xyriy cr hegyi `le xekni `l oxebd ribdyncñåøô.dqext enk Ðíåé íéùìù.mei xyr dyng ixd `blte Ð

éàæò ïáåxyr dyng ,bgd qexta ied oxebd onfc xaq inp Ð

Ð oqipc xqiax` cr xc`c dryze mixyr meinc ,mcew mini

.xyr dyng ixdíéùìù íåéá òì÷éîã ïéðîéæxc` ied ik Ð

.`lnïîæ äéì òéá÷ àì.ixii` xc` ly mei dfi`a Ðàìã

éùéôð`l ikdl ,onf eze` cr gqtd qextn eclepc zenda Ð

.milbxd x`yak lbxd mcew mini xyr dyng xyrne micwn

åäì éîìù 'åëå úøîà éàãmixyern eedilc xzac Ð

.ozenda edlek elkile ,epacfilïîöò éðôáoze` mr `le Ð

mei cr xyrl `ly xg`n ded i` ,ikdle .lel` mcew eclepy¥

iz` Ð mini xyr dyng bgd qexta `edy ,lel` ly oexg`d

lr ycgd on xyrnwe ,iccda a`c edpde lel`c edpd iaeaxrl

id.a` ly oexg`d meia uiwc edpd xyrne micwn jklid .oy

enlyil `lc ikid ik ,lbxl iaexwl `pivnc dnk lkc ,`l mcewe

.opicar Ð mcewíéùìù íåéá.a` ly Ðàøéëéä ïðéòáåÐ

a`c edpde lel`c edpd ixeyrl ezilc xninl `kilc idpc

meyn ,onf ixqegn lel` ly oze` eed izk`c meyn ,iccda

`lc ,carinl opira `xikid Ð `ed lel` ly oey`x mei izk`c

oyie ,lel` Ð ycg ,iccda oyie ycg xgnle meid ixeyrl ezil

elit`e ,llk lel` ycga a`c edpd ixyrin `l ikdle .a` Ð

.cg` meiaøîàã ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøëgqtd zekldc Ð

zil i`pz edpdle .opixyrn inp onf eze`ae ,mcew zezay izy

."qext" edl'åëå éøùúá ãçàáixeg`l ivn `l ikdle Ð

.oyil ycg oia `xikid opirac ,lel` ly oexg` mein ith xyrln

iaxe xfrl` iaxc ediinrh yxtn (`,g) dpyd y`x zkqnae

.xi`n iaxc `nrhe oernyàúø÷ñoiraevy ,`"evn frla Ð

.ixiyrdêë íéøîåà åììäå ìéàåäcg`a xne` xi`n iaxc Ð

ip` Ð ixyza cg`a mixne` oerny iaxe xfrl` iaxe ,lel`a

.'ek miilel`d jklid ,ink dkld rcei ipi`äæä çø÷ä ïî õåç

ryedi iax" cenlzd dileka opiqxbc `de .`aiwr iax epiid Ð

zereay) mzd opiqxbck ,`aiwr iax ly oa epiid Ð "dgxw oa

`nl` .`aiwr iaxl `aiwr iax ly epa ryedi iax el xn` :(`,e

ikde .dti mrh dfi` oigadl rcei dide ,lecb mkg did i`fr oac

.xity xazqin id ediinrh` mwinl ivn ied inpäòåîù éôî

äåøîàixn` Ð oerny iaxe xfrl` iaxe ,xi`n iax oiac Ð

ibg itn drenyd itn ediizlindid `l okle ,ik`lne dixkf

.ezrxkda dkld reawle eiyrn lr jenql i`fr oa dvexäùîç

áàá äùîçå éøùúáyiy it lr s` ,oitxhvn eixg`y Ð

.miizpia zepxb
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àçéðoeik ,xeknle hegyle xyrl leki onfd iptlc ab lr s` Ð dipenna devn ciarilc yipi`l dil

.cgia lkd xyrle cer oizndl `ed jxc Ð onf minkg erawyéàåmeyn aeh meia xyrl xyt`

`ny eaixwdl xqe` iziid `l :xnel yi !aeh meia oiyicwn oi`c meyn dil wetiz :[xn`z m`e] Ð `zxwq

mzd opixn`ck ,opaxcn `l` aeh meia yicwdl xeq` `l dteb `idc .dxifbl dxifb epiidc ,eyicwdl `ai

:`nrh yxtne ,dnda iab lr oiakex oi`c :(a,el dvia)

oinegz dpin rny :xn`we .megzl ueg `vi `ny

ivn cere .dxenf jezgi `ny dxifb ,`l ?`ziixe`c

inly meyn aeh meia leki did eyicwdl elit`c :xninl

mc` yicwn :(a,gnw zay) "l`ey" wxt xn`ck ,dgny

yixae mzd xn`c `d ,edine .lbxa ezbibge zaya egqt

reawd zeaeg `wec epiid Ð ["mixac el`"] (hgyp cinz)

`le .oiyicwn oi` Ð onf mdl reaw oi` la` ,onf mdl

jixviyk onf odl reawd zeaegk xyrn `diy xazqn

ixdy ,inp zeacpe mixcp ok m`c ,dgny inlyl edl

xn`ck ,dgny inly meyn zeacpe mixcpa oi`vei

ikiiy `lc rnyn o`k ,mewn lkne .(a,f) dbibg zkqna

:xnel yie !iniiw dpyd y`x ly aeh meiac ,iiepiy jpd

`le ,"ixiyr" `xw `l elit` ,yecw eili`n ixiyrc oeik

.aeh meia dfk ycwd xeqi`l jiiy

õåçiax epiid :qxhpewd yxit Ð dfd gxwd on

epa ryedi iax `ed dgxw oa ryedi iaxe .`aiwr

`aiwr iax xikfdl dil ipq in :dywe .`aiwr iax ly

dlr" (a a mikln) aizkck i`pb oeyla exikfny ,enya

`kdn" :xn` (`,apw zay) "l`ey" wxtae ?"gxw

:(`,gk) dlibn zkqnae .oiekzp i`pble ?"dnk d`pigxwl

?mini zkx`d dna :dgxw oa ryedi iax z` l`y iax

ivgl ribzy oevx idi :el xn`e ,ipkxa :iax el xn`e ['eke]

oa reay `alk za `ypyk `aiwr iax eli`e .ipy

wqre dxeza weqrl eilr lawe ,did dpy mirax`

ixtqae .l`xyi qpxt dpy mirax`e ,mipy mirax`

,dyn ,dpy mixyre d`n eig rax` :`ipz (dkxa dyxt)

iax zny meiae .`aiwr iaxe ,i`kf oa opgei oaxe ,llde

ryedi iax clep elit`e .iax clep (`,ar oiyecw) `aiwr

m` ik did `l Ð reay `alk za `ypy dpey`x dpya

oa ryedi iax did zegtd lkle ,iax clepyk mipeny

dpy mirayn zegtac ,iax jxiayk dpy mirax`e d`n

mildz) aizkc ,mc` mzq zepy iig ody ,ekxan did `l

.dpy miyy oa iax did f`e ,"miray epizepy ini" :(v

xyr wx ekxa `l Ð eini ivgl ribdl ekxayk `vnp

`ly xazqn dxe`kl :cere ?ef dzid dkxa dne dpy

`vnp ,oipy ixq izxze ixq izxz ,ax ia dyry cr clep

xzei iax did dpy mirax`e d`n oa ryedi iax didyk

oa xfrl` iax Ð (d)gxw :yxit miqp epiaxe .eipy ivgn

ryedi iax xn`e) .gxw didy inlyexia xn`c ,dixfr

.mc` my :yxtn mz epiaxe .(`pigxwl `kdn

éôîd`eapc oeike :qxhpewd yxit Ð ik`lne dixkf ibg

dlr mwinl `kile ,`id `nrh`la `zklidk `id

,d`eap xikfdl el did `le .xwir mdn dfi` Ð mrh ici lr

:xnel el did `l` .dzrn xac ycgl i`yx `iap oi`c

raex iab (`,bp xifp) "lecb odk" wxte .dl ixinb `zkld

itn :xn` inp ,mc bel ivge zenvr awd,dxn` drenyd

wxta yixcc `dn dyw ,edine .ik`lne dixkf ibg itn

yiwn Ð "xyrz xyr" `xwn (`,g) ,dpyd y`xc `nw

iaxe xfrl` iax .'ek exeyr exnbl jenq obc xyrndn ,lel`a cg`a xaq xi`n iax ,obc xyrnl dnda xyrn

`x obc xyrn dn :ixaq oernydrenyd itn zeyxc jpdc oeik ,ikd elit`c :xnel yie !'ek ixyz ely dpyd y

.xwir dfi` xxal leki did `l Ð ik`lne dixkfe ibg
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é"úë é"ùø

ù éãëíéìâø éìåòì øåëîì äéåöî äéäú`lc oeikc Ð

`l Ð ixyrzn.oxyrnc bgd qext cr edl ipafn `le edl ihgy

ïøåâä ïîæ òéâä àìù ãò ïéúéðúîá ïðúã áâ ìò óàå

èåçùìå øåëîì øúåîelit` ,xyrnl oraewc `ed oxebc Ð

.oxyrnc cr oedl ihgy `l ikdãáòìã ùðéàì äéì àçéðã

äéðåîîá äåöîaixwn envr `edy ,melk dia xqg oi`y Ð

.minly elke`e exyrnïøåâë ìáèãzraew oxebc ikid ik Ð

z` miraew elld mini jk ,`ziixe`cn ixka gxnzpyn xyrnl

.xyriy cr hegyi `l Ð oxebd ribd :opzck ,opaxcn zendad

àâìô ñåøô.miwlg ipyl qextd xac rnyn dqext Ð

çñôì íãå÷ çñôä úåëìäá íéìàåùzekldn inp epiide Ð

opixn`ck) .lbxa lkinl ifgzilc zendal oixyrnc Ð gqtd

mdl oinicwn jklid dpyd y`x ixyza cga .yitp `lc icii`

izy `edc ab lr s` ,ixyza cg`a `le lel`a dryze mixyra

(oyie ycga `xkid irac meyn Ð mcew zezayéâìôî÷ éàîáå

dyng gqtd qexta ied opxb onfc xaq [inp] i`fr oa `dc Ð

oqipc xyr drax`e xc`a dryze mixyr meic ,mcew mei xyr

.xyr dyng ixd Ðïéðîærlwn gqtd mcew mei xyr dyngc

cr ied `l ycg y`xe ,`ln xc` iedc oebk ,xc`a miyly meia

epiidc gqtd qext ied oqip mcew cg` meie ,cg`e miyly mei

.xc`n cg`e oqipn xyr drax`ñåøô òì÷îã ïéðîæmei ycg y`x iedc ,xqg `edyk ,xc`a dryze mixyr meia Ð

.[gqtd] qextl onf raw `l jkld ,miylyïåéñá ãçàáxn`ck mei xyr dyng xn` `lc i`fr oac `nrh i`n Ð

gqtaéùéôð àìã éãééàxyrne micwn m` ,zxvr cre oqipn zeclei zenda hernc ,[ilt`] (elit`) zecle oze` Ð

.milbx ilerl dievn dnda didz `le ,zxvr mcew (oilk`p) olke`l inly Ð mei xyr dyng edläéîòèì éàæò ïá

zn milel`d :onwl xn`c Ðycg dil dede ,dpyd y`x ied ixyza cg`a `ny Ð lel` xg` miclepd oze` mr `le ,oyie ycg dil ded dnda xyrnl dpyd y`x lel`a cg`a `ny Ð lel` mcew eclepy oze` mr oitxhvn oi`e ,onvrl oixyr

.ediicda lel`a miclepc itexvl izil `lc ,lel`a dryze mixyra ihiiw ly oxeb onf raw `l jklid .onvrl miilel`d oixyrzn Ð ixyz e` lel` dpyd y`x zni` dil `wtqncne .oyieáàá íéùìù íåéá øùòìåmixyra] hwp `nrh i`n Ð

,`nei `edd ihiiwl mixyrn `l ikd elit` Ð onf xqegn [ied] clep i`e ,meid dlh mey clep `l izk` `dc ,ediicda lel` itexvl iz` `lc ab lr s`e .oda oixyrn `le miyly meia lel` ycg y`x iede ,dil ixqgnc oipnf Ð (mei) [dryze

.mei xyr drax` epiidc ,zezay izy jpd icda lel`c mlerl itxhvn `le ,ihiiw ipda jiiy `l lel`c iypi` ercilc ,oyil ycg oia `xkid carnl opirac meynàúø÷ñà"cg`" dpen dide ,`xwiqa reav haydy .`"vin oixewy `xwiq Ð

.dpyd y`x miyly mei iede ,xqg lel` [mipy] aexc meyn Ð miyly meia iraw `le lel`a dryze mixyra irawc `de .`ed dk`ln ok m`c ,aeh meia reavl xeq`e .xkip `diy cr `xwqa exweq ixiyr `vei didyke ,"rax`" "yly" "mipy"

êë íéøîåà åììäå ìéàåä.edpitxvl o`nc icda opirci `lc ,onvrl oixyrzn miilel` eidi ,ixyza cg`a Ðäæä çø÷ryedi iax l`y :(`,e) zereaya opixn`c ,`aiwr iaxc epa ryedi iax `ed dgxw oa ryedi iaxc ,gxw `ed `aiwr iax Ð

.'eke `aiwr iax z` `aiwr iaxc epaäåøîà äòåîù éôîopirci `lcne .ald cne`ac ze`xwn [yxcna ielzd mrh xac] (xac enk ielbd mrh xkip) `le `ed d`eap xacke ,ik`lne dixkf ibg itn edlek ,oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n iax Ð

.oitxhvn `al cizrl a`a dynge ixyza dyng .[ith] xazqn o`nc `nrh xninl `kile ,ikd opicar Ð ik`lne dixkf ibg xen` ikidàèéùôjpde ,dpyd y`x ied [ixyz oia] (ixyzc) lel` oia [`ed jytp dnn] (miclepy dn) ,oitxhvnc Ð

!eclep zg` dpya i`ceúåðøâ é÷ñô.`ad a`l ixyz oia zepxb ipy `ki` `kdc ,i`fr oal Ð'åëå éøùúã äùîçå ìåìàã äùîçå áàã äùîç åì åéäycg `nyc ,oitxhvn `lc opixn` lel`c dynge a`c dyng [`l`] dil zi` i`ce Ð

.'ek oeekiy `le .gafnl axwe ,xyrn i`ce dfc ,miilel`d on cg` lhepe xicl oqipkne .dpyd y`x ixyz e` ,dpyd y`x lel` [e`] (`ed) i`cec ,aeigc xyr `ki` i`ce `kd la` .[`ed] oyie

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

òébä àlL ãò :ïðúc áb ìò óàå .íéìâø éìBòì äéeöî äîäa àäzL éãk§¥¤§¥§¥¨§¨§¥§¨¦§©©©¦§©©¤Ÿ¦¦©

ìå øBkîì øzeî ïøBbäèBçL¯,äéðBîîa äåöî ãéáòúéìc déì àçéð ©¤¨¦§§¦§¦¨¥§¦§£¦¦§¨§¨¥

"ñøt" änëå .ïøBâk äìáèc "ïøBb" déì éø÷ éànàå .ìeëéìå ïeáæì øãäå©£©¦§§¥§©©¨¥¥¤§¨§¨§¤§©¨§¨

éàî .íBé øNò äMîçî úBçt ñøt ïéà :äãeäé éaøa éñBé éaø Løét¥¥©¦¥§©¦§¨¥§¨¨¥£¦¨¨¨©

"ñBøt" :eäaà éaø øîà òîLî¯úBëìäc àbìt éàîc àbìt .àbìt ©§©£©©¦©¨§©§¨©§¨§©©§¨§¦§

çñtì íãB÷ çñt úBëìäa ïéLøBãå ïéìàBL :àéðúc àä ék ,çñt¤©¦¨§©§¨£¦§§¦§¦§¤©¤©¤©

ìLéàfò ïa" .úBúaL ézL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,íBé íéL §¦©¨¦§¤©§¦¥¥§¥©¨¤©©

éaø éâìtéî÷ éàîa ."ïåéña ãçàa ,øãàa äòLúå íéøNòa :øîBà¥§¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨§©¨¦©§¦©¦

ïéðîéæå àìî ïéðîéæ ïñéðì Ceîqä øãà :øáñ àáé÷ò éaø éàfò ïáe àáé÷ò£¦¨¤©©©¦£¦¨¨©£¨©¨§¦¨¦§¦¨¥§¦§¦

ìL íBéa òì÷éîc ïéðîéæ ,øñç,äòLúå íéøNòa òì÷éîc ïéðîéæå íéL ¨¥¦§¦§¦§©§§¦§¦§¦§¦§©§¤§¦§¦§¨

íìBòì ïñéðì Ceîqä øãà :øáñ éàfò ïáe .ïîæ déì òéá÷ àì éëä íeMîe¦¨¦¨§¦©¥§¨¤©©¨©£¨©¨§¦¨§¨

ïåéña ãçàa .øãàa äòLúå íéøNòa ïîæ déì òéá÷ Ckìéä ,øñç¯ ¨¥¦§¨§¦©¥§¨§¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨

øOòéì íéã÷éì zøîà éà ,éLéôð àìc éãééà¯éîìL ìâø éèîc ãò ©§¥§¨§¦¦¦¨§©§¦§¦¦£¥©§¨¥¤¤©§¦

ïéìeìàä :øîàc ,déîòèì éàfò ïa .'åëå "áàa äòLúå íéøNòa" .eäì§§¤§¦§¦§¨§¨¤©©§©£¥§¨©¨¡¦

.ïîöò éðôa ïéøOòúî¯ìL íBéa eäðéøOòéìå!íéL¯ïéøqçîc ïéðîéæ ¦§©§¦¦§¥©§¨§¦©§¦§§§¦¦§¦¦§©§¦

ïBòîL éaøå øæòìà éaø" .ïLéå Lãça àøékä ãáòéîì ïðéòáe ,áàì déì¥§¨¨¥©§¤¡©¤¥¨§¨¨§¨¨©¦¤§¨¨§©¦¦§

ïñéða ãçàa .'åëå "ïåéña ãçàa ïñéða ãçàa :íéøîBà¯ïa ïBòîL ïaøk §¦§¤¨§¦¨§¤¨§¦¨§¤¨§¦¨§©¨¦§¤

,úBúaL ézL :øîàc ìàéìîbïåéña ãçàa¯äòLúå íéøNòa ,ïøîàãk ©§¦¥§¨©§¥©¨§¤¨§¦¨§©£¨©§¤§¦§¦§¨

ìeìàa¯éøLúa ãçàa :éøîàc ,eäééîòèì ïBòîL éaøå øæòìà éaø ¤¡©¦¤§¨¨§©¦¦§§©£©§§¨§¦§¤¨§¦§¥

ìeìàa äòLúå íéøNòa eøîà änìå" .äîäa øNòîì äðMä LàøŸ©¨¨§©§©§¥¨§¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡

éøLúa ãçàa eøîà àìå¯déì ÷Btéúå .'åëå "áBè íBé àeäL éðtî §Ÿ¨§§¤¨§¦§¥¦§¥¤§¥¥

!ïLéå Lãça àøékä ãáòîì ïðéòác¯àãç ,øîà÷ ãBòå àãç¯ïðéòác §¨¥©§¤¡©¤¥¨§¨¨§¨¨£¨§¨¨©£¨§¨¥©

ãBòå ,ïLéå Lãça àøékä ãáòéîì¯øLôà éàå ,áBè íBé àeäL éðtî §¤¡©¤¥¨§¨¨§¨¨§¦§¥¤§¦¤§¨

Làø ìeìàa ãçàa :øîBà øéàî éaø" .àúø÷ñ íeMî ,áBè íBéa øOòì§©¥§¦©§§¨©¦¥¦¥§¤¨¤¡Ÿ

øîà :àéðz .'åëå "øîBà éàfò ïa .äîäa øNòîì äðMäìéàBä ,éàfò ïa ©¨¨§©§©§¥¨¤©©¥©§¨¨©¤©©¦

Ck íéøîBà eìläå ,Ck íéøîBà eìläå¯.ïîöòì ïéøOòúî ïéìeìàä §©¨§¦¨§©¨§¦¨¨¡¦¦§©§¦§©§¨

eäééîòhà éà÷ éöî àì :àîéz éëå !øazñî ïàîc déîòè éæçéìå¯ §¤¡¥©£¥§©¦§©¥§¦¥¨¨¨¥¨¥©©§©§

,íeMä útéì÷k éìò ïéîBc ìàøNé éîëç ìk :øîBà éàfò ïa ,àéðúäå§¨©§¨¤©©¥¨©§¥¦§¨¥¦¨©¦§¦©©

ébç étî ,äeøîà äòeîMä étî :ïðçBé éaø øîà !äfä çøwä ïî õeç¦©¥¥©©¤¨©©¦¨¨¦¦©§¨£¨¨¦¦©©

ïéøOòúî íéìeìàä éàfò ïa øîà ãö äæéàa :àéðz .éëàìîe äéøëæ§©§¨©§¨¦©§¨§¥¤©¨©¤©©¨¡¦¦§©§¦

ìeìàa äMîçå áàa äMîç Bì eãìBð ïîöòì¯äMîç ,ïéôøèöî ïéà §©§¨§£¦¨§¨©£¦¨¤¡¥¦§¨§¦£¦¨

éøLúa äMîçå ìeìàa¯áàa äMîçå éøLúa äMîç ,ïéôøèöî ïéà ¤¡©£¦¨§¦§¥¥¦§¨§¦£¦¨§¦§¥©£¦¨§¨

¯!àèéLt .ïéôøèöî¯é÷ñôî íéðL é÷ñôîc éëéä ék :àîéúc eäî ¦§¨§¦§¦¨©§¥¨¦¥¦§©§§¦¨¦©§§¦

úBðøb¯äMîçå äðMä Làø éðôì äMîç :ïðúãk ,ïì òîLî à÷ §¨¨©§©¨§¦§©£¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨

äðMä Làø øçàì¯øçàì äMîçå ïøBbä éðôì äMîç ,ïéôøèöî ïéà §©©Ÿ©¨¨¥¦§¨§¦£¦¨¦§¥©¤©£¦¨§©©

ïøBbä¯Bì eãìBð ,éàfò ïa éøáãì :àáø øîà .ïéôøèöî elà éøä ©¤£¥¥¦§¨§¦¨©¨¨§¦§¥¤©©§

éøLúa äMîçå ,ìeìàa äMîçå ,áàa äMîç¯,øOòúäì øécì ïñðBk £¦¨§¨©£¦¨¤¡©£¦¨§¦§¥§¨©¦§¦§©¥
ìèåðå

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
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רמח
oifge` mipya cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåìàä ïî ãçà ìèåðåoiveax o`pny oebk ,dnecnk `l` ."xwai `l" :aizk `dc ,ixiyra ep`iveie oiekiy `le Ð

Ð hayd zgz gzta mxiarn did m` la` .ixiyr oilel`d on cg` iedilc ipeekl [xyt`] (`"`) `zydc ,oicner e`

.oixyern el` ixd Ð oicner e` oiveax :onwl opixn` inp ikde .dxyr yixa witp ik rci `lïéøåèô áàãe`kilc Ð §¨

.dyng `l` dpy dze`nåôøèöì úøîà éàîdze`a ok xg`l ecleiy oze` mr xg` oxebl ixyzc dyng jpd Ð

.gqtd qexta odnr etxhvi ,dnvr dpyøùôà àìmeyn Ð

,`kd oebk .wtq `le ,ycew didic `pngx xn` i`ce ixiyrc

,oilel`d on lhpy eze`a xak exhtp ixyzc dyng el` `nyc

.dpyd y`x lel`càèéùôedpdn i`c .lhep oilel`d onc Ð

dpyn `kile ,dpyd y`x lel` `nyc ,ixiyr iedil `l Ð a`c

ixyzc edpdn i`e .xyrn oic eda `kile ,dyng `l` dxary

`kile ,dpyd y`x ixyz `nlic Ð lel`e a`c dxyr jpd`

`l lel`e a`a dxyr jpdc ,eze .dyng edpda xyrn oic inp

.mixyern eedilêðäî ì÷ùéîì.ixyze a`c Ðäðùî
ãçàë úàöìixiyre iriyz eidi Ð cg`k mi`vei eid m`y Ð

.onwlck ,oilwlewníéöåáø.miaeky =äøùò äøùò ìèðå

zaa dxyr `l` ,"yely" "mipy" "cg`" o`pn `ly ,xnelk Ð

oi` Ð xyrnl cg` lhp dxyr lkne ,mrte mrt lka lhp zg`

.ycew `pipnl ixiyr `diy ick ozepnl jixvc meyn .xyrn df

.`xnba yxtn iqei iaxc `nrhïééåðîä ïîxaky oze`n Ð

oebke .oixyern oiicr opi`y it lr s` ,hayd zgz gzta exar

oixeht oiied oiiepndc .xicd jezl utwe odn cg` xfge dpny

xehtd dfi` reci oi`c meyne ,`xnba yxtnck ,ie`xd oipna

.oixeht xicay dn lk jkl Ðïéøùåòîä ïîzexyernd on Ð

.ediitebàøîâíåúé`zyde .clepy mcew en` dzny Ð

ab lr s`e .xhtinc mezi inp witp ded Ð `wxi ecy ded i`

`edde ,en` dzn jk xg`e clepy oebk ,aiiginc mezi `ki`c

odizen` cinrnc `da mewn lkn Ð `wxi ici lr `l` witp `l

e`l gewle mezic xkfp didie ,`xikd dil iedil uegan el` ly

.edpip ixeyr ipaúøáåò äðéà äôéøèdilbx exaypy oebk Ð

el eid leki :opiqxb ikd .lfinl ivn `le ,dlrnle daekx`d on

.'eke d`núåîåøú éúùá`xw i`d aizk `lc ab lr s`e Ð

dnexza ixiinc ol `wtp Ð xyrn znexza `l` "mkznexz"c

lhepy dlecb dnexzk ,xnelk ,"oxebd on obck" aizkcn ,dlecb

dlecb dnexzl xyrn znexz ywzi` `zyde .epxbn l`xyi

.'eke dlecb dnexz dnc ,`zlin i`dl
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ìèåðålra iwet` xq`ck "xwai `l" meyn o`k xeq`l jiiy oi` Ð oilel`d on cg`

.(a,bp) oiwxit yixa ,dxyr yixa men

íùëzg` dhgc ,cne` da jiiy oi` dxezd on Ð cne`n zlhip dlecb dnexzdy

.(gi mixac) aizk "jpbc ziy`x"c ,xeriy dxez da dpzp `le ,ixkd z` zxhet

,cne` jiiy xyrn znexzac meyn `l`

on xyrn" :(gi xacna) aezk dxeriyy

minkg epwz inp dlecb dnexzae ,"xyrnd

oi` dfa ,edine .cne` da jiiy Ð xeriy

lireiy ,dlecb dnexzl xyrn znexz zeywdl

on xyrn" :aizk `dc ,zg` dhg oiekzna

dxe`kl Ð siqen oiekzna m` ,edine ."xyrnd

zlhpc dlecb dnexzl yiwn ikdlc ,ipdn

,dti oira mexziy ick ,devnl Ð cne`n

.dti oira lhep Ð zegt lehi `ly `xiy jezny

oinxez oi` :(f dpyn) zenexzc `nw wxt opzck

`ztqezae .oipna `le lwyna `le dcna `l

`l` zlhip dpi` dlecb dnexz dn" :qxb

dlr qxbe .mz epiax qxb oke ."daygnae cne`a

xfrl` iax ipz" :zenexzc `nw wxta inlyexia

ze`a zegpnd lk" wxte .'ek "dcna `l :lneb oa

:oizrnyc `ziixaa miiqn (`,dp zegpn) "dvn

iax xn` mzde .'ek dti oira dlecb dnexz dne

mip`z xyrn znexz minxez :lneb oa xfrl`

,dcna mip`z lr zexbexbe ,oipna zexbexb lr

`l` zlhip dpi`" hwp `le .dti oir meyn

.dti oira dyriy ick `l` "cne`ae daygna

(a,l oihib) "hbd lk" wxt seq :xn`z m`e

il xn` jk" iel oal xn`y l`xyi :iia` yxtnc

jia`l xyrn" e` ,"icia jl yi xyrn `a`

`lc oeik ,eay xyrn znexzl oiyyeg Ð "icia

jia`l xyrn xek" .dil oiwzn [ied] `l uiiw

oiyyeg oi` Ð "icia jl yi xyrn xek" e` "icia

.dipwz ipewz uiiwc oeik ,eay xyrn znexzl

znexz yiwnc lneb oa xfrl` `a`k dl iwene

[zeyx] el yiy myke ,dlecb dnexzl xyrn

el yi jk Ð dlecb dnexz mexzl ziad lral

oeik ,`zyde .xyrn znexz mexzl [zeyx]

yegip inp uiiw `la ok m` Ð cne`a xyt`c

iel oa lrc idp :xnel yi !cne`n owiz `nlc

ziad lra mewn lkn ,dti oira zeyrl devn

yi elit`e .mixg` lya dti oir zeyrl el oi`

zeyrl oi` Ð zeyx elenvr `ivedl

df eilr enrxzi `ly ,iele odk ly oznerxzn

wxt :xn`z m`e .ely cne`a drhi m` df e`

dpend :opzc `d (e dpyn) zenexzc iriax

gaeyn lweyde ,epnid gaeyn ccende ,gaeyn

dywn zenexzc `nw wxt inlyexiae .ozylyn

znexzl o`k dlecb dnexzl o`k :ipyne ,dl

oi`y oipn :lneb oa xfrl` iax ipze .xyrn

?lwyna `le oipna `le dcna `l oinxez

mxez dz` oi`e ,mxez dz` daygna Ð "mzenxde mkznexz mkl aygpe" :xnel cenlz

dzevn `nlr ileklc ,dlecb dnexza Ð oinxez oi`c `idd :yexit .oipnae dcna lwyna

`a`c `ziixa iziinc `de .opaxke ,xyrn znexza Ð gaeyn dpendc `idde .cne`n

`idd` xn` inlyexiac :xn`z m`e .xyrn znexza ibiltc opireny`l Ð lneb oa xfrl`

ied cne`nc rnyn .cne`a mxezd on :`ped ax xn` ?gaeyn `ed i`nn :gaeyn dpendc

lweyde ,ok dxn` oizipzn :lld iax xn` ,mzd inp xn`e .gaeyn dpendy `l` ,dnexz

xfrl` `a`k i`e ,cne`n xyrn znexz oi` edcicl Ð opaxl i`e .melk dpin rny zile ,ozylya xztz :`pipg iax xn`e .lweyn xa dyly `ki`c llkn :yexit .ozylyn gaeyn

dlecb dnexza o`k :ipync `d ,`zyde .cne`n devn dieyc `le ,cne`n lirenc `l` opitli `l inp lneb oa xfrl` iaxlc :yxtl d`xpe !cne`n zeyrl devnc xn`d Ð lneb oa

oi` la` ,dnexz ied cne`nc lneb oa xfrl` `a`l opax ecen ,inp i` .lneb oa xfrl` `a`c `ziixa dlr iziinc `d `zyd `gipe .lneb oa xfrl` iaxk epiid Ð xyrn znexza o`k

,edine .daxn aiyg `l Ð dti cne`l oiekznyk la` ,oiekzna daxna epiid :xnel yi !zexyrn daxn dil ded ok m` ?cne`n zeyrl opax exy ikide :xn`z m`e .cne`n zeyrl devn

lr daxn dil dedc ,jixte .oipna zexbexb lr mip`z oinxez :ipzw `dc .oiekzna s` daxn i` opiyiig `lc (mye :cp zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxt rnyn ,cne`n ixyc icina

`a`ck dil zilc d`xpe .dti oir aeyg zeaxdl dvxiy dn lke ,daxn oiekzna mzde .dti oir meyne ,`id lneb oa xfrl` `a` :ipyne !`tiq gkenck ,ixii` xyrn znexzae .zexyrnd

xy` l`xyi ipa xyrn z`" :ea aizkc ,"dnexz" `pngx dixw xyrne :xn`wck ,oizrnya gkenck ,cne`n ixy inp xyrnac ,oilwlewn eizexyrn zexyrna daxnd lneb oa xfrl`

zi` dcedi iaxa iqei iaxe lneb oa xfrl` iaxc ikd [`nwe`l] il dnl :oizrnyc `ibeq` dywe ."dlgpl miell izzp" :`xwc ditiqa aizkc ,ixii` oey`x xyrnae ."dnexz 'dl enixi
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é"úë é"ùø

éôåøèöàì úøîà éàî íéøåèô éøùúãoxebl ixyzc jpd Ð

ipde ,lel`e a`c jpd etxhvpe ,dpyd y`x ixyz `nyc ,cg`

`d Ð mdnr etxhvie ef dpya mi`lh ecleiy cr oizni ixyzc

m`e .wtq ixiyr `l `pngx xn` i`ce ixiyrc ,opixn` `l

cg` `vi `ny Ð `al micizrd mi`lh mbe cer xicl mqipki

,xyrnl ie`x df oi` `nyc ,wtq ixiyr dil dede ixiyra el`n

ixyz ly ipd etxhvpe ,dpyd y`x lel` ied `nlc ,xhtp xaky

mdl oi`y ,mixeht eid a` lyne ,exhtpe lel` ly oze` mr

.sexivêðäî ì÷ùîì éúà àîìãoze`n e` a` ly oze`n Ð

jpdn liwy i`c ,dxfrl oileg liirnc `axeg `iedc ,ixyz ly

sexiv el oi` lhpy dfy `vnpe ,dpyd y`x lel` `ny Ð a`c

.ixyz ly oze`n oke .`ed xyrn `leïì òîùî à÷`lc Ð

.opixfbäðùîùò ìèðå äàî åì åéääø,oipn mey `la Ð

yxtn `nrhe .xyrn df oi` Ð oipn `la cg` lhpe dxyr e`

.`xnbaøùòî øîåà éñåé éáø.ied Ðïééåðîä ïî ãçà õô÷

exhtpe ixiyr lhpe ,gztl ueg e`viy [dxyr oze`n] (g"i) Ð

xicay oze` lk Ð xicd jezl dryzd on cg` utwe ,dryzd

epi` `ede ixiyra `vi `nyc .`ed dfi` xkip epi` m` ,mixeht

.xhtp xaky ,jkl ie`xíéøùåòîä ïîxaky miixyrnd on Ð

xicd jezl odn cg` utw eycwerxie xyrn wtq edlek eed Ð

miycw hegyl xeq` Ð mininz mdy onf lkc ,ea`zqiy cr

.uegaàøîâà÷øé åäì éãùéìåuega mdl lihi ayr wxi Ð

odizen` cinrn dnle ,eixg` e`vieäøæâmy didi `ly Ð

zxknp m` mdl oi` oigwel aexc ,m` el yiy in `l` `vi `le ,odizen` cinrn jklid .mdnr e`vie mezi e` gewl

.odnrøáãî áåúëä úåîåøú éúùá øîåà ìîåâ ïá,xnelk .'eke "obck mkl aygpe" :`pngx xn`w miellc Ð

dze`k ,'eke "mkznexz mkl aygpe" :aizkc ,daygna milhep eidz Ð mipdkl mipzep mz`y xyrnd on xyrn znexz

.'eke "aygpe" i`w ediiexz`e ,`xwa aizk zenexz izy `nl` .oxebd on odkl l`xyi ozpy dnexzãîåàcne`y Ð

.ecne` itl dnexz ozepe ,yi oi`q dnk dcn `la ezrcnäáùçîdnexz lehil epir ozep `l` ,cin dyixtn epi`y Ð

.diixw obc xyrne "aygpe"n `wtp `zln jd lke .cg` cva lke`e ef cva
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רמט
oifge` mipya cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåìàä ïî ãçà ìèåðåoiveax o`pny oebk ,dnecnk `l` ."xwai `l" :aizk `dc ,ixiyra ep`iveie oiekiy `le Ð

Ð hayd zgz gzta mxiarn did m` la` .ixiyr oilel`d on cg` iedilc ipeekl [xyt`] (`"`) `zydc ,oicner e`

.oixyern el` ixd Ð oicner e` oiveax :onwl opixn` inp ikde .dxyr yixa witp ik rci `lïéøåèô áàãe`kilc Ð §¨

.dyng `l` dpy dze`nåôøèöì úøîà éàîdze`a ok xg`l ecleiy oze` mr xg` oxebl ixyzc dyng jpd Ð

.gqtd qexta odnr etxhvi ,dnvr dpyøùôà àìmeyn Ð

,`kd oebk .wtq `le ,ycew didic `pngx xn` i`ce ixiyrc

,oilel`d on lhpy eze`a xak exhtp ixyzc dyng el` `nyc

.dpyd y`x lel`càèéùôedpdn i`c .lhep oilel`d onc Ð

dpyn `kile ,dpyd y`x lel` `nyc ,ixiyr iedil `l Ð a`c

ixyzc edpdn i`e .xyrn oic eda `kile ,dyng `l` dxary

`kile ,dpyd y`x ixyz `nlic Ð lel`e a`c dxyr jpd`

`l lel`e a`a dxyr jpdc ,eze .dyng edpda xyrn oic inp

.mixyern eedilêðäî ì÷ùéîì.ixyze a`c Ðäðùî
ãçàë úàöìixiyre iriyz eidi Ð cg`k mi`vei eid m`y Ð

.onwlck ,oilwlewníéöåáø.miaeky =äøùò äøùò ìèðå

zaa dxyr `l` ,"yely" "mipy" "cg`" o`pn `ly ,xnelk Ð

oi` Ð xyrnl cg` lhp dxyr lkne ,mrte mrt lka lhp zg`

.ycew `pipnl ixiyr `diy ick ozepnl jixvc meyn .xyrn df

.`xnba yxtn iqei iaxc `nrhïééåðîä ïîxaky oze`n Ð

oebke .oixyern oiicr opi`y it lr s` ,hayd zgz gzta exar

oixeht oiied oiiepndc .xicd jezl utwe odn cg` xfge dpny

xehtd dfi` reci oi`c meyne ,`xnba yxtnck ,ie`xd oipna

.oixeht xicay dn lk jkl Ðïéøùåòîä ïîzexyernd on Ð

.ediitebàøîâíåúé`zyde .clepy mcew en` dzny Ð

ab lr s`e .xhtinc mezi inp witp ded Ð `wxi ecy ded i`

`edde ,en` dzn jk xg`e clepy oebk ,aiiginc mezi `ki`c

odizen` cinrnc `da mewn lkn Ð `wxi ici lr `l` witp `l

e`l gewle mezic xkfp didie ,`xikd dil iedil uegan el` ly

.edpip ixeyr ipaúøáåò äðéà äôéøèdilbx exaypy oebk Ð

el eid leki :opiqxb ikd .lfinl ivn `le ,dlrnle daekx`d on

.'eke d`núåîåøú éúùá`xw i`d aizk `lc ab lr s`e Ð

dnexza ixiinc ol `wtp Ð xyrn znexza `l` "mkznexz"c

lhepy dlecb dnexzk ,xnelk ,"oxebd on obck" aizkcn ,dlecb

dlecb dnexzl xyrn znexz ywzi` `zyde .epxbn l`xyi

.'eke dlecb dnexz dnc ,`zlin i`dl
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ìèåðålra iwet` xq`ck "xwai `l" meyn o`k xeq`l jiiy oi` Ð oilel`d on cg`

.(a,bp) oiwxit yixa ,dxyr yixa men

íùëzg` dhgc ,cne` da jiiy oi` dxezd on Ð cne`n zlhip dlecb dnexzdy

.(gi mixac) aizk "jpbc ziy`x"c ,xeriy dxez da dpzp `le ,ixkd z` zxhet

,cne` jiiy xyrn znexzac meyn `l`

on xyrn" :(gi xacna) aezk dxeriyy

minkg epwz inp dlecb dnexzae ,"xyrnd

oi` dfa ,edine .cne` da jiiy Ð xeriy

lireiy ,dlecb dnexzl xyrn znexz zeywdl

on xyrn" :aizk `dc ,zg` dhg oiekzna

dxe`kl Ð siqen oiekzna m` ,edine ."xyrnd

zlhpc dlecb dnexzl yiwn ikdlc ,ipdn

,dti oira mexziy ick ,devnl Ð cne`n

.dti oira lhep Ð zegt lehi `ly `xiy jezny

oinxez oi` :(f dpyn) zenexzc `nw wxt opzck

`ztqezae .oipna `le lwyna `le dcna `l

`l` zlhip dpi` dlecb dnexz dn" :qxb

dlr qxbe .mz epiax qxb oke ."daygnae cne`a

xfrl` iax ipz" :zenexzc `nw wxta inlyexia

ze`a zegpnd lk" wxte .'ek "dcna `l :lneb oa

:oizrnyc `ziixaa miiqn (`,dp zegpn) "dvn

iax xn` mzde .'ek dti oira dlecb dnexz dne

mip`z xyrn znexz minxez :lneb oa xfrl`

,dcna mip`z lr zexbexbe ,oipna zexbexb lr

`l` zlhip dpi`" hwp `le .dti oir meyn

.dti oira dyriy ick `l` "cne`ae daygna

(a,l oihib) "hbd lk" wxt seq :xn`z m`e

il xn` jk" iel oal xn`y l`xyi :iia` yxtnc

jia`l xyrn" e` ,"icia jl yi xyrn `a`

`lc oeik ,eay xyrn znexzl oiyyeg Ð "icia

jia`l xyrn xek" .dil oiwzn [ied] `l uiiw

oiyyeg oi` Ð "icia jl yi xyrn xek" e` "icia

.dipwz ipewz uiiwc oeik ,eay xyrn znexzl

znexz yiwnc lneb oa xfrl` `a`k dl iwene

[zeyx] el yiy myke ,dlecb dnexzl xyrn

el yi jk Ð dlecb dnexz mexzl ziad lral

oeik ,`zyde .xyrn znexz mexzl [zeyx]

yegip inp uiiw `la ok m` Ð cne`a xyt`c

iel oa lrc idp :xnel yi !cne`n owiz `nlc

ziad lra mewn lkn ,dti oira zeyrl devn

yi elit`e .mixg` lya dti oir zeyrl el oi`

zeyrl oi` Ð zeyx elenvr `ivedl

df eilr enrxzi `ly ,iele odk ly oznerxzn

wxt :xn`z m`e .ely cne`a drhi m` df e`

dpend :opzc `d (e dpyn) zenexzc iriax

gaeyn lweyde ,epnid gaeyn ccende ,gaeyn

dywn zenexzc `nw wxt inlyexiae .ozylyn

znexzl o`k dlecb dnexzl o`k :ipyne ,dl

oi`y oipn :lneb oa xfrl` iax ipze .xyrn

?lwyna `le oipna `le dcna `l oinxez

mxez dz` oi`e ,mxez dz` daygna Ð "mzenxde mkznexz mkl aygpe" :xnel cenlz

dzevn `nlr ileklc ,dlecb dnexza Ð oinxez oi`c `idd :yexit .oipnae dcna lwyna

`a`c `ziixa iziinc `de .opaxke ,xyrn znexza Ð gaeyn dpendc `idde .cne`n

`idd` xn` inlyexiac :xn`z m`e .xyrn znexza ibiltc opireny`l Ð lneb oa xfrl`

ied cne`nc rnyn .cne`a mxezd on :`ped ax xn` ?gaeyn `ed i`nn :gaeyn dpendc

lweyde ,ok dxn` oizipzn :lld iax xn` ,mzd inp xn`e .gaeyn dpendy `l` ,dnexz

xfrl` `a`k i`e ,cne`n xyrn znexz oi` edcicl Ð opaxl i`e .melk dpin rny zile ,ozylya xztz :`pipg iax xn`e .lweyn xa dyly `ki`c llkn :yexit .ozylyn gaeyn

dlecb dnexza o`k :ipync `d ,`zyde .cne`n devn dieyc `le ,cne`n lirenc `l` opitli `l inp lneb oa xfrl` iaxlc :yxtl d`xpe !cne`n zeyrl devnc xn`d Ð lneb oa

oi` la` ,dnexz ied cne`nc lneb oa xfrl` `a`l opax ecen ,inp i` .lneb oa xfrl` `a`c `ziixa dlr iziinc `d `zyd `gipe .lneb oa xfrl` iaxk epiid Ð xyrn znexza o`k

,edine .daxn aiyg `l Ð dti cne`l oiekznyk la` ,oiekzna daxna epiid :xnel yi !zexyrn daxn dil ded ok m` ?cne`n zeyrl opax exy ikide :xn`z m`e .cne`n zeyrl devn

lr daxn dil dedc ,jixte .oipna zexbexb lr mip`z oinxez :ipzw `dc .oiekzna s` daxn i` opiyiig `lc (mye :cp zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxt rnyn ,cne`n ixyc icina

`a`ck dil zilc d`xpe .dti oir aeyg zeaxdl dvxiy dn lke ,daxn oiekzna mzde .dti oir meyne ,`id lneb oa xfrl` `a` :ipyne !`tiq gkenck ,ixii` xyrn znexzae .zexyrnd

xy` l`xyi ipa xyrn z`" :ea aizkc ,"dnexz" `pngx dixw xyrne :xn`wck ,oizrnya gkenck ,cne`n ixy inp xyrnac ,oilwlewn eizexyrn zexyrna daxnd lneb oa xfrl`

zi` dcedi iaxa iqei iaxe lneb oa xfrl` iaxc ikd [`nwe`l] il dnl :oizrnyc `ibeq` dywe ."dlgpl miell izzp" :`xwc ditiqa aizkc ,ixii` oey`x xyrnae ."dnexz 'dl enixi
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é"úë é"ùø

éôåøèöàì úøîà éàî íéøåèô éøùúãoxebl ixyzc jpd Ð

ipde ,lel`e a`c jpd etxhvpe ,dpyd y`x ixyz `nyc ,cg`

`d Ð mdnr etxhvie ef dpya mi`lh ecleiy cr oizni ixyzc

m`e .wtq ixiyr `l `pngx xn` i`ce ixiyrc ,opixn` `l

cg` `vi `ny Ð `al micizrd mi`lh mbe cer xicl mqipki

,xyrnl ie`x df oi` `nyc ,wtq ixiyr dil dede ixiyra el`n

ixyz ly ipd etxhvpe ,dpyd y`x lel` ied `nlc ,xhtp xaky

mdl oi`y ,mixeht eid a` lyne ,exhtpe lel` ly oze` mr

.sexivêðäî ì÷ùîì éúà àîìãoze`n e` a` ly oze`n Ð

jpdn liwy i`c ,dxfrl oileg liirnc `axeg `iedc ,ixyz ly

sexiv el oi` lhpy dfy `vnpe ,dpyd y`x lel` `ny Ð a`c

.ixyz ly oze`n oke .`ed xyrn `leïì òîùî à÷`lc Ð

.opixfbäðùîùò ìèðå äàî åì åéääø,oipn mey `la Ð

yxtn `nrhe .xyrn df oi` Ð oipn `la cg` lhpe dxyr e`

.`xnbaøùòî øîåà éñåé éáø.ied Ðïééåðîä ïî ãçà õô÷

exhtpe ixiyr lhpe ,gztl ueg e`viy [dxyr oze`n] (g"i) Ð

xicay oze` lk Ð xicd jezl dryzd on cg` utwe ,dryzd

epi` `ede ixiyra `vi `nyc .`ed dfi` xkip epi` m` ,mixeht

.xhtp xaky ,jkl ie`xíéøùåòîä ïîxaky miixyrnd on Ð

xicd jezl odn cg` utw eycwerxie xyrn wtq edlek eed Ð

miycw hegyl xeq` Ð mininz mdy onf lkc ,ea`zqiy cr

.uegaàøîâà÷øé åäì éãùéìåuega mdl lihi ayr wxi Ð

odizen` cinrn dnle ,eixg` e`vieäøæâmy didi `ly Ð

zxknp m` mdl oi` oigwel aexc ,m` el yiy in `l` `vi `le ,odizen` cinrn jklid .mdnr e`vie mezi e` gewl

.odnrøáãî áåúëä úåîåøú éúùá øîåà ìîåâ ïá,xnelk .'eke "obck mkl aygpe" :`pngx xn`w miellc Ð

dze`k ,'eke "mkznexz mkl aygpe" :aizkc ,daygna milhep eidz Ð mipdkl mipzep mz`y xyrnd on xyrn znexz

.'eke "aygpe" i`w ediiexz`e ,`xwa aizk zenexz izy `nl` .oxebd on odkl l`xyi ozpy dnexzãîåàcne`y Ð

.ecne` itl dnexz ozepe ,yi oi`q dnk dcn `la ezrcnäáùçîdnexz lehil epir ozep `l` ,cin dyixtn epi`y Ð

.diixw obc xyrne "aygpe"n `wtp `zln jd lke .cg` cva lke`e ef cva
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!àèéLt¯ðäî ì÷Léîì éúà àîìéc øBæâì àîéúc eäîC §¦¨©§¥¨¦§¦§¨¨¥§¦§©¥¨¨

¯.ïì òîLî à÷äðùîïñðBk ïéøOòî ãö äæ éàa ¨©§©¨§¥¤©§©§¦§¨
ïéìBëé íéðL eäé àlL éãk ïè÷ çút íäì äNBòå ,øécì©¦§¤¨¤¤©¨¨§¥¤Ÿ§§©¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zexeka(iyiy meil)

ïéìeìàä ïî ãçà ìèBðå,lel`a eclepy el`n cg` lhep - §¥¤¨¦¨¡¦
,xyrnl eyixtieCLôp änî ïéøeèt øàMäå,jk oiae jk oia - §©§¨§¦¦©©§¨

ixdyéà[m`-]äðMä Làø ìeìàa ãçàa,dnda xyrnl ¦§¤¨¤¡Ÿ©¨¨
mi`lhdy `vnpìeìàclel` ycega eclepy -åeclepy ¤¡§

aïéôøèöî éøLúoilel`dn cg` yixtdyke ,cgia xyrzdl ¦§¥¦§¨§¦
,mdilr xyrl liredáàãea` ycega eclepy mi`lhd eli`e - §¨

md ixde ,mitxhvn mpi`íéøeètdyng wx md ik ,ixnbl §¦
oi`e ,mixg` mr sxhvdl elkei `l mlerle ,dxary dpyn

.dxyr `l` xyrna miaiigäðMä Làø éøLúa ãçàa éàå§¦§¤¨§¦§¥Ÿ©¨¨
mi`lhdy `vnp ,dnda xyrnláàca` ycega eclepy - §¨

åa eclepyïéôøèöî ìeìàcg` yixtdyke ,cgia xyrzdl §¡¦§¨§¦
eli`e ,mdilr xyrl lired oilel`dnéøLúcmi`lh mze` - §¦§¥

md ixde ,mitxhvn mpi` ,ixyz ycega eclepyïéøeèt.ixnbl §¦
úøîà éàîyiy ,xnel dvxz dn `l`e -øçà ïøBâì Bôøöì ©¨§©§¨§§¤©¥

mi`lh mr ixyz ycega eclepy dyng mze` z` etxviy -
epnfy oxeba mdnr exyrzie ,d`ad dpyd jyna ecleeiy
iabl dxeza xn`p ixdy ,ok xnel xyt` i` ,gqtd qexta

dnda xyrn(al fk `xwie)wxy rnyne ,'WcT didi ixiUrd'¨£¦¦¦§¤Ÿ¤
àðîçø øîà éàcå éøéNòyecw didiy ,dxezd dxn` - £¦¦©©¨©©£¨¨

,dnda xyrnk,÷ôñ àìådyng mze` ixd ,dfd ote`ae §Ÿ¨¥
yixtdyk xyrnn exhtp xaky okzi ixyz ycega eclepy
dnda xyrnl dpyd y`x m` ik ,lel`a eclepy el`n cg`
dlhe ,lel`a miclepd mr cgi etxhvd ixd ,lel`a cg`a `ed
mpi` wtqn okle ,mdilr xyrn zeidl ie`x lel`a clepy df

xyrnl aey mitxhvn.
:`ax lr `xnbd dywnàèéLti`cey ,`ed heyt df oic ixd - §¦¨

eclepy el`n gwi m` ik ,lel`a eclepy el`n xyrl jixv
y`x m` ixdy ,xyrna miaiig mpi`y okzi ixd ,a` ycega
dpyn oi`y `vnp ,lel`a cg`a `ed dnda xyrnl dpyd
m`e ,xyrn aeig mdilr lg `le ,mi`lh dyng `l` dxary
aeig mdilr lg `ly okzi ixd ,ixyz ycega miclepdn gwi
,dnda xyrnl dpyd y`x `ed ixyza cg` m` ixdy ,xyrn
lr xyrl miliren mpi`e ,mi`lh dyng `l` ef dpyn oi` ixd
miaygp lel`ae a`a miclepdy itl ,lel`e a`a eclepy el`
eprinydl `ax jxved dnl ok m`e ,ycg iabl oyik mditlk

.df oic
:`xnbd zvxznàîéúc eäîyiy ,xnel xeaq ziid -øBæâì ©§¥¨¦§

llk mqipki `l `l` ,df ote`a mxyrie cgi xicl mqipki `ly
yeygl yi cgi mqipki m`y oeik ,dnda xyrna aiigzi `le

ðäî ì÷Léîì éúà àîìécCeclepy el`n zgwl `ai `ny - ¦§¨¨¥§¦§©¥¨¨
,xyrnd legi `le ,mdn yixtdl ixyza eclepy el`n e` a`a

.dxfra oileg z`adk aygz ezaxwd ixd yecw epi`y oeikeà÷̈
ïì òîLîleki ik ,jkl miyyeg oi`y `ax eprinyd okl - ©§©¨

mdn in el xkip didie ,micner e` miveax mdyk mzepnl
mi`lhd xyr dyng lk z` xehtie epyixtie ,lel`a miclepdn

.ezeyxay

äðùî
cvik zx`ane ,dnda xyrn ipiipra weqrl dkiynn dpynd
.xyrnl zendad oipna akrn dne ,dnda xyrn mixyrn

:dpynd zxxanãö äæ éàa[cvik-]ïøOòî.zendad z` §¥¤©§©§¦
:dpynd zx`anøécì ïñðBkmewnl eizenda lk z` qipkn - §¨©¦

,xcb swendïè÷ çút íäì äNBòå,df xg` dfa m`ivedléãk §¤¨¤¤©¨¨§¥
úçàk úàöì ïéìBëé íéðL eäé àlL,oipna zerh icil `eaie ¤Ÿ§§©¦§¦¨¥§¤¨

oldl x`eanke(.q),ïéðBîecg` lk lr xne`e ,lwna mze` ¦
,df ote`a extqn z` xicdn `veiy,íéðL ,ãçàìL,äL ¤¨§©¦§Ÿ¨

å ,äòLz ,äðBîL ,äòáL ,äML ,äMîç ,äòaøàz`àöBiä ©§¨¨£¦¨¦¨¦§¨§¨¦§¨§©¥
àø÷éña ø÷Bñ ,éøéNò,yxtedy oniql mec` rava eraev - £¦¦¥§¦§¨
.'øNòî äæ éøä' ,øîBàå§¥£¥¤©£¥

z` dpn m` :akrn dne dxitqa akrn `l dn zx`an dpynd
mle` ixiyrd,àø÷éqa Bø÷ñ àìåm` okïàðî àìlkl Ÿ§¨©¦§¨§Ÿ§¨¨

xicdn oz`ivia zendadïàðnL Bà ,èáMaodykíéöeáø ©¥¤¤§¨¨§¦
[miakey-],íéãîBò Bàs` ,xicd gztn oz`ved ici lr `le §¦

,el` mipte`a.ïéøOòúî elà éøä£¥¥¦§©§¦
m` mle`äàî Bì äéä,mi`lhå`l` m`pn `lìèðmkezn ¨¨¥¨§¨©

äøNò äøNòxfge ,mi`lhìèðådxyr lknãçà,mzepnl `la £¨¨£¨¨§¨©¤¨
,øNòî äæ ïéàdnda xyrna xn`py oeik(al fk `xwie)ixiUrd' , ¥¤©£¥¨£¦¦

m`pn `lyke ,yecw didi oipnl ixiyrdy rnyne ,'WcT didi¦§¤Ÿ¤
.xyrn epi` `linne ,oipnl ixiyr epi`äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨

,øîBàaygp yxtedy dlhd ,df ote`a s`øNòîx`y lr ¥©£¥
.oldl `xnba x`eanke ,mi`lhd

`ly el` mr epnpy el`n cg` axrzdy ote`a dpc dpynd
z` dpny mcewe ,xicd gztn mi`lhd z` `iven did :epnp

ixiyrdïî ãçà õô÷mi`lhdïëBúì ïééeðîäel` jezl - ¨©¤¨¦©§¦§¨
,utwy `ed in mixikn milrad oi`e ,xicayéøälkelà £¥¥

mi`lhd,ïéøeètxicay el`e ,oipnd zngn mixeht miiepnd §¦
`ed mdn cg` lke dpnpy `ed in reci epi`y meyn ,mixeht
wtq lke ,uegan utwy df `ed ile` ixdy ,xyrna aiig wtq

dnda xyrn iabl xn`py oeik ,xyrna aiig epi`(my)ixiUrd'¨£¦¦
.wtq ixiyr `le ,xyrzn i`ce ixiyr wxy ernyne ,'WcT didi¦§¤Ÿ¤

cg` xfge ,mi`lh dxyr dpn xak m`eïéøOeòîä ïîel`n - ¦©§¨¦
utwe ,dnda xyrn zyecwa eycwe ixiyrk epnpy,ïëBúì§¨

,df dlh `ed in xkip epi`eeáàzñiL ãò eòøé ílekcr - ¨¦§©¤¦§¨£
,men mda letiyåf`,íéìòaì ïîeîa eìëàémlek eyrpy oeik §¥¨§§¨©§¨¦

.oilegk mlk`le mhgyl xeq`e ,dnda xyrn wtq

àøîâ
z` mixyrn ote` dfi`a zx`any `ziixa d`ian `xnbd

:zendadïðaø eðz,`ziixaaãö äæ éàa[cvik-]øOòîmc` ¨©¨¨§¥¤©§©¥
:`ziixad zx`an .eizenda z`ïñðBkxcr lk qipkn - §¨

xyrna zeaiigd eizendanéãk ïè÷ çút íäì äNBòå ,øécì©¦§¤¨¤¤©¨¨§¥
ãçàk úàöì ïéìBëé íéðL eäé àlL,oipna zerh icil `eaie ¤Ÿ§§©¦§¦¨¥§¤¨

z` `ianeíäéúBnéàjenq ocinrne ,qipkdy mi`lhd ly ¦¥¤
xiclíäå ,õeçaîmicner mi`lhde -,íéðôaîúBòBâå ¦©§¥¦¦§¦§

,uega zedn`dúBàöBéåmiptay mi`lhd.ïnà úàø÷ì §§¦§©¦¨
,df ote`a wx m`ivedl jixv dnl :`xnbd zl`eyeäðé÷téìå§¦§¦§

eäðéàxW` lM' :`xnbd daiyn .eicia envr milrad m`iveie - ¦§Ÿ£¤
øBáòé'haXd zgYáéúkdnda xyrna(al fk `xwie)rnyne , ©£©©©¨¤§¦

envra xeari dlhdy jixvyeäeøéáòiL àìå.mixg` §Ÿ¤©£¦
zedn`d z` cinrdl jixv dnl oaen `l oiicr :`xnbd zl`ey

,ueganìådéúåì e÷téìå à÷øé eäì éãLwxi wexfl ozip ixde - §¦§¥§©§¨§¦§§¨¥
z` lek`l ick ekezay mi`lhd e`vi jke ,xicl uegn dlik`l

:`xnbd daiyn .wxid,àðeä áø øîàz` e`iveiy eraw minkg ¨©©¨
,df ote`a mi`lhdíBúé íeMîe çe÷ì íeMî äøéæbzngn - §¥¨¦¨©¦¨

e` mixg`n gewly dlh xicdn `vi oipnd onfa `ny yygd
oipnl mitxhvn mpi`e ,dnda xyrnn mixeht mdy mezi dlh
zirb ici lr wx me`iveiy eraw okle ,zendad x`y mr
mdl oi` ixdy gewlde mezid e`vi `l df ote`ae ,mdizen`

.m`
,dnda xyrn zyxtd ote` z` miweqtd oeyln zyxec `xnbd

akrn dn:akrn epi` dne eaïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
dnda xyrn iabl xen`d(my),úçz øBáòé øLà ìk''haXd Ÿ£¤©£©©©¨¤
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המשך קעמוד רפו



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc zexeka(ycew zay meil)

.äáLçîáe ãîBàa úìhð øNòî úîeøz óà`xnbd dtiqene ©§©©£¥¦¤¤§¤§©£¨¨
,zx`aneåy oeiky dcedi iaxa iqei iax xaqøNòî,obcdééø÷ §©£¥©§¥

äîeøz àðîçø,'dnexz' oeyla dxeza xkfed -áéúëciabl ©£¨¨§¨¦§¦
oey`x xyrn(ck gi xacna)øLà ìàøNé éða øNòî úà ék'¦¤©§©§¥¦§¨¥£¤

'äìçðì íiåìì ézúð äîeøz 'äì eîéøéxyrn mb ,ok m`e ,'ebe ¨¦©§¨¨©¦©§¦¦§©£¨
.daygnae cne`a lhipe dnexzk epic obcL÷zéàåywede - §¦§©

,ïâc øNòîì äîäa øNòîlirl x`eank(.bp)weqtd oeylny ©§©§¥¨§©§©¨¨
(e ai mixac),'ebe mkizxUrn z`e mkigafe mkizlr dOW mz`ade'©£¥¤¨¨ŸŸ¥¤§¦§¥¤§¥©§§Ÿ¥¤

cg`e dnda xyrn cg` ,xacn aezkd zexyrn ipyay rnyn
,cenll yie ,obc xyrn,äáLçîáe ãîBàa ìhéð ïâc øNòn äî©©§©¨¨¦¨§¤§©£¨¨

,'dnexz' eny z` dxezd d`xw ixdyäîäa øNòî óà©©§©§¥¨
obc xyrnl ywedy,äáLçîáe ãîBàa ìhéðm` elit` okle ¦¨§¤§©£¨¨

dpn wx `l` eita m`pny `la cg` lhpe dxyr eiptl yi
.xyrn df ixd ,ezaygna

dyxtd `ll s` ,eil`n lg dnda xyrn m`d dpc `xnbd
:daygnaLBã÷ àeä åéìàî éøéNò ,àáø øîàryz e`vi m` - ¨©¨¨£¦¦¥¥¨¨

zyecw ixiyrd lr dlg ,ef xg` ef mze` dpne xicdn zenda
.e`pn `le xicdn `vi `l oiicry it lr s` xyrn

:`xnbd zl`eyàä àáøì déì àðî.df oic `axl oipn - §¨¥§¨¨¨
àéðúc àäî àîéìéàzxeza epipyy dnn ok cnly xn`z m` - ¦¥¨¥¨§©§¨

mipdk(bi wxt izewega),éì ïéà,ixiyrd lr dyecw dlgy cenll ¥¦
àlàote`a,'éøéNò' BîL àøwLm` la`BîL àø÷ àì ¤¨¤¨¨§£¦¦Ÿ¨¨§

'ïépî ,'éøéNò:`ziixad zx`an .xyrn zyecw eilr dlgy £¦¦¦©¦
øîBì ãeîìz(al fk `xwie),íB÷î ìkî ,'Lãw äéäé éøéNò'lka - ©§©£¦¦¦§¤Ÿ¤¦¨¨

.eil`n yecw `edy ixd ,my eilr `xw `l m` s`e ,`edy ote`
ixiyrdy `ax ixack ef `ziixan gikedl oi` :`xnbd dgec

,zegcl yi ixdy ,eil`n yecwàîìãå,x`al yi `nye - §¦§¨
,`id `ziixad zpeekydééø÷ àìc àeä 'éøéNò'`l mpn` - £¦¦§Ÿ©§¥

mewn lkn la` ,'ixiyr' my eilr `xwdééø÷ 'Lã÷'xn` - Ÿ¤©§¥
zyecw eilr dlg df ote`a wxe ,xyrnl yecw didiy eilr
xn` `l m` s` dyecw eilr dlgy di`x oi` la` ,xyrn

.melk
:`ax ly eyecigl xg` xewn drivn `xnbdàlà`axy okzi ¤¨

,eil`n yecw ixiyrdy cnlàéðúc àäîepipyy dnn - ¥¨§©§¨
,ef `ziixaaéòéLzì àø÷'éøéNò'åjk xg`àìå éøéNòä àöé ¨¨©§¦¦£¦¦§¨¨¨£¦¦§Ÿ

,øacdidiy `ed oicdBîeîa ìëàð éòéLzäea leti xy`k - ¦¥©§¦¦¤¡¨§
,zerha ixiyr my eilr lg ik ,menéøéNòäådidi,øNòîixdy §¨£¦¦©£¥

yecw didp ixiyrdy `ziixadn gkene ,izin`d ixiyrd `ed
gikedl oi` :`xnbd dgec .llk my z`ixw `ll s` eil`n

,`ax ixack ef `ziixaníúä éðàL àîìãåxyt`y meyn - §¦§¨¨¦¨¨
ixdy ,`ax xikfdy dxwndn dpey `ziixaa `aedy dxwndy

ote`a xaecn `ziixaay okziéøéNò déì øøaéàcseqaly - §¦¨©¥£¦¦
wxe ,ixiyrd `edy xxazd dfae xicd gztn ixiyrd mb `vi

,dnda xyrn my eilr lg df ote`a,énð éàcinrdl xyt` ¦©¦
ote`a zwqer `ziixadydéåléò éåçàcdlhd lr riavdy - §©§¥¦¨¥

eay ote`a la` ,xyrn my eilr lg jk meyne ,`viyk ixiyrd
.dnda xyrn zyecw eilr legz `ly okzi ,`ax oc

:`ax ly eyecigl sqep xewn drivn `xnbdàlà,xnel jixv ¤¨
eil`n yecw ixiyrdy cnl `axyàéðúc àäîepipyy dnn - ¥¨§©§¨

,`ziixaaéòéLzì àø÷'éøéNò'éòéLz ,øéca éøéNò úîe ¨¨©§¦¦£¦¦¥£¦¦©¦§¦¦
,Bîeîa ìëàð,zerha ixiyr my eilr lg ikíleëålke - ¤¡¨§§¨

,mipey`x e`viy dpenydïéøeètzxxane .dnda xyrnn §¦
:`xnbdàîòè éàîy jkl mrhd dne -,íéøeèt ílekixde ©©£¨¨§¦

.ixiyrd z` mdilr yixtdl witqd `låàìdf oi` m`d - ¨
éøéNò déì Lã÷c íeMîlr dnda xyrn zyecw dlgy - ¦§¨©¥£¦¦

ixdy mixg`d exhtp `linne xica x`yp `edy s` ,ixiyrd
zyecwy `ziixad ixacn gkeny ixd ,oick xyrn mdn yxted

:`xnbd dgec .dil`n dlg xyrnàîìãådryzd lky mrhd §¦§¨
,`ed mixeht e`viyéeàøä ïéðîa eøètéàceid epnpy zray - §¦§¨§¦§¨¨¨

s` jkitle ,dnda xyrnl yxteiy ixiyra xhtdl miie`x
xehtl xewn epivne .exhtp mlek ,ixiyrd yxted `l seqaly

,df mrhnàáø øîàäc(:e n"a),éeàøä ïéðî,xyrzdløèBtz` §¨¨©¨¨¦§¨¨¨¥
eilr eyixtd `l seqal m` s` ,aey ezepnln ie`xk dpnpy in
ef `ziixan gikedl leki epi` ekxc itl `ax ,ok m`e ,xyrn

.eil`n yecw ixiyrdy
:`xnbd dwiqnàlàixiyrdy cnl `axy ,xnel yi gxkda ¤¨
,eil`n yecwàéðúc àäî,ef `ziixaa'éøéNò' éòéLzì àø÷ ¥¨§©§¨¨¨©§¦¦£¦¦

øéizLðådBîeîa ìëàð éòéLzä ,øéca éøéNòeilr lgy oeik §¦§©¥£¦¦©¦©§¦¦¤¡¨§
,zerha 'ixiyr' myéøéNòäåzyecwa yecw,øNòîixd §¨£¦¦©£¥

m` s` eil`n yecw ixiyrdy ,`ax ixack `ziixaa x`eany
.llk my el `xw `le `vi `l

iriyzl `xw oica ef `ziixa d`aedy oeikdilr dywn ,'ixiyr'
xnel ozip ji` :`xnbd dywn .zxg` `ziixan dxizq `xnbd
,men ea ltp m` wx elke`l yi 'ixiyr' iriyzl `xw m`y

àéðúäåixd ,'ixiyr' iriyzl `xw m` s`y ,zxg` `ziixaa §¨©§¨
déòéLzzndak,ïéleçjixv epi`e ,cin elk`le ehgyl lekie §¦¦¦

:`xnbd zvxzn .men ea letiy oizndláøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©
úLL,zyy ax iptl zeziixad icneln cg` dpy -épî àä- ¥¤¨©¦

zrck `ld ,ef `ziixa zipyp in zrckäãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨
àéä.diepyàéðúc,`ziixaaíeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ¦§©§¨©¦¦§¤§¨¥¦

,ïBòîL éaø©¦¦§
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אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה ]חיים מרדכי שי' הכהן[

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ה אייר.

... בענין המקואות - בכלל טובה הצעתו, אלא שבמקום ש)מסיבה( מציע לעשות בור המכשיר 

מן הצד - פשט לאחרונה לעשות ב' בורות מכשירים )מב' צדדים( א' - ע"י זריעה, ב' - ע"י השקה. ונכון 

במאד. וק"ל.

oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

ãîåàá.dnexz lhep ezepcne` itle ,dfd ixka yi jke jk :ezrca cn`ny Ðäáùçîá:[xne`e] aygny Ð

ixw ikdle .mizekd oian oii gwel iabl (c"n f"t i`nc) opixn`ck ,dnexz od ixd yixtdl cizr ip`y oibel ipy

daygne cne` ediiexze .xg` cva lke`e df cva eipir ozep ,inp i` .oze` dpen epi`c meyn Ð "daygn" dil

."aygpe"n ol `wtpù÷úéàcg` ,xacn aezkd zexyrn izya Ð "mkizexyrn z`e" (a,bp) oiwxit yixa Ð

.obc xyrn cg`e dnda xyrnåéìàî ùåã÷dpn m`y Ð

Ð e`pn `le `vi `ly it lr s` ,xica ixiyr xiizype xyr

.eil`n yecwàðîçø äééø÷ àì éøéùò àîìéãåiedilc Ð

`cixb yecw `l` ,eaixwdle milyexil ezelrdl xyrn oic dil

oipr .enena `l` lk`p epi`e ,eilr dlg dyecwc .`pngx diixw

`l` ,"ixiyr" eny `xw `ly Ð diixw `l ixiyr `nlice :xg`

llk e`xw `lc `kid la` .xyrn ied ikdle ,eny `xw "ycw"

.dxend itn `le ,xyrn x`yk yecw iedil `l Ðäéì øøáéàã

éøéùò,ixiyr `edy envrn xxap dryz seqa `viy itly Ð

.my eilr `xw `ly it lr s` xyrn x`yk ied jkleéîð éà

eilr d`xd Ð `viyk dilr ieg`c oebk ixiinw `ziixa Ð

xiizypc `kid la` .eita xac `ly `l` ,xyrn `diy erav`a

x`yk yecw iedilc izk` opirny `l Ð my el `xw `le xica

.xyrnåîåîá ìëàð éòéùú,"ixiyr" e`xwe li`ed Ð

mixg`d la` .onwlck eixg`le eiptl ycwn xyrn my zxenzc

.zendad oipnl iriyz `ede li`ed ,f` exhtp `l `diníìåëå

ïéøåèô.xak e`viy dpenyd Ðéøéùò äéì ùã÷ãeil`n Ð

.`vi `ly it lr s` ,xicaéåàøä ïéðîádryz e`viyk Ð

didy miiw ixiyr did oiicry ,xyrl ie`xd oipn my did gzta

o`nk inc Ð z`vl ie`xc oeike .oxhetle mdixg` z`vl ie`x

diteb edi` la` .`nrh yxtn onwle ,oipnd z` xhte ,xak `vic

.`viy cr yecw ded `l `dinøùòî éøéùòäås` ,`nl` Ð

`ziixa jd` jixt `zyde .xica eil`n yecw Ð `vi `lc ab lr

.'eke `ipzde ,enena lk`p iriyzd ipzwc

óà
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s` Ð dxyrn cg` obc xyrn dn :obc xyrnl dnda xyrn ywzi`c `nil ?iccdc edl

cg` lhepe eiptl xyr yiy `l` ,hayd zgz dxard `la dxyrn cg` dnda xyrn

oiprl dlecb dnexzn xyrn znexz opitlic xnel xfrl` `a`c iziin :xnel yi !mdn

znexze xeriy dl oi` dlecb dnexzc ,ikd (iabl) cnll `xaq oi`y it lr s` ,cne`

s` iccd` edl opiywne ,xeriy dl yi xyrn

i`yn (xyt` cne`n) xyt` [oirk] iedc ab lr

xyrnn dnda xyrn opitli inp ikde .xyt`

lk" :aizkc ,dizernynn `xw opiwtnc ,obc

d`xpe .all ayiizn epi` df yexit ."xeari xy`

lr s` xyrn ied dcedi iaxa iqei iaxlc :yxtl

`nzqnc ,xyrzdl xicl qipkna oiey oi`y it

dkixv jklid ,oiey zeidl mkxc oi` f`

,cne`n ixyc lneb oa xfrl` `a`k dnewe`l

lkl e` .ziyixtck ,zexyrna daxnl yiig `le

zegpna `icda `zi`ck ,dti oira ixy zegtd

ab lr s` :`pin` xfrl` `a`c e`l i`e .(a,cp)

`peb i`d ika ,oieya opiyiig `l xiarnac

Ð obc xyrnn opitlic ,dxyrn cg` lhepy

ixy xfrl` `a`c oeik :xn`z m`e .oiey opira

zegpna inewe`l jixhvi` i`n` ,xyrna elit`

did `a` :iqei iaxa xfrl` iax xn`c `d (my)

miryz lr revwnay zexbexb dxyr lhep

dnwel ?xyrn znexza epiide ,dlklkay

iaxa iqei iaxc idp :xnel yi !dteb xyrna

`a` `nlic ,xn` ea `veik xyrn xaq dcedi

dil `gip :cere .`xaq `edd dil zil xfrl`

`yix gkenc meyn xyrn znexza dnwe`l

."oinxez" ipzwcn ,ixii` dnexzacóàznexz

:xn`z m`e Ð daygnae cne`a zlhp xyrn

:aizkc ,aizk xyrn znexza daygn xwir `de

!aizk miela `xw i`de "mkznexz mkl aygpe"

epiidc ,"oxebd on obck" aizkck :xnel yi

yixtn l`xyiy obc :rnync ,dlecb dnexz

silic `d :qxhpewd yxit (`,`l) oihbae .dlecb dnexza xzei el heyty rnyn Ð epxebn

ediiexza opitli daygn la` ,silic `ed cne` oiprl Ð dlecb dnexzn xyrn znexz

m`e .cne` oiprl `l` ,daygn oiprl xfrl` `a`` ibilt `l opaxc d`xpe ."aygpe"n

znexza [daygn] (dpynn) inwen `lc mrh mey ea yi `ny Ð ibiltc xnel ivnz

xwc) ipy wxt inlyexia xn`ck ,swen oiprl ogky`ck .diteba aizkc ab lr s` xyrnueg [ueg ,zcnlne dcinl dlek dxezd lk :zenexzc] (dcnile dcnln dlek dnexzd lk de`

:opz (d dpyn a wxt) mixeka zkqnac .xyrn znexza `le dlecb dnexza dil opinwene ,swen opirac xnel "epnn" aizk xyrn znexzac ,dcinl dpi`e zcnlny xyrn znexzn

mexzl mixag ecygp ike :xyrn znexz iab (a,l oihib) "hbd lk" wxta jixtc `de .mixekak ,swend on `lye ,`nhd lr xedhd on zlhp :mikxc izya mixekal dey xyrn znexz

zegily silic `d iab (a,`n oiyecw) "ycwn yi`d" yixa jixtcn ,ibilt `l daygn oiprlc d`xp edine .swen ira `l `ziixe`cnc ,mdixacn mz epiax cinrn Ð swend on `ly

meync ,ibilt daygna Ð qxhpewd yxity dn itl ,edine ."mz` mb" "mz`" da aizkc ,xyrn znexz epiide .jixt `nlr ileklc rnyn .daygna zlhp oky dnexzl dn Ð dnexzn

xninl jixv ded `l Ð daygn edl zi` i`c .daygn edl zil dlecb dnexza elit`c rnzyn eyexit jezne .`lnb oa xfrl` `a`k oizrnya dcedi iaxa iqei iax iwen daygn

."dnexz" `pngx diixw eay xyrn znexz meync xninl ivn ,edine ."dnexz" `pngx diixwcn ,xyrna daygn slinl epivn inp opaxl elit`c .`lnb oa xfrl` `a`k xaqc

äáùçîáopixye ,dyxtd `la lek`l ixy "aygpe" aizkc meyn xnel dvexy rnyn .yixtd `ly it lr s`e ,df cva lke`e dnexz myl df cva eipir ozep :qxhpewd yxit Ð

dzry it lr s`e ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy :xne`e aygn Ð daygna :xg` oeyl yxit cer ."aygpe"n el `wtpc df lke .df cva lke`e df cva eipir ozep ici lr dwizya inp

lr aiigl :xn`c "ryt xac lk lr" (`,cn `rivn `aa) enk ,"xeaic" daygnl ixwc inp ogky`e ."daygn" ixw dyxtd `la ixyc `de ,jixv xeaicc xnel dvexe .melk yixtn epi`

`nrh yxtn inlyexiae .mN` aiyge ,dnexz mznexz Ð enxz m`e ,enexzi `l dyng :(e dpyn ` wxt) zenexz zkqna opzcn ,dnexz ied inp xeaic `lac d`xpe .dyrnk daygnd¦¥

miaezk ipy edl eed miycwe dnexz :xn`we ."al aicp lk" :aizkc ,eiztya `ived `ly ab lr s` eala xnbyk ixyc `icda rnyn (a,ek) iyily wxt zereay zkqnae .dkxa meyn Ð

,mizekd oian oii gweldc `edd gkenck .dzr yixtn oi`y it lr s` mewn lka ixy `nlr ileklc ,`citw oi` Ð dyxtd `la lke`y dnae .dreay ediipin opitli `le ,cg`k mi`ad

df cva eipir ozep ici lr dnexz opixyc oeik :xn`z m`e .epetvl ipy xyrn [xne`yk] opixyc zenewn yie .cepd zriwal opiyiigc meyn i` ,dxixa meyn e`l i` `nlr ilekl ixyc

,`id oerny iaxa xfrl` iax :ipye !owzn `de :jixte .d`ne cg`a rnecnd oilrn :(`,anw zay) "lhep" wxt opz `d ?aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` i`n` ,xg` cva lke`e

.daygna xyt`c mrhn opixy `l Ð oewiz zlgz la` ,owzp xaky ,ip`y rnecn :xnel yi !daygna xyt`c oeik ,owzn aiyg `l ikdle .df cva lke`e df cva eipir ozep :xn`c

lk`y xi`n iax iab ,(a,e) oilegc `nw wxt gkenck ,xg` cva lke`e df cva eipir ozepa dil ixyc ab lr s`e .(`,cl my) "oiwilcn dna" wxt gkenck ,zaya owzl xeq` i`nc elit`e

.o`y ziaa wxi ly dlrù÷úéànda xyrneizywd dpyl :[`ax] xn`c `d dil zilc xnel jixv .oiwxit yixa opixn`ck "xyrz xyr" aizkcn :qxhpewd yxit Ð obc xyrnl d

iqei iaxc `nrh yxtn ikid :dyw `axl ,edin .d`ad oiprl `l` ywz` `l `nye !`aiwr iaxl "mkizexyrn dny mz`ade" :zxg` `ywid opiyxc oiwxit yixa ,cere .xg` xacl `le

"l`xyi ipa" :aizk obc xyrnae ,obc xyrnl dnda xyrne ,dnda xyrnl dxenz ywzi`cn ,dxenz miyer oi` mieb iycw :opiyxc (`,dn) "i`ny zia" wxt migafa oke ?dcedi iaxa

.xg` xacl `le eizywd dpyl :xne` `wec ikd iabl Ð oyi lr ycg oirk iedc ,epin epi`y lr oinn oebk ,df lr dfn xyrl oiprl :xnel yie !mieb `le
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ïâã øùòîì äîäá øùòî ù÷úéàåyixa opixn`ck Ð

dpen epi`y ,daygn epiide .daygna "xyrz xyr" oiwxit

.ezrca dlery dn lk yixtn `l` ixiyrùåã÷ åéìéàîÐ

lk yecw Ð xica xiizyp ixiyre ,iriyz e`vie dpen didy oebk

yecw "ixiyr" e`xwe li`ede ,enena lk`i iriyz .`edy mewn

e`xw m` eixg`le eiptl ycwn xyrn :onwl opixn`ck ,zvwna

axwil dxenb dyecw dpi` iriyzc dyecw `idde ."ixiyr"

`ed eili`n `nl` ,axwe xyrn ixiyrde .oiwxt idlya opitlick

.llk xac `l `dc yecwíúä éðàùxxai`c ,yecw ikdl Ð

m` la` .iriyzd mr gzt eze`a `vi ixdy ,ixiyr `edy dil

!yecw `l eili`n `ni` Ð xg` gzta `vi e` xica xiizypàîìã,ie`xd oipna edl ixhti`c Ð mixeht ikd meyn Ð

lr s` jklide ,xyrdl ie`x did epipny `vnpe ,enilydle mdnr zepndl ie`xe ig ixiyrd oiicr did dryzd epnpyk

.xhtp did zny it'åëå äáø øîà àäãdyecw my dilr `liig ded `l Ð xica x`ype miiw ixiyr ded i` mlerle Ð

.dil exw "xyrn" `dc ,eili`n yecw `nl` .xyrn dideéðî àä.oileg iriyz :ipzwc Ð
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רני
oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

ãîåàá.dnexz lhep ezepcne` itle ,dfd ixka yi jke jk :ezrca cn`ny Ðäáùçîá:[xne`e] aygny Ð

ixw ikdle .mizekd oian oii gwel iabl (c"n f"t i`nc) opixn`ck ,dnexz od ixd yixtdl cizr ip`y oibel ipy

daygne cne` ediiexze .xg` cva lke`e df cva eipir ozep ,inp i` .oze` dpen epi`c meyn Ð "daygn" dil

."aygpe"n ol `wtpù÷úéàcg` ,xacn aezkd zexyrn izya Ð "mkizexyrn z`e" (a,bp) oiwxit yixa Ð

.obc xyrn cg`e dnda xyrnåéìàî ùåã÷dpn m`y Ð

Ð e`pn `le `vi `ly it lr s` ,xica ixiyr xiizype xyr

.eil`n yecwàðîçø äééø÷ àì éøéùò àîìéãåiedilc Ð

`cixb yecw `l` ,eaixwdle milyexil ezelrdl xyrn oic dil

oipr .enena `l` lk`p epi`e ,eilr dlg dyecwc .`pngx diixw

`l` ,"ixiyr" eny `xw `ly Ð diixw `l ixiyr `nlice :xg`

llk e`xw `lc `kid la` .xyrn ied ikdle ,eny `xw "ycw"

.dxend itn `le ,xyrn x`yk yecw iedil `l Ðäéì øøáéàã

éøéùò,ixiyr `edy envrn xxap dryz seqa `viy itly Ð

.my eilr `xw `ly it lr s` xyrn x`yk ied jkleéîð éà

eilr d`xd Ð `viyk dilr ieg`c oebk ixiinw `ziixa Ð

xiizypc `kid la` .eita xac `ly `l` ,xyrn `diy erav`a

x`yk yecw iedilc izk` opirny `l Ð my el `xw `le xica

.xyrnåîåîá ìëàð éòéùú,"ixiyr" e`xwe li`ed Ð

mixg`d la` .onwlck eixg`le eiptl ycwn xyrn my zxenzc

.zendad oipnl iriyz `ede li`ed ,f` exhtp `l `diníìåëå

ïéøåèô.xak e`viy dpenyd Ðéøéùò äéì ùã÷ãeil`n Ð

.`vi `ly it lr s` ,xicaéåàøä ïéðîádryz e`viyk Ð

didy miiw ixiyr did oiicry ,xyrl ie`xd oipn my did gzta

o`nk inc Ð z`vl ie`xc oeike .oxhetle mdixg` z`vl ie`x

diteb edi` la` .`nrh yxtn onwle ,oipnd z` xhte ,xak `vic

.`viy cr yecw ded `l `dinøùòî éøéùòäås` ,`nl` Ð

`ziixa jd` jixt `zyde .xica eil`n yecw Ð `vi `lc ab lr

.'eke `ipzde ,enena lk`p iriyzd ipzwc
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s` Ð dxyrn cg` obc xyrn dn :obc xyrnl dnda xyrn ywzi`c `nil ?iccdc edl

cg` lhepe eiptl xyr yiy `l` ,hayd zgz dxard `la dxyrn cg` dnda xyrn

oiprl dlecb dnexzn xyrn znexz opitlic xnel xfrl` `a`c iziin :xnel yi !mdn

znexze xeriy dl oi` dlecb dnexzc ,ikd (iabl) cnll `xaq oi`y it lr s` ,cne`

s` iccd` edl opiywne ,xeriy dl yi xyrn

i`yn (xyt` cne`n) xyt` [oirk] iedc ab lr

xyrnn dnda xyrn opitli inp ikde .xyt`

lk" :aizkc ,dizernynn `xw opiwtnc ,obc

d`xpe .all ayiizn epi` df yexit ."xeari xy`

lr s` xyrn ied dcedi iaxa iqei iaxlc :yxtl

`nzqnc ,xyrzdl xicl qipkna oiey oi`y it

dkixv jklid ,oiey zeidl mkxc oi` f`

,cne`n ixyc lneb oa xfrl` `a`k dnewe`l

lkl e` .ziyixtck ,zexyrna daxnl yiig `le

zegpna `icda `zi`ck ,dti oira ixy zegtd

ab lr s` :`pin` xfrl` `a`c e`l i`e .(a,cp)

`peb i`d ika ,oieya opiyiig `l xiarnac

Ð obc xyrnn opitlic ,dxyrn cg` lhepy

ixy xfrl` `a`c oeik :xn`z m`e .oiey opira

zegpna inewe`l jixhvi` i`n` ,xyrna elit`

did `a` :iqei iaxa xfrl` iax xn`c `d (my)

miryz lr revwnay zexbexb dxyr lhep

dnwel ?xyrn znexza epiide ,dlklkay

iaxa iqei iaxc idp :xnel yi !dteb xyrna

`a` `nlic ,xn` ea `veik xyrn xaq dcedi

dil `gip :cere .`xaq `edd dil zil xfrl`

`yix gkenc meyn xyrn znexza dnwe`l

."oinxez" ipzwcn ,ixii` dnexzacóàznexz

:xn`z m`e Ð daygnae cne`a zlhp xyrn

:aizkc ,aizk xyrn znexza daygn xwir `de

!aizk miela `xw i`de "mkznexz mkl aygpe"

epiidc ,"oxebd on obck" aizkck :xnel yi

yixtn l`xyiy obc :rnync ,dlecb dnexz

silic `d :qxhpewd yxit (`,`l) oihbae .dlecb dnexza xzei el heyty rnyn Ð epxebn

ediiexza opitli daygn la` ,silic `ed cne` oiprl Ð dlecb dnexzn xyrn znexz

m`e .cne` oiprl `l` ,daygn oiprl xfrl` `a`` ibilt `l opaxc d`xpe ."aygpe"n

znexza [daygn] (dpynn) inwen `lc mrh mey ea yi `ny Ð ibiltc xnel ivnz

xwc) ipy wxt inlyexia xn`ck ,swen oiprl ogky`ck .diteba aizkc ab lr s` xyrnueg [ueg ,zcnlne dcinl dlek dxezd lk :zenexzc] (dcnile dcnln dlek dnexzd lk de`

:opz (d dpyn a wxt) mixeka zkqnac .xyrn znexza `le dlecb dnexza dil opinwene ,swen opirac xnel "epnn" aizk xyrn znexzac ,dcinl dpi`e zcnlny xyrn znexzn

mexzl mixag ecygp ike :xyrn znexz iab (a,l oihib) "hbd lk" wxta jixtc `de .mixekak ,swend on `lye ,`nhd lr xedhd on zlhp :mikxc izya mixekal dey xyrn znexz

zegily silic `d iab (a,`n oiyecw) "ycwn yi`d" yixa jixtcn ,ibilt `l daygn oiprlc d`xp edine .swen ira `l `ziixe`cnc ,mdixacn mz epiax cinrn Ð swend on `ly

meync ,ibilt daygna Ð qxhpewd yxity dn itl ,edine ."mz` mb" "mz`" da aizkc ,xyrn znexz epiide .jixt `nlr ileklc rnyn .daygna zlhp oky dnexzl dn Ð dnexzn

xninl jixv ded `l Ð daygn edl zi` i`c .daygn edl zil dlecb dnexza elit`c rnzyn eyexit jezne .`lnb oa xfrl` `a`k oizrnya dcedi iaxa iqei iax iwen daygn

."dnexz" `pngx diixw eay xyrn znexz meync xninl ivn ,edine ."dnexz" `pngx diixwcn ,xyrna daygn slinl epivn inp opaxl elit`c .`lnb oa xfrl` `a`k xaqc

äáùçîáopixye ,dyxtd `la lek`l ixy "aygpe" aizkc meyn xnel dvexy rnyn .yixtd `ly it lr s`e ,df cva lke`e dnexz myl df cva eipir ozep :qxhpewd yxit Ð

dzry it lr s`e ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy :xne`e aygn Ð daygna :xg` oeyl yxit cer ."aygpe"n el `wtpc df lke .df cva lke`e df cva eipir ozep ici lr dwizya inp

lr aiigl :xn`c "ryt xac lk lr" (`,cn `rivn `aa) enk ,"xeaic" daygnl ixwc inp ogky`e ."daygn" ixw dyxtd `la ixyc `de ,jixv xeaicc xnel dvexe .melk yixtn epi`

`nrh yxtn inlyexiae .mN` aiyge ,dnexz mznexz Ð enxz m`e ,enexzi `l dyng :(e dpyn ` wxt) zenexz zkqna opzcn ,dnexz ied inp xeaic `lac d`xpe .dyrnk daygnd¦¥

miaezk ipy edl eed miycwe dnexz :xn`we ."al aicp lk" :aizkc ,eiztya `ived `ly ab lr s` eala xnbyk ixyc `icda rnyn (a,ek) iyily wxt zereay zkqnae .dkxa meyn Ð

,mizekd oian oii gweldc `edd gkenck .dzr yixtn oi`y it lr s` mewn lka ixy `nlr ileklc ,`citw oi` Ð dyxtd `la lke`y dnae .dreay ediipin opitli `le ,cg`k mi`ad

df cva eipir ozep ici lr dnexz opixyc oeik :xn`z m`e .epetvl ipy xyrn [xne`yk] opixyc zenewn yie .cepd zriwal opiyiigc meyn i` ,dxixa meyn e`l i` `nlr ilekl ixyc

,`id oerny iaxa xfrl` iax :ipye !owzn `de :jixte .d`ne cg`a rnecnd oilrn :(`,anw zay) "lhep" wxt opz `d ?aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` i`n` ,xg` cva lke`e

.daygna xyt`c mrhn opixy `l Ð oewiz zlgz la` ,owzp xaky ,ip`y rnecn :xnel yi !daygna xyt`c oeik ,owzn aiyg `l ikdle .df cva lke`e df cva eipir ozep :xn`c

lk`y xi`n iax iab ,(a,e) oilegc `nw wxt gkenck ,xg` cva lke`e df cva eipir ozepa dil ixyc ab lr s`e .(`,cl my) "oiwilcn dna" wxt gkenck ,zaya owzl xeq` i`nc elit`e

.o`y ziaa wxi ly dlrù÷úéànda xyrneizywd dpyl :[`ax] xn`c `d dil zilc xnel jixv .oiwxit yixa opixn`ck "xyrz xyr" aizkcn :qxhpewd yxit Ð obc xyrnl d

iqei iaxc `nrh yxtn ikid :dyw `axl ,edin .d`ad oiprl `l` ywz` `l `nye !`aiwr iaxl "mkizexyrn dny mz`ade" :zxg` `ywid opiyxc oiwxit yixa ,cere .xg` xacl `le

"l`xyi ipa" :aizk obc xyrnae ,obc xyrnl dnda xyrne ,dnda xyrnl dxenz ywzi`cn ,dxenz miyer oi` mieb iycw :opiyxc (`,dn) "i`ny zia" wxt migafa oke ?dcedi iaxa

.xg` xacl `le eizywd dpyl :xne` `wec ikd iabl Ð oyi lr ycg oirk iedc ,epin epi`y lr oinn oebk ,df lr dfn xyrl oiprl :xnel yie !mieb `le

e`vi

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

é"úë é"ùø

ïâã øùòîì äîäá øùòî ù÷úéàåyixa opixn`ck Ð

dpen epi`y ,daygn epiide .daygna "xyrz xyr" oiwxit

.ezrca dlery dn lk yixtn `l` ixiyrùåã÷ åéìéàîÐ

lk yecw Ð xica xiizyp ixiyre ,iriyz e`vie dpen didy oebk

yecw "ixiyr" e`xwe li`ede ,enena lk`i iriyz .`edy mewn

e`xw m` eixg`le eiptl ycwn xyrn :onwl opixn`ck ,zvwna

axwil dxenb dyecw dpi` iriyzc dyecw `idde ."ixiyr"

`ed eili`n `nl` ,axwe xyrn ixiyrde .oiwxt idlya opitlick

.llk xac `l `dc yecwíúä éðàùxxai`c ,yecw ikdl Ð

m` la` .iriyzd mr gzt eze`a `vi ixdy ,ixiyr `edy dil

!yecw `l eili`n `ni` Ð xg` gzta `vi e` xica xiizypàîìã,ie`xd oipna edl ixhti`c Ð mixeht ikd meyn Ð

lr s` jklide ,xyrdl ie`x did epipny `vnpe ,enilydle mdnr zepndl ie`xe ig ixiyrd oiicr did dryzd epnpyk

.xhtp did zny it'åëå äáø øîà àäãdyecw my dilr `liig ded `l Ð xica x`ype miiw ixiyr ded i` mlerle Ð

.dil exw "xyrn" `dc ,eili`n yecw `nl` .xyrn dideéðî àä.oileg iriyz :ipzwc Ð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

øNòîe ,äáLçîáe ãîBàa úìhð øNòî úîeøz óà©§©©£¥¦¤¤§¤§©£¨¨©£¥
éða øNòî úà ék" :áéúëc ,"äîeøz" àðîçø dééø÷©§¥©£¨¨§¨¦§¦¦¤©§©§¥
."äìçðì íiåìì ézúð äîeøz 'äì eîéøé øLà ìàøNé¦§¨¥£¤¨¦©§¨¨©¦©§¦¦§©£¨
ìhéð ïâc øNòn äî ,ïâc øNòîì äîäa øNòî L÷úéàå§¦§©©§©§¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¦¨

äáLçîáe ãîBàa¯ãîBàa ìhéð äîäa øNòî óà §¤§©£¨¨©©§©§¥¨¦¨§¤
.äáLçîáedéì àðî .LBã÷ àeä åéìàî éøéNò :àáø øîà §©£¨¨¨©¨¨£¦¦¥¥¨¨§¨¥

BîL àøwL àlà éì ïéà :àéðúc àäî àîéìéà àä àáøì§¨¨¨¦¥¨¥¨§©§¨¥¦¤¨¤¨¨§
:øîBì ãeîìz ïépî "éøéNò" BîL àø÷ àì ,"éøéNò"£¦¦Ÿ¨¨§£¦¦¦©¦©§©

"Lã÷ äéäé éøéNò"¯àeä "éøéNò" :àîìãå .íB÷î ìkî £¦¦¦§¤Ÿ¤¦¨¨§¦§¨£¦¦
àø÷ :àéðúc àäî àlà !dééø÷ "Lã÷" ,dééø÷ àìc§¨©§¥Ÿ¤©§¥¤¨¥¨§©§¨¨¨

øac àìå éøéNòä àöéå ,"éøéNò" éòéLzì¯ìëàð éòéLzä ©§¦¦£¦¦§¨¨¨£¦¦§Ÿ¦¥©§¦¦¤¡¨
déì øøaéàc íúä éðàL àîìãå .øNòî éøéNòäå Bîeîa§§¨£¦¦©£¥§¦§¨¨¥¨¨§¦¨©¥
àø÷ :àéðúc ,àäî àlà !déåléò éåçàc éîð éà ,éøéNò£¦¦¦©¦§©£¥¦¨¥¤¨¥¨§©§¨¨¨

øéca éøéNò úîe ,"éøéNò" éòéLzì¯,Bîeîa ìëàð éòéLz ©§¦¦£¦¦¥£¦¦©¦§¦¦¤¡¨§
ïéøeèt ílek àîòè éàî ;ïéøeèt íleëå¯íeMî åàì §¨§¦©©£¨¨§¦¨¦

øîàäc ,éeàøä ïéðîa eøèôéàc àîìãå éøéNò déì Lã÷c¦§©¥£¦¦§¦§¨§¦§§§¦§©¨¨§¨¨©
éòéLzì àø÷ :àéðúc ,àäî àlà !øèBt éeàøä ïéðî :àáø̈¨¦§¨¨¨¥¤¨¥¨§©§¨¨¨©§¦¦

øéca éøéNò øéizLðå ,"éøéNò"¯,Bîeîa ìëàð éòéLzä £¦¦§¦§©¥£¦¦©¦©§¦¦¤¡¨§
.øNòî éøéNòäå¯dén÷ àpz éðz !ïéleç éòéLz :àéðúäå §¨£¦¦©£¥§¨©§¨§¦¦¦¨¥©¨©¥

épî àä :úLL áøc¯,àéðúc ,àéä äãeäé ïa ïBòîL éaø §©¥¤¨©¦©¦¦§¤§¨¦§©§¨
:ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§

óà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

בכורות. פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רנב
oifge` mipya cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

éòéùúä óà:`nrh yxtn `ziixa jdc `tiqae .'eke xwrp `ly lk llkd df :oizipzna onwl opixn`cke ."iriyz" `l` "ixiyr" ixiyrl `xw `ly ,ixiyrd on xyrn my xwrp ok m` `l` ,yecw epi` "ixiyr" xyr cg`l `xw m`c ikid ikc Ð

.oileg iriyzdc opixn` Ð xwrp `lc `kd ,ikdle ."iriyz" e`xwy oebk ,ixiyrd on ixiyrd my xwrp ok m` `l` enena `l` lk`p `di `l Ð "ixiyr" e`xw m` ,iriyz s` .'ek xxai`c xyr cg` inp i` ,axwil dyecw dyer xyr cg`c meyn

.envr ixiyrd on xnelk ,epnn ixiyr my xwrp iedilc opira inp iriyz iab ozep oicdeáø÷éìon xwrp ok m` `l` yecw epi` Ð jk lk xeng `edy it lr s`e .`xwn opiwtne ,minly axw Ð ixiyr xyr cg`l `xw m`y :onwl opixn`ck Ð

.'ek llkd df :onwl opixn`cke ,"iriyz" ixiyrl `xwy oebk ,ixiyr my ixiyrdáø÷éì äùåã÷ äùåò åðéàù êë ìë ì÷ àåäù éòéùú,onwlck ,enena `l` lk`p epi`c `cixb `zln `dl yecw `l` ,axw epi` ixiyr e`xwy it lr s` Ð

.'eke oic epi`àì àì éà.llk yecw iedil Ðúðúåðä àéäÐ

xwrp `lc ab lr s`c ,`ed oic iriyz iab i`cec :cenlzd xcdn

iabc meyn .ely dyecw dilr lg iedlc Ð epnid ixiyr my

meyn ,`l Ð `l i` ,oi` Ð xwrp i`c `ed oic xyr cg`

`ed oic jkle .onwlck ,axw ixdy ,`id dxeng ely dyecwc

.dxeng dyecw `idd lr legizc cr dxiwr opiracìáà

áø÷ì ùåã÷ åðéàã äì÷ åúùåã÷ã éòéùú`di `ly `l` Ð

xaca legiz dlw dyecw `iddc `ed oic Ð enena `l` lk`p

on xyrn my xwrp `lc ab lr s`e ,"ixiyr" e`xwc oebk ,lw

.envr ixiyrdéîð éà.`pixg` `nrh xninl `ki` Ðãçà

éøéùò äéì øøáéàã øùò`viy mcew ixiyrd `vi xaky Ð

`lc `ed oic ikdle .xyrn `edy envrn xxape ,xyr cg`d

ok m` `l` ,"ixiyr" e`xwy it lr s` yecw xyr cg` iedil

xyt` ikid Ð xenb ixiyr xg`lc .ixiyrd on xyrn my xwrp

el jenqa xg` ixiyräéø÷òð àìã áâ ìò óàe`xwe lif`e Ð

.dfl "ixiyr"éãéî àì åú:xn`wc ,`pic i`da xninl `kil Ð

.xwrp `lc ab lr s` ,yecw iedizc `ed oic i`cec .zpzepd `id

øèåô éåàøä ïéðîxicl oqipkde mi`lh dxyr el did m`y Ð

`vi e` ,xica mix`ypd on cg` zne ,dpeny e` dryz dpne

,xak dpny el` oixeht Ð ixiyrd ycwzp `ly ,xg` gzta

xicay el` oiie`x eid o`pny dryac .ie`xd oipn eedc meyn

ol rnyn `zydc .oipnl el` mr ixiyrd xyrzdle z`vl

e` dryz `l` dpn `ly ,oiicr xnb `ly oipn eze`n epiidc

.lirl `pyixtck ,dpnyïëåúìmeyn oixeht olek ,xica Ð

xyir `l oiicry it lr s` ,oixeht xak oiepny edpdc .axri`c

.odilråäééìò øùéòã àîìéãå,xnelk ,"oiiepnd on" epiide Ð

.odilr xyire dpny oze`nøùòîzexyrnd on ,xnelk Ð

.onvråòøé`ed epiidc iwetql `ki` cge cg lkc meyn Ð

.xyrnd'åëå åøèôéàã åàì àìàxaky `le :rnyn ikdc Ð

.xicay el`n xyrzdl ie`x did xary dryac ,ie`xa xar

c.ie`xd oipna xhti`c meyn i`ce `eddäùîç äðîåe`l Ð

.dyng hwp `wecïéøåèô ïééåðî.ie`xd oipn eedc meyn Ð

äæ çúôá.migzt ipy xicl didy Ðíäî ãçà ìèåðÐ

.gzt eze`a dxyr e`vie li`edcøàùäåe`viy drax`d Ð

xyt` `l ie`xd oipnac .xg` oxebl oitxhvn ,xg` gzta

oipn did `l cg` gzta e`viy dryay meyn ,ipdl edpixhtnl

xyt` `l drax`e ,drax` `l` xica exiizyp `lc ,ie`x

.ixeyr ipa eedilc drax`l itexhvi`låàì íàåe`vi `ly Ð

gzta e`vi e` ,xica exiizyp e` `l` ,dyyd gzta drax`d

.mixg` drax`dïéøåèô äùùäå íéðåùàø äòáøàmeyn Ð

xica xiizyi` izk`c ,ie`x oipn eed dlgz drax`d e`vi ikc

mipexg` drax`e .mdilr xyrle mdl sxhvdl oie`xy dxyr

.xg` oxebl oitxhvn Ð iyily gzta e`vi e` exiizypyíà

ïäî ãçà çúôá åàöé åøééúùðù äùù ïúåà,xnelk Ð

.mipexg`d drax`d gzta e` mipey`xd drax`d gztaìèåð

íäî ãçà.cg` gzta dxyr eedc Ðåàì íàåe`vi `ly Ð

,onvr ipta `l` ,drax` el` gzta `le drax` el` gzta `l

.xica exiizyp e`íéðåøçà äòáøàå íéðåùàø äòáøà

ïéøåèôick mixg` egipd e`viy drax`e drax` lkc Ð

oia opicy exiizypy dyy edpdc ,odilr xyrzdle odl sxhvdl

.`kdl oia `kdléåàøä ïéðî éàãåe` dyng dpny oebk Ð¤¨¨

,gzt eze` `l` xica `kile ,odl sxvl ick xica exiizype dyy

,envr gzt eze` jxc z`vl oiie`x exiizypy oze`c `ed i`ceec

el` mr xyrzdle.xak dpnyéåàøä ïéðî ÷ôñ ìáàoebk Ð

jpdc ,df gzta drax`e df gzta drax` ,migzt ipya e`viy

gzta e` df gzta e`vi i` ediilr mwinl `kil exiizypy dyy

,ie`xd oipn opixn` `lc `ni` Ð `ed wtqc oeike .df

.ol rnynw ,olek z` xehtl `kdl oia `kdl oia edpicyinl

jpdl oia edl opicyc ,`kdle `kdl jpd efgc `d :xg` oipr

.dxend itne ,wtq aeyg epiid Ð rax` jpdl oia rax`äùîç

íéàìè øùò`zlinc `gxe` `l` ,`weec meyn hwp `l Ð

.dyng icda dyng itexvl

êééù]

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

é"úë é"ùø

'åëå ùåã÷ åðéà éòéùúä óà`xw :ipzwc ,i`w oizipzn` Ð

oi` Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrle "ixiyr" iriyzl

e`xwy ,epnn ixiyrd my xwrp `le li`ed ,yecw xyr cg`

la` .xyr cg`` ixiyr my lg ivn `l eze ,"ixiyr" ixiyrl

.ixiyrd on ixiyrd my xwrp `lc ab lr s` yecw iriyz

.'eke yecw epi` iriyz s` :oerny iax dil xn`weøùò ãçà

áø÷éì äùåã÷ äùåòù 'åëåon m`" :onwl opixn`ck Ð

yecw epi` ikd elit`e .minlyl xyr [cg`] zeaxl Ð "xwad

.'eke xwrp ok m` `l`ùåã÷ åðéàù éòéùúlk`il `l` Ð

:opax edl xcdn `we .'eke oic epi` ,enenaúðúåðä àéäÐ

'eke yecw i`cec ,eply mrh zpzepd `id Ð zxn`y dfn ,xnelk

xyr cg`c .epnn ixiyrd my xwrp `l elit` enena lk`il

opixn` `l Ð ixiyr my xwrp `l i` ,axwil dyecw dyerc

`l eze ,ixiyr dil `xwc oeik ,i`d ilek dxeng dyecw yecwilc

dlw dyecwc ,iriyz la` .izixg` `pnf ixiyr my liig

.'eke xwr `l elit` Ð axwil `le ,`nlra `xnegløøáåäã

éøéùòäoileg iriyzd :lirl ipzwc `de .ixiyr `vi xaky Ð

."iriyz" e`xw `le ,eny xwrp `le xica xiizypc meyn Ðïéðî

éåàøäzne ,dryz dpne ligzde xica mi`lh dxyr eid m` Ð

oikixv oi`e dryzd mixeht Ð xg` gzta `vi e` xica ixiyr

.oipn zrya milydl did ie`x oipne li`ed ,xg` oxebl sxhvdl

ïëåúì ïééåðîä ïî ãçà õô÷"oiiepn" `dc jzrc `wlq Ð

iyy utw dyy cr dpen didyk `l` ,dxyrl eribd `lya

li`ed .exikn epi` m` mlek xicay mze` mixeht Ð xicd jezl

cg` oi` aeyc ,mixeht olek eed Ð mdipia xeht cgi eaxrzpe

.ie`xd oipna exhti` ediiteb oiiepne .axwil xyrnl ie`x mdn

àîìéã:ipyne !ediilr xyirc oiepn i`d Ðúøîà úéöî àì

on cg` utw :dl ipzw `tiqa `eddc ,ediilr xyirc Ð

i`dc oizrc `wlq `we .erxi olek Ð okeza mixyernd

i`n` wiic `l `zyde ,odilr xyry oileg epiid "oixyern"

.drxià÷åã øùòîxyrc epiid "oiiepne" ,okezl utw ixiyrc Ð

Ð miixiyr epiid oixyrzn i`dc inp `wiice .opixn`ck ediilr

erxi i`n` ,utwc i`d ded oileg i`e .erxi olek :ipzwcnàìå

èáùä úçú øáò øáëùi`n hayd zgz xar xaky i`de Ð

`l ezc xninl `kixv ,eilr xyire xar xaky Ð ihernl `z`

xyrnxary i`ce `l`éåàøä ïéðîá`we ,xica ixiyr zne Ð

.xyrzi `l aeyc `xw dil hrnníéøåèô ïééåðîexht`c Ð

.ie`xd oipnaãçà ïøåâì.dnda xyrnc zepxb dyely ipdn Ð

äìçú äùù åàöéå.df gzta Ðäòáøàäågzta mixg` Ð

.xg`øàùäå.cg` gzta e`viy drax` Ðïøåâì ïéôøèöî

øçà`l ixdy ,e`viy drya milydl ie`x oipn did `ly Ð

.dyyd e`vi xaky ,xica dpeny `l` myåàì íàåe`viy Ð

.mixg` drax`d gztaäùùäÐdid ie`xd oipny mipey`x

,xg` oxebl oitxhvn dpenyde ,(dpenyd) e`viyk milydl

.milydl ie`x oipn did `lyäòáøà åàöé,df gzta dlgz Ð

.xg` gzta mixg` dyyeíéøåèô øàùäåe`viyk `dc Ð

.milydl ie`x oipn eid Ð mipey`x drax`åàì íàå`l` Ð

dyye mipey`x drax` Ð mipey`x drax`` gzta e`viy

oie`x mipexg` drax` eid dyyd e`viyk ,ie`xd oipna mixeht

.xg` oxebl oitxhvn mipexg` drax`d .milydlåàì íàåÐ

eligzd zg` zaae ,dfa dyelye dfa dyely e`vie ,ewlgp `l`

.o`kn el`e o`kn el` z`vlíéøåèô äùîçå äòáøàÐ

.ie`xd oipnaàðîæ àãç àáø äøîà àä"xeari" :lirl Ð

!xar xaky `leéåàøä ïéðî éàãå,dxyr `l` eid `lc oebk Ð

oipnc ,dpenyd mixeht opixn` Ð dfa mipye dfa dpeny e`vie

.i`ce milydl eidéåàøä ïéðî ÷ôñdyy jpdc ,`kd oebk Ð

drax` e` mipey`x drax` milydl ,`kdle `kdl ifg

exhtp `l Ð mipey`x gzta iwtp i` :`ni` Ð mipexg`

`nyc ,oipn zrya ie`xd oipn diaygp `lc ,mipexg` drax`d

rnyn `w !giked eteq ixde ,mipey`x gzta e`vi mixzepd dyy

.oläøùò øåøáà øîàé àìmiyegk meyn e`l "xexa`" Ð

cg` leh`e ,xicl mqipk`e mdn dxyr leh` :`l` ,mipnye

.ixiyr oipnaíéøåèô øàùäåÐozraw `le ,sexiv did `lc

.oxebd onføéãì ïìåë ïñðåë àìà,olek lr oxebd onf raewe Ð

x`yde ,cg` lhepe dxyr dpene .iwet`l ediipn id zrci `lc

..'eke xg` oxebl oitxhvn

éøéNò íL ø÷òð ïk íà àlà ,LBã÷ Bðéà éòéLzä óà©©§¦¦¥¨¤¨¦¥¤¡©¥£¦¦
äMeã÷ äNBò àeäL ,øNò ãçà äîe ,ïúBð ïécäå ;epîéä¥¤§©¦¥¨©©¨¨¤¤§¨

áøwéì¯,epîéä éøéNò íL ø÷òð ïk íà àlà LBã÷ Bðéà ¦¨¥¥¨¤¨¦¥¤¡©¥£¦¦¥¤
áøwéì äMeã÷ äNBò ïéàL éòéLz¯ø÷òð íàL ïéc Bðéà §¦¦¤¥¤§¨¦¨¥¥¦¤¦¤¡©

epîéä éøéNò íL¯àì éà ,ïéà¯àì¯,úðúBpä àéä ¥£¦¦¥¤¦¦¨¨¦©¤¤
íL ø÷òð éà ,áøwéì äMeã÷ äNBò àeäL øNò ãçà©©¨¨¤¤§¨¦¨¥¦¤¡©¥

epîéä éøéNò¯àì éà ,ïéà¯äNBò BðéàL éòéLz ;àì £¦¦¥¤¦¦¨¨§¦¦¤¥¤
áøwéì äMeã÷¯éøéNò íL ø÷òð àìc áb ìò óà §¨¦¨¥©©©§Ÿ¤¡©¥£¦¦

ø÷òð éà ,éøéNò déì øøaéàc ,øNò ãçà :éîð éà .epîéä¥¤¦©¦©©¨¨§¦¨©¥£¦¦¦¤¡©
epîéä éøéNò íL¯àì éà ,ïéà¯ézkàc ,éòéLz ;àì ¥£¦¦¥¤¦¦¨¨§¦¦§©©¦

éøéNò déì øøaéà àì¯íL ø÷òð àìc áb ìò óàå ¨¦¨©¥£¦¦§©©©§¨¤¡©¥
.øèBt éeàøä ïéðî :àáø øîà .éãéî àì ez .epîéä éøéNò£¦¦¥¤¨¦¥¨©¨¨¦§¨¨¨¥
ïî ãçà õô÷ :ïðúc àäî àîéìéà àä àáøì déì àðî§¨¥§¨¨¨¦¥¨¥¨¦§©¨©¤¨¦

ïëBúì ïééeðnä¯eøèôéàc eäééôeb ïééeðî ;ïéøeèt ïlek¯ ©§¦§¨¨§¦§¦©§§¦§§
éeàøä ïéðîa åàì¯!eäééåléò øOòc àîìãå¯àì àéää ¨§¦§¨¨¨§¦§¨§¦¥¦¨©§©¦¨

!ïëBúì ïéøOeòîä ïî :éðz àä ,zøîà úéöî¯:àîìãå ¨¥¨§©§¨¨¥¦©§¨¦§¨§¦§¨
"ïéøOeòî" éàî¯!eòøé :éðú÷c éîð à÷éc .à÷åc øNòî ©§¨¦©£¥©§¨©§¨©¦§¨¨¥¦§

"øáòé" àø÷ øîà :àáø øîà àlà¯;øáò øákL àìå ¤¨¨©¨¨¨©§¨©£Ÿ§Ÿ¤§¨¨©
eäééåléò øOòc éà øáò øákL éàî¯àøîéîì àëéøö ©¤§¨¨©¦§¦¥¦¨©§§¦¨§¥§¨

åàì àlà¯.dpéî òîL ,éeàøä ïéðîa eäì eøèôéàc ¤¨¨§¦§§§§¦§¨¨¨§©¦¨
ïñéðëäå íéàìè äøNò Bì eéä :àáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¨¨¨£¨¨§¨¦§¦§¦¨

,íäî ãçà úîe ,äMîç äðîe ,øécìíééeðîä ïî íà ©¦¨¨£¦¨¥¤¨¥¤¦¦©§¦
úî¯úî íééeðî ïðéàMî íàå ,íäéìò íéìLîe äðBî ¥¤©§¦£¥¤§¦¦¤¥¨§¦¥
¯.øçà ïøBâì ïéôøèöî íééeðî ïðéàLå ,ïéøeèt íééeðî§¦§¦§¤¥¨§¦¦§¨§¦§¤©¥

,øécì ïñéðëäå ,íéàìè øNò äòaøà Bì eéä :àáø øîàå§¨©¨¨¨©§¨¨¨¨§¨¦§¦§¦¨©¦
äòaøàå ,äæ çúôa äòaøàå äæ çúôa äML eàöéå§¨§¦¨§¤©¤§©§¨¨§¤©¤§©§¨¨
eàöé äMMä çúôa íà ,äòaøà íúBà ;íL eøéizLð¯ ¦§©§¨¨©§¨¨¦§¤©©¦¨¨§

åàì íàå ,øçà ïøBâì ïéôøèöî øàMäå íäî ãçà ìèBð¥¤¨¥¤§©§¨¦§¨§¦§¤©¥§¦¨
¯.øçà ïøBâì ïéôøèöî äòaøà äòaøàå ,ïéøeèt äML¦¨§¦§©§¨¨©§¨¨¦§¨§¦§¤©¥

íL eøéizLðå ,äæ çúôa äMLå äæ çúôa äòaøà eàöé̈§©§¨¨§¤©¤§¦¨§¤©¤§¦§©§¨
eàöé äMMä çúôa äòaøà íúBà íà ;äòaøà¯ìèBð ©§¨¨¦¨©§¨¨§¤©©¦¨¨§¥

åàì íàå ,íéøeèt øàMäå ãçà íäî¯äMLå äòaøà ¥¤¤¨§©§¨§¦§¦¨©§¨¨§¦¨
äòaøà eàöé .øçà ïøBâì ïéôøèöî äòaøàå ,íéøeèt§¦§©§¨¨¦§¨§¦§¤©¥¨§©§¨¨
;äML íL eøéizLðå ,äæ çúôa äòaøàå ,äæ çúôa§¤©¤§©§¨¨§¤©¤§¦§©§¨¦¨

ãçà çúôa eàöé äML ïúBà íà¯ãçà íäî ìèBð ¦¨¦¨¨§§¤©¤¨¥¥¤¤¨
åàì íàå ,íéøeèt øàMäå¯äMLå ,íéøeèt äòaøà §©§¨§¦§¦¨©§¨¨§¦§¦¨

ïì òîLî à÷ éàî .øçà ïøBâì ïéôøèöî¯éeàøä ïéðîc ¦§¨§¦§¤©¥©¨©§©¨§¦§¨¨¨
!àðîæ àãç àáø øîàäå øèBt¯éàcå :àîéúc eäî ¥§¨£©¨¨£¨¦§¨©§¥¨©©

éeàøä ïéðî¯àëäì éæçc ,éeàøä ïéðî ÷ôñ ;ïðéøîà ¦§¨¨¨¨§¦©¨¥¦§¨¨¨©£¦§¨¨
àëäì éæçãå¯:àáø øîàå .ïì òîLî à÷ ,ïðéøîà àì §©£¦§¨¨¨¨§¦©¨©§©¨§¨©¨¨

íéàìè øNò äMîç Bì eéä¯äøNò øBøáà :øîàé àì ¨£¦¨¨¨§¨¦ŸŸ©¤§£¨¨
ìèBðå äøNò àéöBîe ,øécì ïñðBk àlà .íéøeèt øàMäå ãçà íäî ìBhàå ,øécì íñéðëàå§©§¦¥©¦§¤¥¤¤¨§©§¨§¦¤¨§¨©¦¦£¨¨§¥
íéàìè øNò äMîç Bì eéä :éëä éîð àéðz .øçà ïøBâì ïéôøèöî øàMäå ,ãçà íäî¥¤¤¨§©§¨¦§¨§¦§¤©¥©§¨©¦¨¦¨£¦¨¨¨§¨¦

àì

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

בכורות. פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     רש"י



רנג
oifge` mipya cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

éòéùúä óà:`nrh yxtn `ziixa jdc `tiqae .'eke xwrp `ly lk llkd df :oizipzna onwl opixn`cke ."iriyz" `l` "ixiyr" ixiyrl `xw `ly ,ixiyrd on xyrn my xwrp ok m` `l` ,yecw epi` "ixiyr" xyr cg`l `xw m`c ikid ikc Ð

.oileg iriyzdc opixn` Ð xwrp `lc `kd ,ikdle ."iriyz" e`xwy oebk ,ixiyrd on ixiyrd my xwrp ok m` `l` enena `l` lk`p `di `l Ð "ixiyr" e`xw m` ,iriyz s` .'ek xxai`c xyr cg` inp i` ,axwil dyecw dyer xyr cg`c meyn

.envr ixiyrd on xnelk ,epnn ixiyr my xwrp iedilc opira inp iriyz iab ozep oicdeáø÷éìon xwrp ok m` `l` yecw epi` Ð jk lk xeng `edy it lr s`e .`xwn opiwtne ,minly axw Ð ixiyr xyr cg`l `xw m`y :onwl opixn`ck Ð

.'ek llkd df :onwl opixn`cke ,"iriyz" ixiyrl `xwy oebk ,ixiyr my ixiyrdáø÷éì äùåã÷ äùåò åðéàù êë ìë ì÷ àåäù éòéùú,onwlck ,enena `l` lk`p epi`c `cixb `zln `dl yecw `l` ,axw epi` ixiyr e`xwy it lr s` Ð

.'eke oic epi`àì àì éà.llk yecw iedil Ðúðúåðä àéäÐ

xwrp `lc ab lr s`c ,`ed oic iriyz iab i`cec :cenlzd xcdn

iabc meyn .ely dyecw dilr lg iedlc Ð epnid ixiyr my

meyn ,`l Ð `l i` ,oi` Ð xwrp i`c `ed oic xyr cg`

`ed oic jkle .onwlck ,axw ixdy ,`id dxeng ely dyecwc

.dxeng dyecw `idd lr legizc cr dxiwr opiracìáà

áø÷ì ùåã÷ åðéàã äì÷ åúùåã÷ã éòéùú`di `ly `l` Ð

xaca legiz dlw dyecw `iddc `ed oic Ð enena `l` lk`p

on xyrn my xwrp `lc ab lr s`e ,"ixiyr" e`xwc oebk ,lw

.envr ixiyrdéîð éà.`pixg` `nrh xninl `ki` Ðãçà

éøéùò äéì øøáéàã øùò`viy mcew ixiyrd `vi xaky Ð

`lc `ed oic ikdle .xyrn `edy envrn xxape ,xyr cg`d

ok m` `l` ,"ixiyr" e`xwy it lr s` yecw xyr cg` iedil

xyt` ikid Ð xenb ixiyr xg`lc .ixiyrd on xyrn my xwrp

el jenqa xg` ixiyräéø÷òð àìã áâ ìò óàe`xwe lif`e Ð

.dfl "ixiyr"éãéî àì åú:xn`wc ,`pic i`da xninl `kil Ð

.xwrp `lc ab lr s` ,yecw iedizc `ed oic i`cec .zpzepd `id

øèåô éåàøä ïéðîxicl oqipkde mi`lh dxyr el did m`y Ð

`vi e` ,xica mix`ypd on cg` zne ,dpeny e` dryz dpne

,xak dpny el` oixeht Ð ixiyrd ycwzp `ly ,xg` gzta

xicay el` oiie`x eid o`pny dryac .ie`xd oipn eedc meyn

ol rnyn `zydc .oipnl el` mr ixiyrd xyrzdle z`vl

e` dryz `l` dpn `ly ,oiicr xnb `ly oipn eze`n epiidc

.lirl `pyixtck ,dpnyïëåúìmeyn oixeht olek ,xica Ð

xyir `l oiicry it lr s` ,oixeht xak oiepny edpdc .axri`c

.odilråäééìò øùéòã àîìéãå,xnelk ,"oiiepnd on" epiide Ð

.odilr xyire dpny oze`nøùòîzexyrnd on ,xnelk Ð

.onvråòøé`ed epiidc iwetql `ki` cge cg lkc meyn Ð

.xyrnd'åëå åøèôéàã åàì àìàxaky `le :rnyn ikdc Ð

.xicay el`n xyrzdl ie`x did xary dryac ,ie`xa xar

c.ie`xd oipna xhti`c meyn i`ce `eddäùîç äðîåe`l Ð

.dyng hwp `wecïéøåèô ïééåðî.ie`xd oipn eedc meyn Ð

äæ çúôá.migzt ipy xicl didy Ðíäî ãçà ìèåðÐ

.gzt eze`a dxyr e`vie li`edcøàùäåe`viy drax`d Ð

xyt` `l ie`xd oipnac .xg` oxebl oitxhvn ,xg` gzta

oipn did `l cg` gzta e`viy dryay meyn ,ipdl edpixhtnl

xyt` `l drax`e ,drax` `l` xica exiizyp `lc ,ie`x

.ixeyr ipa eedilc drax`l itexhvi`låàì íàåe`vi `ly Ð

gzta e`vi e` ,xica exiizyp e` `l` ,dyyd gzta drax`d

.mixg` drax`dïéøåèô äùùäå íéðåùàø äòáøàmeyn Ð

xica xiizyi` izk`c ,ie`x oipn eed dlgz drax`d e`vi ikc

mipexg` drax`e .mdilr xyrle mdl sxhvdl oie`xy dxyr

.xg` oxebl oitxhvn Ð iyily gzta e`vi e` exiizypyíà

ïäî ãçà çúôá åàöé åøééúùðù äùù ïúåà,xnelk Ð

.mipexg`d drax`d gzta e` mipey`xd drax`d gztaìèåð

íäî ãçà.cg` gzta dxyr eedc Ðåàì íàåe`vi `ly Ð

,onvr ipta `l` ,drax` el` gzta `le drax` el` gzta `l

.xica exiizyp e`íéðåøçà äòáøàå íéðåùàø äòáøà

ïéøåèôick mixg` egipd e`viy drax`e drax` lkc Ð

oia opicy exiizypy dyy edpdc ,odilr xyrzdle odl sxhvdl

.`kdl oia `kdléåàøä ïéðî éàãåe` dyng dpny oebk Ð¤¨¨

,gzt eze` `l` xica `kile ,odl sxvl ick xica exiizype dyy

,envr gzt eze` jxc z`vl oiie`x exiizypy oze`c `ed i`ceec

el` mr xyrzdle.xak dpnyéåàøä ïéðî ÷ôñ ìáàoebk Ð

jpdc ,df gzta drax`e df gzta drax` ,migzt ipya e`viy

gzta e` df gzta e`vi i` ediilr mwinl `kil exiizypy dyy

,ie`xd oipn opixn` `lc `ni` Ð `ed wtqc oeike .df

.ol rnynw ,olek z` xehtl `kdl oia `kdl oia edpicyinl

jpdl oia edl opicyc ,`kdle `kdl jpd efgc `d :xg` oipr

.dxend itne ,wtq aeyg epiid Ð rax` jpdl oia rax`äùîç

íéàìè øùò`zlinc `gxe` `l` ,`weec meyn hwp `l Ð

.dyng icda dyng itexvl

êééù]

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

é"úë é"ùø

'åëå ùåã÷ åðéà éòéùúä óà`xw :ipzwc ,i`w oizipzn` Ð

oi` Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrle "ixiyr" iriyzl

e`xwy ,epnn ixiyrd my xwrp `le li`ed ,yecw xyr cg`

la` .xyr cg`` ixiyr my lg ivn `l eze ,"ixiyr" ixiyrl

.ixiyrd on ixiyrd my xwrp `lc ab lr s` yecw iriyz

.'eke yecw epi` iriyz s` :oerny iax dil xn`weøùò ãçà

áø÷éì äùåã÷ äùåòù 'åëåon m`" :onwl opixn`ck Ð

yecw epi` ikd elit`e .minlyl xyr [cg`] zeaxl Ð "xwad

.'eke xwrp ok m` `l`ùåã÷ åðéàù éòéùúlk`il `l` Ð

:opax edl xcdn `we .'eke oic epi` ,enenaúðúåðä àéäÐ

'eke yecw i`cec ,eply mrh zpzepd `id Ð zxn`y dfn ,xnelk

xyr cg`c .epnn ixiyrd my xwrp `l elit` enena lk`il

opixn` `l Ð ixiyr my xwrp `l i` ,axwil dyecw dyerc

`l eze ,ixiyr dil `xwc oeik ,i`d ilek dxeng dyecw yecwilc

dlw dyecwc ,iriyz la` .izixg` `pnf ixiyr my liig

.'eke xwr `l elit` Ð axwil `le ,`nlra `xnegløøáåäã

éøéùòäoileg iriyzd :lirl ipzwc `de .ixiyr `vi xaky Ð

."iriyz" e`xw `le ,eny xwrp `le xica xiizypc meyn Ðïéðî

éåàøäzne ,dryz dpne ligzde xica mi`lh dxyr eid m` Ð

oikixv oi`e dryzd mixeht Ð xg` gzta `vi e` xica ixiyr

.oipn zrya milydl did ie`x oipne li`ed ,xg` oxebl sxhvdl

ïëåúì ïééåðîä ïî ãçà õô÷"oiiepn" `dc jzrc `wlq Ð

iyy utw dyy cr dpen didyk `l` ,dxyrl eribd `lya

li`ed .exikn epi` m` mlek xicay mze` mixeht Ð xicd jezl

cg` oi` aeyc ,mixeht olek eed Ð mdipia xeht cgi eaxrzpe

.ie`xd oipna exhti` ediiteb oiiepne .axwil xyrnl ie`x mdn

àîìéã:ipyne !ediilr xyirc oiepn i`d Ðúøîà úéöî àì

on cg` utw :dl ipzw `tiqa `eddc ,ediilr xyirc Ð

i`dc oizrc `wlq `we .erxi olek Ð okeza mixyernd

i`n` wiic `l `zyde ,odilr xyry oileg epiid "oixyern"

.drxià÷åã øùòîxyrc epiid "oiiepne" ,okezl utw ixiyrc Ð

Ð miixiyr epiid oixyrzn i`dc inp `wiice .opixn`ck ediilr

erxi i`n` ,utwc i`d ded oileg i`e .erxi olek :ipzwcnàìå

èáùä úçú øáò øáëùi`n hayd zgz xar xaky i`de Ð

`l ezc xninl `kixv ,eilr xyire xar xaky Ð ihernl `z`

xyrnxary i`ce `l`éåàøä ïéðîá`we ,xica ixiyr zne Ð

.xyrzi `l aeyc `xw dil hrnníéøåèô ïééåðîexht`c Ð

.ie`xd oipnaãçà ïøåâì.dnda xyrnc zepxb dyely ipdn Ð

äìçú äùù åàöéå.df gzta Ðäòáøàäågzta mixg` Ð

.xg`øàùäå.cg` gzta e`viy drax` Ðïøåâì ïéôøèöî

øçà`l ixdy ,e`viy drya milydl ie`x oipn did `ly Ð

.dyyd e`vi xaky ,xica dpeny `l` myåàì íàåe`viy Ð

.mixg` drax`d gztaäùùäÐdid ie`xd oipny mipey`x

,xg` oxebl oitxhvn dpenyde ,(dpenyd) e`viyk milydl

.milydl ie`x oipn did `lyäòáøà åàöé,df gzta dlgz Ð

.xg` gzta mixg` dyyeíéøåèô øàùäåe`viyk `dc Ð

.milydl ie`x oipn eid Ð mipey`x drax`åàì íàå`l` Ð

dyye mipey`x drax` Ð mipey`x drax`` gzta e`viy

oie`x mipexg` drax` eid dyyd e`viyk ,ie`xd oipna mixeht

.xg` oxebl oitxhvn mipexg` drax`d .milydlåàì íàåÐ

eligzd zg` zaae ,dfa dyelye dfa dyely e`vie ,ewlgp `l`

.o`kn el`e o`kn el` z`vlíéøåèô äùîçå äòáøàÐ

.ie`xd oipnaàðîæ àãç àáø äøîà àä"xeari" :lirl Ð

!xar xaky `leéåàøä ïéðî éàãå,dxyr `l` eid `lc oebk Ð

oipnc ,dpenyd mixeht opixn` Ð dfa mipye dfa dpeny e`vie

.i`ce milydl eidéåàøä ïéðî ÷ôñdyy jpdc ,`kd oebk Ð

drax` e` mipey`x drax` milydl ,`kdle `kdl ifg

exhtp `l Ð mipey`x gzta iwtp i` :`ni` Ð mipexg`

`nyc ,oipn zrya ie`xd oipn diaygp `lc ,mipexg` drax`d

rnyn `w !giked eteq ixde ,mipey`x gzta e`vi mixzepd dyy

.oläøùò øåøáà øîàé àìmiyegk meyn e`l "xexa`" Ð

cg` leh`e ,xicl mqipk`e mdn dxyr leh` :`l` ,mipnye

.ixiyr oipnaíéøåèô øàùäåÐozraw `le ,sexiv did `lc

.oxebd onføéãì ïìåë ïñðåë àìà,olek lr oxebd onf raewe Ð

x`yde ,cg` lhepe dxyr dpene .iwet`l ediipn id zrci `lc

..'eke xg` oxebl oitxhvn
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úî¯úî íééeðî ïðéàMî íàå ,íäéìò íéìLîe äðBî ¥¤©§¦£¥¤§¦¦¤¥¨§¦¥
¯.øçà ïøBâì ïéôøèöî íééeðî ïðéàLå ,ïéøeèt íééeðî§¦§¦§¤¥¨§¦¦§¨§¦§¤©¥

,øécì ïñéðëäå ,íéàìè øNò äòaøà Bì eéä :àáø øîàå§¨©¨¨¨©§¨¨¨¨§¨¦§¦§¦¨©¦
äòaøàå ,äæ çúôa äòaøàå äæ çúôa äML eàöéå§¨§¦¨§¤©¤§©§¨¨§¤©¤§©§¨¨
eàöé äMMä çúôa íà ,äòaøà íúBà ;íL eøéizLð¯ ¦§©§¨¨©§¨¨¦§¤©©¦¨¨§

åàì íàå ,øçà ïøBâì ïéôøèöî øàMäå íäî ãçà ìèBð¥¤¨¥¤§©§¨¦§¨§¦§¤©¥§¦¨
¯.øçà ïøBâì ïéôøèöî äòaøà äòaøàå ,ïéøeèt äML¦¨§¦§©§¨¨©§¨¨¦§¨§¦§¤©¥

íL eøéizLðå ,äæ çúôa äMLå äæ çúôa äòaøà eàöé̈§©§¨¨§¤©¤§¦¨§¤©¤§¦§©§¨
eàöé äMMä çúôa äòaøà íúBà íà ;äòaøà¯ìèBð ©§¨¨¦¨©§¨¨§¤©©¦¨¨§¥

åàì íàå ,íéøeèt øàMäå ãçà íäî¯äMLå äòaøà ¥¤¤¨§©§¨§¦§¦¨©§¨¨§¦¨
äòaøà eàöé .øçà ïøBâì ïéôøèöî äòaøàå ,íéøeèt§¦§©§¨¨¦§¨§¦§¤©¥¨§©§¨¨
;äML íL eøéizLðå ,äæ çúôa äòaøàå ,äæ çúôa§¤©¤§©§¨¨§¤©¤§¦§©§¨¦¨

ãçà çúôa eàöé äML ïúBà íà¯ãçà íäî ìèBð ¦¨¦¨¨§§¤©¤¨¥¥¤¤¨
åàì íàå ,íéøeèt øàMäå¯äMLå ,íéøeèt äòaøà §©§¨§¦§¦¨©§¨¨§¦§¦¨

ïì òîLî à÷ éàî .øçà ïøBâì ïéôøèöî¯éeàøä ïéðîc ¦§¨§¦§¤©¥©¨©§©¨§¦§¨¨¨
!àðîæ àãç àáø øîàäå øèBt¯éàcå :àîéúc eäî ¥§¨£©¨¨£¨¦§¨©§¥¨©©

éeàøä ïéðî¯àëäì éæçc ,éeàøä ïéðî ÷ôñ ;ïðéøîà ¦§¨¨¨¨§¦©¨¥¦§¨¨¨©£¦§¨¨
àëäì éæçãå¯:àáø øîàå .ïì òîLî à÷ ,ïðéøîà àì §©£¦§¨¨¨¨§¦©¨©§©¨§¨©¨¨

íéàìè øNò äMîç Bì eéä¯äøNò øBøáà :øîàé àì ¨£¦¨¨¨§¨¦ŸŸ©¤§£¨¨
ìèBðå äøNò àéöBîe ,øécì ïñðBk àlà .íéøeèt øàMäå ãçà íäî ìBhàå ,øécì íñéðëàå§©§¦¥©¦§¤¥¤¤¨§©§¨§¦¤¨§¨©¦¦£¨¨§¥
íéàìè øNò äMîç Bì eéä :éëä éîð àéðz .øçà ïøBâì ïéôøèöî øàMäå ,ãçà íäî¥¤¤¨§©§¨¦§¨§¦§¤©¥©§¨©¦¨¦¨£¦¨¨¨§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zexeka(ycew zay meil)

my ixiyrdn xwrp ok m` `l` yecw epi` xyr cg`dy myk
,'iriyz' el `xwy ote`a epiide ,'ixiyr'éòéLzä óà`xwpy ©©§¦¦

'ixiyr' zerhaéøéNò íL ø÷òð ïk íà àlà ,LBã÷ Bðéà¥¨¤¨¦¥¤¡©¥£¦¦
epîéä.'iriyz' el `xwy ote`a epiide ,[ixiyrdn-] ¥¤

:eixack dcedi oa oerny iax gikeneïúBð ïécäåcenll yie - §©¦¥
,xnege lwn df oicäîe`veidøNò ãçàedyjk lk xeng ` ¨©©¨¨

L,'ixiyr'k dpnp `ed m`áøwéì äMeã÷ äNBò àeädlg - ¤¤§¨¦§©
`ed ,mewn lkne ,minlyl eaixwdl dyecw eilr,LBã÷ Bðéà¥¨

epîéä éøéNò íL ø÷òð ïk íà àlà,eiptl `viy ixiyrd on - ¤¨¦¥¤¡©¥£¦¦¥¤
`veidy ,oky lkéòéLz,xzei lw `edy ,'ixiyr' zerha `xwpe §¦¦

Lixdïéà`ed,áøwéì äMeã÷ äNBòwx 'ixiyr'k epic `l` ¤¥¤§¨¦§©
,men ea letiy cr oilegk eplk`i `ly df oiprlïéc Bðéàike - ¥¦

,xnege lwa cnlp `lïéà ,epîéä éøéNò íL ø÷òð íàLok` - ¤¦¤¡©¥£¦¦¥¤¦
e ,'ixiyr' zyecw eilr legzàì éà,'ixiyr' my ixiyrdn xwrp ¦Ÿ

àì.iriyzd lr dyecw legz Ÿ
,'ixiyr' iriyzl `xw m` s`y ,xaeq dcedi oa oerny iaxy ixd
`pzd `ede ,eny z` ixiyrdn xewri m` `l` yecw epi` `ed

lirl `ziixad z` dpyy(`"r),'ixiyr' iriyzl `xw m`y ,
onf lk ixdy ,oileg zndak epic iriyzd ,xica x`yp ixiyrde
dlh oi`e ,eny xwrp `l izin`d ixiyrl xg` my `xw `ly

.'ixiyr' mya ycwzdl leki xg`
minkg :`xnbd zx`an .minkg zxaq z` zx`an `xnbd
e`xwy iriyzy mixaeqe dcedi oa oerny iax lr miwleg
'ixiyr' my xwrp `l m` mb dyecw eilr dlg ,'ixiyr'

y meyn ,ixiyrdnúðúBpä àéäiax xn`y `xaqd dze` - ¦©¤¤
iriyzd lr 'ixiyr' zyecw dlg `ly gikedl dcedi oa oerny
dliren dnvr `id ,'ixiyr' my ixiyrdn xwrp m` `l`

`veid `weecy xazqn ixdy ,eixack `ly rixkdl,øNò ãçà©©¨¨
äMeã÷ äNBò àeäLdxengáøwéìwx ,minlylíL ø÷òð éà ¤¤§¨¦§©¦¤¡©¥

epîéä éøéNò,ixiyrdn -ïéàdyecw xyr cg`d lr dlg - £¦¦¥¤¦
mle` ,ef dxengàì éà'ixiyr' my ixiyrdn xwrpàìdlg ¦ŸŸ

.'ixiyr' xyr cg`l mb `xwe xfg m` s` ,ef dxeng dyecw eilr
`veid la`éòéLzdlg m` s`y oeik ,'ixiyr' zerha el `xwy §¦¦

,dxeng ezyecw oi` ,dyecw eilrL`ed ixdäNBò Bðéà ¤¥¤
áøwéì äMeã÷elk`l xeq`y df oiprl wx `l` ,minlyk §¨¦§©

jk meyn ,men ea letiy `la oilegkíL ø÷òð àìc áb ìò óà©©©§Ÿ¤¡©¥
,epîéä éøéNò.ef dyecw iriyzd lr dlg £¦¦¥¤

:sqep mrh `xnbd dtiqenénð éàz` x`al ozip ea sqep ote` - ¦©¦
e`xwpy xyr cg`d zyecwl iriyzd zyecw oia weligd
,`ed izin`d ixiyrdn 'ixiyr' my xwrp `le 'ixiyr' zerha

`veidy,øNò ãçàoeikéøéNò déì øøaéàcxxazd xaky - ©©¨¨§¦¨©¥£¦¦
,'ixiyr' el `xw `l m` s` ixdy ,izin`d ixiyrd `ed in

okl ,xyrnd `edy rawp eil`nepîéä éøéNò íL ø÷òð éàlr ¦¤¡©¥£¦¦¥¤
,xg` xtqna zerha ixiyrd z` dpny iciïéàdyecw dlg - ¦

e ,xyr cg` `veid lràì éà,eny z` ixiyrdn xwràìlg ¦ŸŸ
i` xenb ixiyr yiy xg`l ixdy ,'ixiyr' my xyr cg`d lr

`veid mle` .eixg` xg` ixiyr didiy xyt`ézkàc ,éòéLz§¦¦§©©¦
éøéNò déì øøaéà àìixiyrd `ed in xxaed `l oiicry - Ÿ¦¨©¥£¦¦

,izin`depîéä éøéNò íL ø÷òð àìc áb ìò óàmb `xwi `l` ©©©§Ÿ¤¡©¥£¦¦¥¤
zxwrp oi`e ,iriyzd lr dyecwd dlg xak ixd ,'ixiyr' el

.'ixiyr' ixiyrl `xwiyk ezyecw
:`xnbd dwiqneéãéî àì ezlr xrxrle siqedl dn oi` aey - Ÿ¦¦

eilr dlg ,'ixiyr' e`xwy iriyzy xazqn jk i`ceae ,ef `xaq
mb `xw m` elit`e ,men ea letiyk `l` lk`p `le cin dyecw

.'ixiyr' eixg` `ad z`
:'xhet ie`xd oipn'y `ax zhiy z` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

éeàøä ïéðî,xyrzdløèBtmzepnle xefgln epnpy el` z` ¦§¨¨¨¥
mi`lh dxyr el eid m`y ,epiide .oipnd mlyp `l m` s` ,aey
dpny mcewe ,ie`xk m`pne egzta mzvwn e`vie xicl mqipkde
,xg` gzta `viy e` xica mix`ypdn cg` zn ,ixiyrd z`
xefgln mixeht xak dpny el` ,ixiyrd yxted `l `linne
mi`lhd zxyr lk miie`x eid m`pny onfay meyn ,xyrzdle

.xyrnl ixiyrd z` mdilr yixtdle ,gzt eze`a z`vl
:`xnbd zxxanàä àáøì déì àðî,df oic `ax cnl oipn - §¨¥§¨¨¨

ïðúc àäî àîéìéàepipyy dnn ok cnly xn`p m` - ¦¥¨¥¨¦§©
,epzpynaïî ãçà õô÷mi`lhdïëBúì ïééeðîäel` jezl - ¨©¤¨¦©§¦§¨

oia iepnd dlhd z` xikn epi`e ,epnp `l oiicry xicay
,xicay mi`lhd,ïéøeèt ïlekoiicry el` oiae epnpy el` oia ¨§¦

,x`al yi dxe`kle ,epnp `leøètéàc eäééôeb ïééeðîdn - §¦©§§¦§¨
p ok zngny ,exhtp mnvra miiepndy,epnp `ly el` s` mixht

åàìepnpy meyn df oi` m`d -éeàøä ïéðîa,eteqa xyrzdl ¨§¦§¨¨¨
exhtp ie`xk m`pny oeik ,dxyrl epiipna ribd `ly s` okle
,xnele zegcl yi ixd .'xhet ie`xd oipn'y `ax ixacke ,jka

eäééåléò øOòc àîìãåxaky miiepna zwqer dpynd `ny - §¦§¨§¦¥¦¨©§
`l m` la` ,mxyrle xefgln mixeht md okle ,mdilr xyir
oipn' df didy s` mpiipn ici lr mixeht mpi` md mdilr xyir

.'ie`xd
e ,epzpynn epic z` cnl `ax ok` :`xnbd zx`anàéää- ©¦

zwqer dpyndy ,di`xd ziigc jxevl `aedy df xe`ia
,mdilr xyiry miiepnaúøîà úéöî àì,ok xnel leki jpi` - Ÿ¨¥¨§©

céðz àäcg` utw m`y ,`tiqaïëBúì ïéøOeòîä ïî'mlek ¨¨¥¦©§¨¦§¨
exyir xaky rnyn ,'oixyernd on' oeylne ,'ea`zqiy cr erxi
gxkda ,mdilr exyiry el`a zwqer `tiqdy oeike ,mdilr
,mixeht md mewn lkne ,exyrzd `ly el`a zwqer `yixdy

.xhet ie`xd oipny `ax ixack gkene
:`xnbd dgecàîìãå,xnel yiéàîd on''ïéøOeòîepipyy §¦§¨©§¨¦

,`tiqaà÷åc øNòîixiyr epnpy el`n cg` utwyk wx - ©£¥©§¨
miiepna xaecny yxtl ozip `yixa la` ,xyrnl eyxtede

,mdilr xyiryixeht md okledgikene .aey mzepnln m
:df xe`iak `xnbdénð à÷écxe`iad `ed jky dpynd oeyln ©§¨©¦

,`tiqaéðz÷cmlek' ,dpynd seqaeòøém`e ,'ea`zqiy cr §¨¨¥¦§
cr erxi mlek dnl ,mdilr exyir xaky mi`lha xaecn
xaecn i`ce `l` ,dlik`a exzede oick epnp ixde ,ea`zqiy
xnel xyt` ,ok m`e ,xyrnl eyxtede ixiyrk epnpy mi`lha
xyir `l m` la` ,mdilr xyiry miiepna wx zwqer `yixdy
dpyndn dgked oi`e ,epnpy dna mixhtp mpi` md mdilr

.`ax ixacl
:`ax ixacl xg` xewn `xnbd d`ian,àáø øîà àlàdf oic ¤¨¨©¨¨

cn cnlp ,dnda xyrnn xhet ie`xd oipnyàø÷ øîàiabl ¨©§¨
dnda xyrn(al fk `xwie)xW` lM' ,øBáòé,'haXd zgY Ÿ£¤©£©©©¨¤

in lr `ed dnda xyrn aeigy ,`ed weqtd oeyl zernyne
,hayd zgz zepnidle xearl jixvyàìåin lrøáò øákL §Ÿ¤§¨¨©

:herind z` `ax x`ane .dpnpe'øáò øákL' éàîel` - ©¤§¨¨©
mixeht md ok zngny oipnl 'xar xaky' llka md zenda

,aey zepnidlnéàmiiepnl weqtd zpeekeäééåléò øOòc ¦§¦¥¦¨©§
,[mdilr-]àøîéîì àëéøöjixv epi`y eprinydl jixv ike - §¦¨§¥§¨

.mdilr xyrle aeylåàì àlàhrnl `a weqtd i`ce `l` - ¤¨¨
el` z`éeàøä ïéðîa eäì eøètéàczngne ,ie`xk epnp wxy - §¦§¨§§¦§¨¨¨

:`xnbd dwiqn .mzepnle xefgln exhtp df oipndpéî òîL- §©¦¨
ok gikedl yi ok`.

:`ziixan `ax ixack dgiken `xnbdàéðz`ziixaadéúååk ©§¨§¨¥
àáøc,dnda xyrnn xhet ie`xd oipny `ax ixack -Bì eéä §¨¨¨
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רנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zexeka(iying meil)

àøîâ
,mi`lk on ueg ,xyrzdl xicl oiqpkp lkd' :dpyna epipy

.'mezide onf xqegne ,otec `veie ,dtxhe
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -eðúc §¨¨¥¦¥§¨

ïðaød zenda iabl xn`p ,`ziixaazepaxwl zeie`x(fk ak `xwie), ©¨¨
mFInE ,FO` zgY mini zraW dide ,clEi iM fr F` aUk F` xFW'¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©¦¦
weqtd zeaizn eyxce ,''dl dX` oAxwl dvxi d`lde ipinXd©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§¨¦¤©

,oaxwl zeleqt ody ,zenieqn zenda hrnl,'áNë Bà øBL'¤¤
íéàìëì èøtzaizny oeik ,lgxe yiizn clepd z` hrnl - §¨§¦§©¦

ipta oin lkyk `weec daxwdl dxyk dndady cenll yi 'e`'
.cgi 'ayke xey' mdyk `le ,envräîãðì èøt ,'æò Bà'- ¥§¨§¦§¤

fr oebk ,xg` oinl dnec `ed j` ,cg` oinn clepy cle hrnl
d`xpy cle ecliy lgxe yak e` ,lgx d`xpy cle ecliy yiize

.frïôBc àöBéì èøt ,'ãìeé ék'zecled jxck clep `ly - ¦¦¨¥§¨§¥¤
.dkzgpy en` oha otec jxc ede`ived `l` ,mgxd gztnäéäå'§¨¨

ïîæ øqeçîì èøt ,'íéîé úòáLdray jeza `idy dnda - ¦§©¨¦§¨¦§©§©
.ipinyd dnei cr daxwdl oiicr die`x dpi`y ,dzcill mini

íBúéì èøt ,'Bnà úçz'`vnpe ,ezcil zra en` dzny ©©¦§¨§¨
.en` zgz did `l mlerny

,zepaxw iabl el` mileqt micnlp okidn x`azdy xg`l
xyrnn s` mihrenn mdy micnel cvik `xnbd zx`an

:dndaøîàð ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¤¡©
,ïàkdnda xyrn iabl(al fk `xwie)xari xW` lM'úçz ¨Ÿ£¤©£Ÿ©©

ïläì øîàðå ,'èáMäoaxwl zeie`xd zendad iabl(fk ak my) ©¨¤§¤¡©§©¨
mini zraW dide','Bnà úçzzaiz dxn`p mdipyae xg`ne §¨¨¦§©¨¦©©¦

,zepaxwn xyrn dey dxifba ecnl 'zgz',ïläl äîiabl ©§©¨
epaxwdxezd dhrin ,zeìlä úBîMä ìëì èøtmileqtd - §¨§¨©¥©¨

,oaxwl miie`x mpi`y ,lirl mixkfend,ïàk óàxyrn iabl ©¨
,dnda,eìlä úBîMä ìëì èøt.dnda xyrnn mixeht mdy §¨§¨©¥©¨

å,ef dey dxifbn micnl cer,ïàk äî,dnda xyrn iablèøt §©¨§¨
äôøèìepipyy itk ,xyrnn dxeht `idy dtixh mihrnn - ¦§¥¨

,oldl x`eaiy mrhke ,epizpyna,ïläì óàzendad iabl ©§©¨
hrnl yi ,oaxwl zeie`xd,äôøèì èøt.oaxwl die`x dpi`y §¨¦§¥¨

:`xnbd zxxan .'xyrzdl xicl oiqpkp lkd' :dpyna epipy
oeyl,'ìkä',mitqep mihxt zlleky dzernynyéàî ééeúéàì ©Ÿ§¦¥©

:`xnbd zx`an .zeaxl d`a `id dn -àä ééeúéàìzeaxl - §¦¥¨
,oldly `ziixaa epypy zepexqgd z` mda yiy el` z`eðúc§¨

òáBøä ,ïðaø,dy` lray miig lra -òaøpäådnda - ©¨¨¨¥©§©¦§¨
,yi` ici lr dlrapyäö÷enäådaixwdl deyixtdy dnda - §©§¤

,dxf dcearlãáòpäå,dxf dceark dze` ecary dnda - §©¤¡¨
ïðúàäå,dxkya dpefl dpzipy dnda -'øéçn'äåxign' - §¨¤§¨§©§¦

,alk ziipw xear melyzk dpzipy dnda ,'alkíeèîeèå- §§
m` xkip epi`e ,meh`e dqekn ely zeawpe zexkf ipniq mewny

,dawp e` xkf `edñBðéâBøcðàåmbe xkf ipniq mb ea yiy - §©§§¦
mewn lkn ,daxwdl mileqt md el` lky s` ,dawp ipniqïlek¨

,øOòúäì øécì ïéñðëð,axw epi` ixiyr mdn cg` `vi m`e ¦§¨¦©¦§¦§©¥
.milrad ici lr lk`i ,men ea letiyk `l`ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤

íeMî øîBà äãeäé[mya-]ñBðéâBøcðàå íeèîeè ,ïBòîL éaø §¨¥¦©¦¦§§§©§§¦
,øOòúäì øécì ïéñðëð ïéà.mdinrh ex`eai oldle ¥¦§¨¦©¦§¦§©¥

:`xnbd dywnïãéc àpúåhwpy ,epizpyn z` dpyy `pzd - §©¨¦¨
miiepnd zepexqgd ilra z` zeaxl ick 'xicl oiqpkp lkd' oeyl
,enrh dn ,lirl x`azdy itke ,xyrna miaiig mdy ,`ziixaa

øîb éàdey dxifb cnel `ed m` -,íéLãwî 'úçz úçz'itk ¦¨©©©©©¦¨¨¦
ok m` ,lirl `ziixaa x`azdyàì énð éðäzendad ibeq mb - ¨¥©¦Ÿ

myk ,xyrnn exhti ,'eke raxpe raex oebk ,ef `ziixaa miiepnd
z` lirl epiaix 'oiqpkp lkd' oeyln eli`e ,oaxwl mileqt mdy

.oaxwl mileqtd mze`éìé àì éàåódxifb cnel epi` m`e - §¦Ÿ¨¦
`ziixaa miiepnd mze` lky xaeq `ed okle ,miycwn ef dey

ok m` ,daxwdl mileqt mdy s` ,xyrna miaiig dipydéðä̈¥
déì àðîxqegn oebk ,xyrnn mixehty dpyna miiepyd el` - §¨¥

lirl x`azd ixde ,mixeht md ok`y el oipn ,mezie onf
.ef dey dxifb gkn mze` micnely

:`xnbd zvxznøéîb íìBòìcnel epizpyn ly `pzd zn`a - §¨¨¦
,dpyna miiepyd lk z` xehtl 'zgz zgz' dey dxifbaéðäå- §¨¥

ly `pzd mze` daixy ,`ziixaa miiepnd mileqtd el`e
mdy s`e ,xyrna miaiig mdy 'oiqpkp lkd' oeyla dpynd

c oeik epiid ,daxwdl mileqteäðéaø àðîçødzaix dxezd - ©£¨¨©¦§
dzaix okid `xnbd zx`ane .xyrna maiigl yexita mze`

:dxezd mze`áéúëcxeq`y ,men lra oaxw `iady ieb iabl ¦§¦
eaixwdl(dk ak `xwie)mkidl` mgl z` Eaixwz `l xkp oA cInE'¦©¤¥¨Ÿ©§¦¤¤¤¡Ÿ¥¤
dN` lMnàðàúå ,'íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék ¦¨¥¤¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨¨¤§¨¨

ìàòîLé éaø éác,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epye -ìk §¥©¦¦§¨¥¨
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dzgydl `id zepaxwa dxen`d dzgyd oeyl zpeeky `vnp
men mda mzgyn' xn`py oeike ,dxf dcear e` dexr xac ly
ilral dzgyd ly zepexqg ilra yiwdl aezkd zpeek ixd 'ma

,mineney cnll,Ba ìñBt íenäL ìk,oaxw oebkäåøò øác Ÿ¤©¥§©¤§¨
äøæ äãBáòåok mb,Ba ïéìñBtxeqi` dndaa dyrp m` okle ©£¨¨¨§¦
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,daxwdl dleqt `id ixd 'carp' e` 'dvwen' oebkïéàL ìëå§Ÿ¤¥

.Ba ïéìñBt äøæ äãBáòå äåøò øác ïéà ,Ba ìñBt íenä©¥¥§©¤§¨©£¨¨¨§¦
:epizpyna `pzd zhiy z` `xnbd zx`an df it lreéàäå§©

øNòî,dnda ly df xyrne -àîeî déa ìéñt àìå ìéàBä- ©£¥¦§Ÿ¨¦¥¨
,xyrzdln elqet men oi`y oeikáéúëcdnda xyrn iabl ¦§¦

(bl fk `xwie),'epøéîé àìå òøì áBè ïéa øwáé àì'`l ,xnelk Ÿ§©¥¥¨©§Ÿ§¦¤
xearzy odn efi` `l` ,men zlral dnz dnda oia wecai

,ycwzz zixiyrdéa ìéñt àì énð äøæ äãBáòå äåøò øác- §©¤§¨©£¨¨¨©¦Ÿ¨¦¥
zepexqgd md el` mixeqi`e .xyrnl dze` milqet mpi` ok mb

oky ,`ziixaa miiepndòaøðå òáBøedf,äåøò øáceäö÷eî ¥©§¦§¨§©¤§¨§¤
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oiae jk oiae ,dawpk e` xkfk epic m` mdn cg` lka `ed wtq -
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:enrh z` `xnbd zx`an .xyrzdløáñ÷,oerny iax ¨¨©
qepibexcp`e mehnehyàeä à÷éôñ [åàì]wtqk miaygp mpi` - ©§¥¨

miaiig mpi` okle ,dnvr ipta dixak `l` ,dawp wtq xkf
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המשך קעמוד עז



רנה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zexeka(iying meil)

àøîâ
,mi`lk on ueg ,xyrzdl xicl oiqpkp lkd' :dpyna epipy

.'mezide onf xqegne ,otec `veie ,dtxhe
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -eðúc §¨¨¥¦¥§¨

ïðaød zenda iabl xn`p ,`ziixaazepaxwl zeie`x(fk ak `xwie), ©¨¨
mFInE ,FO` zgY mini zraW dide ,clEi iM fr F` aUk F` xFW'¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©¦¦
weqtd zeaizn eyxce ,''dl dX` oAxwl dvxi d`lde ipinXd©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§¨¦¤©

,oaxwl zeleqt ody ,zenieqn zenda hrnl,'áNë Bà øBL'¤¤
íéàìëì èøtzaizny oeik ,lgxe yiizn clepd z` hrnl - §¨§¦§©¦

ipta oin lkyk `weec daxwdl dxyk dndady cenll yi 'e`'
.cgi 'ayke xey' mdyk `le ,envräîãðì èøt ,'æò Bà'- ¥§¨§¦§¤

fr oebk ,xg` oinl dnec `ed j` ,cg` oinn clepy cle hrnl
d`xpy cle ecliy lgxe yak e` ,lgx d`xpy cle ecliy yiize

.frïôBc àöBéì èøt ,'ãìeé ék'zecled jxck clep `ly - ¦¦¨¥§¨§¥¤
.dkzgpy en` oha otec jxc ede`ived `l` ,mgxd gztnäéäå'§¨¨

ïîæ øqeçîì èøt ,'íéîé úòáLdray jeza `idy dnda - ¦§©¨¦§¨¦§©§©
.ipinyd dnei cr daxwdl oiicr die`x dpi`y ,dzcill mini

íBúéì èøt ,'Bnà úçz'`vnpe ,ezcil zra en` dzny ©©¦§¨§¨
.en` zgz did `l mlerny

,zepaxw iabl el` mileqt micnlp okidn x`azdy xg`l
xyrnn s` mihrenn mdy micnel cvik `xnbd zx`an

:dndaøîàð ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¤¡©
,ïàkdnda xyrn iabl(al fk `xwie)xari xW` lM'úçz ¨Ÿ£¤©£Ÿ©©

ïläì øîàðå ,'èáMäoaxwl zeie`xd zendad iabl(fk ak my) ©¨¤§¤¡©§©¨
mini zraW dide','Bnà úçzzaiz dxn`p mdipyae xg`ne §¨¨¦§©¨¦©©¦

,zepaxwn xyrn dey dxifba ecnl 'zgz',ïläl äîiabl ©§©¨
epaxwdxezd dhrin ,zeìlä úBîMä ìëì èøtmileqtd - §¨§¨©¥©¨

,oaxwl miie`x mpi`y ,lirl mixkfend,ïàk óàxyrn iabl ©¨
,dnda,eìlä úBîMä ìëì èøt.dnda xyrnn mixeht mdy §¨§¨©¥©¨

å,ef dey dxifbn micnl cer,ïàk äî,dnda xyrn iablèøt §©¨§¨
äôøèìepipyy itk ,xyrnn dxeht `idy dtixh mihrnn - ¦§¥¨

,oldl x`eaiy mrhke ,epizpyna,ïläì óàzendad iabl ©§©¨
hrnl yi ,oaxwl zeie`xd,äôøèì èøt.oaxwl die`x dpi`y §¨¦§¥¨

:`xnbd zxxan .'xyrzdl xicl oiqpkp lkd' :dpyna epipy
oeyl,'ìkä',mitqep mihxt zlleky dzernynyéàî ééeúéàì ©Ÿ§¦¥©

:`xnbd zx`an .zeaxl d`a `id dn -àä ééeúéàìzeaxl - §¦¥¨
,oldly `ziixaa epypy zepexqgd z` mda yiy el` z`eðúc§¨

òáBøä ,ïðaø,dy` lray miig lra -òaøpäådnda - ©¨¨¨¥©§©¦§¨
,yi` ici lr dlrapyäö÷enäådaixwdl deyixtdy dnda - §©§¤

,dxf dcearlãáòpäå,dxf dceark dze` ecary dnda - §©¤¡¨
ïðúàäå,dxkya dpefl dpzipy dnda -'øéçn'äåxign' - §¨¤§¨§©§¦

,alk ziipw xear melyzk dpzipy dnda ,'alkíeèîeèå- §§
m` xkip epi`e ,meh`e dqekn ely zeawpe zexkf ipniq mewny

,dawp e` xkf `edñBðéâBøcðàåmbe xkf ipniq mb ea yiy - §©§§¦
mewn lkn ,daxwdl mileqt md el` lky s` ,dawp ipniqïlek¨

,øOòúäì øécì ïéñðëð,axw epi` ixiyr mdn cg` `vi m`e ¦§¨¦©¦§¦§©¥
.milrad ici lr lk`i ,men ea letiyk `l`ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤

íeMî øîBà äãeäé[mya-]ñBðéâBøcðàå íeèîeè ,ïBòîL éaø §¨¥¦©¦¦§§§©§§¦
,øOòúäì øécì ïéñðëð ïéà.mdinrh ex`eai oldle ¥¦§¨¦©¦§¦§©¥

:`xnbd dywnïãéc àpúåhwpy ,epizpyn z` dpyy `pzd - §©¨¦¨
miiepnd zepexqgd ilra z` zeaxl ick 'xicl oiqpkp lkd' oeyl
,enrh dn ,lirl x`azdy itke ,xyrna miaiig mdy ,`ziixaa

øîb éàdey dxifb cnel `ed m` -,íéLãwî 'úçz úçz'itk ¦¨©©©©©¦¨¨¦
ok m` ,lirl `ziixaa x`azdyàì énð éðäzendad ibeq mb - ¨¥©¦Ÿ

myk ,xyrnn exhti ,'eke raxpe raex oebk ,ef `ziixaa miiepnd
z` lirl epiaix 'oiqpkp lkd' oeyln eli`e ,oaxwl mileqt mdy

.oaxwl mileqtd mze`éìé àì éàåódxifb cnel epi` m`e - §¦Ÿ¨¦
`ziixaa miiepnd mze` lky xaeq `ed okle ,miycwn ef dey

ok m` ,daxwdl mileqt mdy s` ,xyrna miaiig dipydéðä̈¥
déì àðîxqegn oebk ,xyrnn mixehty dpyna miiepyd el` - §¨¥

lirl x`azd ixde ,mixeht md ok`y el oipn ,mezie onf
.ef dey dxifb gkn mze` micnely

:`xnbd zvxznøéîb íìBòìcnel epizpyn ly `pzd zn`a - §¨¨¦
,dpyna miiepyd lk z` xehtl 'zgz zgz' dey dxifbaéðäå- §¨¥

ly `pzd mze` daixy ,`ziixaa miiepnd mileqtd el`e
mdy s`e ,xyrna miaiig mdy 'oiqpkp lkd' oeyla dpynd

c oeik epiid ,daxwdl mileqteäðéaø àðîçødzaix dxezd - ©£¨¨©¦§
dzaix okid `xnbd zx`ane .xyrna maiigl yexita mze`

:dxezd mze`áéúëcxeq`y ,men lra oaxw `iady ieb iabl ¦§¦
eaixwdl(dk ak `xwie)mkidl` mgl z` Eaixwz `l xkp oA cInE'¦©¤¥¨Ÿ©§¦¤¤¤¡Ÿ¥¤
dN` lMnàðàúå ,'íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék ¦¨¥¤¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨¨¤§¨¨

ìàòîLé éaø éác,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epye -ìk §¥©¦¦§¨¥¨
Ba øîàpL íB÷îoeyläãBáòå äåøò øác àlà Bðéà ,'äúçLä' ¨¤¤¡©©§¨¨¥¤¨§©¤§¨©£¨

,äøæiabl dzgyd oeyl epivn okyáéúëc ,äåøò øácxec iabl ¨¨§©¤§¨¦§¦
leand(ai e ziy`xa),'õøàä ìò Bkøc úà øNa ìk úéçLä ék'¦¦§¦¨¨¨¤©§©¨¨¤

oeyl zernyn oke ,zeixra elwlwy mzzgyd dzid mye
`id 'dzgyd'áéúëc ,äøæ äãBáò(fh c mixac)ïeúéçLz ït' £¨¨¨¦§¦¤©§¦

,'äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå©£¦¤¨¤¤¤§©¨¨¤©§¦¨¨§¥¨
dzgydl `id zepaxwa dxen`d dzgyd oeyl zpeeky `vnp
men mda mzgyn' xn`py oeike ,dxf dcear e` dexr xac ly
ilral dzgyd ly zepexqg ilra yiwdl aezkd zpeek ixd 'ma

,mineney cnll,Ba ìñBt íenäL ìk,oaxw oebkäåøò øác Ÿ¤©¥§©¤§¨
äøæ äãBáòåok mb,Ba ïéìñBtxeqi` dndaa dyrp m` okle ©£¨¨¨§¦

,dxf dcear xeqi` da dyrpy e` ,'raxp' e` 'raex' oebk dexr
,daxwdl dleqt `id ixd 'carp' e` 'dvwen' oebkïéàL ìëå§Ÿ¤¥

.Ba ïéìñBt äøæ äãBáòå äåøò øác ïéà ,Ba ìñBt íenä©¥¥§©¤§¨©£¨¨¨§¦
:epizpyna `pzd zhiy z` `xnbd zx`an df it lreéàäå§©

øNòî,dnda ly df xyrne -àîeî déa ìéñt àìå ìéàBä- ©£¥¦§Ÿ¨¦¥¨
,xyrzdln elqet men oi`y oeikáéúëcdnda xyrn iabl ¦§¦

(bl fk `xwie),'epøéîé àìå òøì áBè ïéa øwáé àì'`l ,xnelk Ÿ§©¥¥¨©§Ÿ§¦¤
xearzy odn efi` `l` ,men zlral dnz dnda oia wecai

,ycwzz zixiyrdéa ìéñt àì énð äøæ äãBáòå äåøò øác- §©¤§¨©£¨¨¨©¦Ÿ¨¦¥
zepexqgd md el` mixeqi`e .xyrnl dze` milqet mpi` ok mb

oky ,`ziixaa miiepndòaøðå òáBøedf,äåøò øáceäö÷eî ¥©§¦§¨§©¤§¨§¤
ãáòðåedfïðúàå ,äøæ äãBáòeci lr dyrpøéçîe ,äåøò øác §¤¡¨£¨¨¨§¤§¨§©¤§¨§¦
alkL÷zéàywed -,ïðúàìxyrna aiig men lray enke ¦§©§¤§¨

.xyrna miaiig el` lk s` ,dnda
s`e :zx`ane `xnbd dtiqenñBðéâBøcðàå íeèîeè`pzd daix §§©§§¦

oeik ,`ziixaay `nw `pz zrck ,xyrna aiigl epizpyn ly
c,øáñ÷`l` ,dnvr ipta dixak miaygp mpi`yàeä à÷éôñ ¨¨©§¥¨

oiae jk oiae ,dawpk e` xkfk epic m` mdn cg` lka `ed wtq -
.xyrna aiigd dnda oin `ed jk

`nw `pze epizpyn ly `pzd zrc z` `xnbd dx`iay xg`l
zx`an ,xyrna qepibexcp`e mehneh miaiignd `ziixaay

:wlegd zrc z` `xnbd dzr['åë] øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥
xicl oiqpkp oi` qepibexcp`e mehneh ,oerny iax meyn

:enrh z` `xnbd zx`an .xyrzdløáñ÷,oerny iax ¨¨©
qepibexcp`e mehnehyàeä à÷éôñ [åàì]wtqk miaygp mpi` - ©§¥¨

miaiig mpi` okle ,dnvr ipta dixak `l` ,dawp wtq xkf
ixdy ,dnda xyrnaàðîçø èòéîl dxezd z`f dhrin -éab ¦¥©£¨¨©¥

,íéLã÷zkeda(` b `xwie)xnel ,'EPaixwi minY dawp m` xkf m`' ¨¨¦¦¨¨¦§¥¨¨¦©§¦¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zexeka(iyiy meil)

oey`xd oxebd onf z` erawy itk ,ixyza cg`l zekeq iptly
miclepd oia xkid zeyrl jixvy oeik ,gqtd mcew miireayl
xyrle zerhl e`eai `ly ,ef dpya miclepl dxary dpya
`ed ixyza cg`y oeike ,zxg` dpy ly lr ef dpy zendan
z` xyrl erawe xkid eyr ,dnda xyrnl dpyd y`x
ly oexg` meia epiidc ,df mei mcew ,dxary dpya miclepd

.lel` yceg
mixyra 'eke mixne` oerny iaxe xfrl` iax :dpyna epipy

,lel`a dryzeàìå ,ìeìàa äòLúå íéøNòa eøîà änìå§¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ
'åëå áBè íBé àeäL éðtî ,éøLúa ãçàa eøîàxyt` i`e ¨§§¤¨§¦§¥¦§¥¤

.aeh meia xyrl
onf z` enicwdy xnel dpynd dkxved recn :`xnbd dywn
,aeh meia xyrl xyt` i`y meyn ,dpyd y`x iptl oxebd

ïLéå Lãça àøékä ãaòîì ïðéòác déì ÷etéúå`lel s` ixd - §¦¥§¨¦©§¤§©¤¥¨§¨¨§¨¨
meyn ,ixyza cg`l oxebd onf z` reawl xyt` i` df mrh
dpya miclepl ef dpya miclepd oia xkid zeyrl mikixvy
,dnda xyrnl dpyd y`x `ed ixyza cg`y oeike ,dxary
,dxary dpya miclepd xyrn z` reawle xkid zeyrl yi

.lel` yceg ly oexg` meia epiide ,df meil mcew
:`xnbd zvxzne ,mipekp minrhd ipy ok`øîà÷ ãBòå àãç- £¨¨¨¨©

yi ,xkid zeyrl jixvy mrhdn uegy dpyna `pzd zpeek
,dpynd z` x`al jixv jke ,sqep mrhàãçjkl cg` mrh - £¨

meyn `ed ,ixyza cg`a oxebd onf oi`yãaòéîì ïðéòác§¨¦©§¤§©
,ïLéå Lãça àøékä,x`azdy itkeãBòå,sqep mrhe -éðtî ¤¥¨§¨¨§¨¨¨¦§¥

áBè íBé àeäL,dpyd y`x ly,áBè íBéa øOòì øLôà éàå ¤§¦¤§¨§©¥§
`ed aeh meia xyrl xyt` i`y mrhdeàzø÷ñ íeMî- ¦§©§¨

,mec` rava epiide ,`xwqa ixiyr `veiy dlhd z` miraevy
meia ok zeyrl xeq`e ,xyrn zyecw eilr dlgy onql ick

.lel`a dryze mixyra xyrl eraw okle ,aeh
:dpyna epipyäðMä Làø ìeìàa ãçàa ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨

'åëå øîBà éàfò ïa ,äîäa øNòîìipta oixyrzn oilel`d §©§©§¥¨¤©©¥
.mnvr

:i`fr oa ly enrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaaeìläå ìéàBä ,éàfò ïa øîà,xi`n iax -Ck íéøîBà ¨©¤©©¦§©¨§¦¨

,lel`a cg`a `ed dnda xyrnl dpyd y`xy -eìläåiax - §©¨
oerny iaxe xfrl`Ck íéøîBàdnda xyrnl dpyd y`xy - §¦¨

jkitle ,xaca wtq yi ,ixyza cg`a `edïéìeìàämiclepd - ¨¡¦
lel`aïîöòì ïéøOòúîmr mixyrzn mpi`e .mnvr ipta - ¦§©§¦§©§¨

cg`a `ed xyrnl dpyd y`x `ny ,lel` mcew miclepd
mixyrzn mpi`e ,dxary dpyn miaygp el mincewde ,lel`a

g` miclepd mr`ed dnda xyrnl dpyd y`x `ny ,lel` x
oi`e ,d`ad dpyl mikiiy jli`e f`n miclepde ,ixyza cg`a

.jtidl e` oyid lr ycgd on mixyrn
:`xnbd dywnøazñî ïàîc déîòè éæçéìåi`fr oa d`xie - §¤§¥©§¥§©¦§©¥

dkld rawie ,xzei xazqn mi`pzdn in ly enrh rixkie
.ezenkeäééîòhà éà÷ éöî àì àîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨Ÿ¨¥¨¥©©§©§

,mdipia rixkdle ,mdizexaq lr cenrl leki `l i`fr oayåixd ©
c ,ok xnel oi`àéðúä,`ziixaaéîëç ìk ,øîBà éàfò ïa ¨©§¨¤©©¥¨©§¥

,íeMä útéì÷k éìò ïéîBc ìàøNélw xac `edyïî õeç ¦§¨¥¦¨©¦§¦©©¦

äfä çøwäi`ceae ,lecb mkg i`fr oa didy ixd ,`aiwr iax - ©¥¥©©¤
raw recn ok m`e ,xzei dpekp mi`pzdn in zxaq rixkdl lki
inrh oia wtqd zngn mnvr ipta lel`a miclepd z` xyrl

.mi`pzd
:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîàiaxe xfrl` iaxe xi`n iax ¨©©¦¨¨

,oernyäeøîà äòeîMä étîoxebd ipnf z` xn` cg` lk - ¦¦©§¨£¨¨
drnypy drenya ,eizeaxn laiwy itkäéøëæ ébç étî¦¦©©§©§¨

,éëàìîeewlgp `l ik ,mdipia rixkdl i`fr oa lki `l okle ©§¨¦
.mi`iapd mya df oipra ernyy dna `l` ,`xaqa

z` xyrl yiy i`fr oa xn` ote` dfi` lr zx`an `xnbd
:mnvr ipta lel`a miclepdàéðz,`ziixaaãö äæéàalr - ©§¨§¥¤©

ote` dfi`éàfò ïa øîày.ïîöòì ïéøOòúî íéìeìàäzx`ane ¨©¤©©¨¡¦¦§©§¦§©§¨
,`ziixadäMîç Bì eãìBðmi`lhïéà ,ìeìàa äMîçå ,áàa §£¦¨§¨©£¦¨¤¡¥
ïéôøèöîy`x `ed lel`a cg` `ny ,cgi xyrzdl df mr df ¦§¨§¦

lel`a eclepy miycgd z` mitxvn oi`e ,dnda xyrnl dpyd
el eclep .a`a eclepy mipyid mräMîçå ìeìàa äMîç£¦¨¤¡©£¦¨

ïéôøèöî ïéà ,éøLúay`x `ed ixyza cg` `ny ,df mr df §¦§¥¥¦§¨§¦
ixyza eclepy miycgd z` mitxvn oi`e ,dnda xyrnl dpyd

el eclep .cgia mxyrl lel`a eclepy mipyid mräMîç£¦¨
áàa äMîçå éøLúa,dpy dze`a ,eixg`lyïéôøèöîmr df §¦§¥©£¦¨§¨¦§¨§¦

.cgia mxyrl ,df
:`ziixaay oexg`d ote`d lr `xnbd ddnzàèéLt§¦¨

ixdy ,mitxhvn dpy dze`a ixyz lye a` ly zendady
:`xnbd zvxzn .xyrn zpy dze`a olek eclepàîéúc eäî- ©§¥¨

,xnel leki ziidúBðøb é÷ñôî íéðL é÷ñôîc éëéä ék- ¦¥¦§©§§¦¨¦©§§¦§¨
miclepl eiptl miclepd oia wiqtn xyrnl dpyd y`xy myky
rpnie ,mdipia wiqti oxebd onf mb jk ,mtexiv z` rpene ,eixg`
ly zepxbd ipnf z` yi a`l ixyz yceg oiay oeike ,mtexiv z`
mr ixyza zeclepd zendad etxhvi `l ,zereay lye gqt

,a`a zeclepdïì òîLî à÷oi`y `ziixad epl drinyd okl - ¨©§©¨
.cgia xyrzdl zetxhvn zendad df ote`a s` `l` ,ok xacd

:`xnbd z`f dgikeneïðúãkel eclep ,epzpynaäMîçmi`lh §¦§©£¦¨
Làø øçàì äMîçå äðMä Làø éðôì,ïéôøèöî ïéà ,äðMä ¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨§©©Ÿ©¨¨¥¦§¨§¦

,dpy dze`a olek eclep m` j` ,zepey mipy izyn mdy oeik
,ïéôøèöî elà éøä ,ïøBbä øçàì äMîçå ïøBbä éðôì äMîç£¦¨¦§¥©¤©£¦¨§©©©¤£¥¥¦§¨§¦
miclepd mr eiptl miclepd sexiv z` rpen epi` oxebd onf ik

.eixg`
:i`fr oa ixaca `ax ly `xnin d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

,éàfò ïa éøáãì`ed dnda xyrnl dpyd y`x m` wtzqdy §¦§¥¤©©
m`y `vnp ,ixyza cg`a e` lel`a cg`aäMîç Bì eãìBð§£¦¨

mi`lh,éøLúa äMîçå ìeìàa äMîçå ,áàa,wtq df ixd §¨©£¦¨¤¡©£¦¨§¦§¥
a` ly ,mipey`xd zxyre ,ixyza xg`a `ed dpyd y`x m`d
dpyl mikiiy ixyz ly dyngde ,xyrnl mitxhvn ,lel`e
,mipexg`d zxyre ,lel`a cg`a `ed dpyd y`xy e` ,d`ad
mikiiy a` ly dyngde ,xyrnl mitxhvn ,ixyze lel` ly
i`cey dxyr yiy xg`n ,ixnbl mixehte zncewd dpyl

jkitl ,xyrna miaiigïñðBkxyr dyng lk z` qipkn - §¨
cgi mi`lhd,øOòúäì øécì©¦§¦§©¥
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àéïéLáBkL éìk àeäå ,Laëî[awäñéákä øçà íéãâaä Ba[bw,íäéðéa íéãâaäå äæ ìò äæ úBçeì ézL ïäå , ©§¥§§¦¤§¦©§¨¦©©©§¦¨§¥§¥¤©¤§©§¨¦¥¥¤
òaøàa ïBéìòä çela íéá÷ð Lé ícâðëe ,ïBzçzä çeì ìL úBiåæ òaøàa íéòeá÷ íéáwðî íéãenòå§©¦§ª¨¦§¦§©§©¨¦¤©©©§§¤§¨¥§¨¦©©¨¤§§©§©
úBãúé ïéáçBz Ck øçàå ,ïLáëì íéãâaä ìò ähîì ïBéìòä ïéãéøBîe ,ïBéìòä éá÷ða íéãenòä ïéáçBúå ,åéúBiåæ̈¦¨§£¦¨©¦§¦§¥¨¤§¦¦¨¤§§©¨©©§¨¦§¨§¨§©©¨£¦§¥

úaLa äæ Laëî øézäì øzî ¯ äìòîì ïBéìòä äìòé àlL íéãenòä éá÷ða[cwúBãúéä ìBhì eðéäc , §¦§¥¨©¦¤Ÿ©£¤¨¤§§©§¨ª¨§©¦©§¥¤§©¨§©§¦©§¥
úaL Cøöì íéãâaä epnî ìBhì Bçúôìe íéãenòäî[dw. ¥¨©¦§¨§¦¦¤©§¨¦§Ÿ¤©¨

áeçz àeäL éðtî ,Bøézäì øeñà ¯ íéñáBk ìL Laëî ìáà ,íézá éìòa ìL Laëîa ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§©§¥¤©£¥¨¦£¨©§¥¤§¦¨§©¦¦§¥¤¨
ì øeñà ¯ úaL áøòî øák øzî äéä íà elôàå .äøéúñì äîBc Búøzäå ä÷æçaíLáìì åéãâa epnî èBîL §¨§¨§©¨¨¨¦§¦¨©£¦¦¨¨ª¨§¨¥¤¤©¨¨¦§¦¤§¨¨§¨§¨

úaLa Bøézäì àáé ànL äøæb ,úaLa145: §©¨§¥¨¤¨¨Ÿ§©¦§©¨
יא: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
ïéùáåëù [á÷.הבגד ולוחצים מותחים -

äñéáëä øçà [â÷.ליישרם מנת על -
úáùá [ã÷ מנת על בנעל שמחדירים ביתי אימום -

בשבת  ולהוציאו להכניסו מותר צורתה, שתישמר
השבת  (לצורך בנעל 141מהנעל זאת לעשות אין אך ,(

האימום  בעזרת להרחיבה מנת על ,142שנתכווצה
מכשיר  ידי על בגד כפלי לחזק שאין הדין והוא

לכך  .143המיוחד
úáù êøåöì [ä÷ אפילו בגדים, בו לכבוש אין אבל -

שבת  .144לצורך

zetqede mipeiv
היתר 141) הוא שבת לצורך המכבש התרת היתר אם צ"ע

מצד  שהוא או ט, סעיף כדלעיל כלי כמתקן קצת שנראה על
היתר  או י, סעיף כדלעיל לחול משבת הכנה בזה שאין
בזה  שדנו (כפי גופו לצורך לאיסור שמלאכתו כלי טלטול
שבנעל  רגיל אימום בהוצאת בימינו ונפק"מ בפוסקים),
לאסור, אין מוקצה שמצד בשבת, ללובשה בדעתו כשאין
האימום  בהוצאת יש אם לדון ויש כלי, מתקן מטעם משא"כ
אליהו  מחזה שו"ת (ראה לחול משבת הכנה משום כדרכו

מ"ב). סי' ח"א
מנח"י 142) בשו"ת וכן משש"כ ט סעיף לעיל המובא ראה

יש  האימום, ידי על הנעל את מפשט וכאשר נ"ח), סי' ח"ט

לקיפול  ודומה קיום, לו שיש דבר הוי הנעל שיישור לומר
אפילו  ט סעיף לעיל הותר ולא שכמעט הקפלים על בגדים

כלי. ידי על וכלֿשכן בידיים,
מקפל 143) או מיישר לא שהרי בזה, להסתפק שיש אף

תתכווץ, שלא כדי בנעל אימום מנתינת שנא ומאי הבגד,
לקיפול  גם המיוחד במכשיר זאת שעושה כיון מאידך אך
נראה  - בנעל) הניתן מאימום הדבר שונה (ובזה בעלמא

להחמיר. יש עכ"פ ולכתחילה חול, כמעשה
שבקושי 144) ט סעיף וראה חול, דרך שזהו ס"ד לבוש

כלי. כמתקן שנראה משום שבת לצורך קיפול התירו
בזה.145) שהתיר כא ס"ק במשנ"ב הובא כרעק"א ודלא

•
"inei ax" gel itl - xgyd zekxa zekld owfd epax jexr ogley

Ë שם ברוך וגו' ישראל שמע אחר בשחרית לומר טוב
הצבור  אומרים לפעמים כי ועד לעולם מלכותו כבוד
בזמנה  שלא לקרותה שמע קריאת עד ושוהין ביוצר פיוטים
מן  הוא בלבד ראשון שפסוק האומרים לדברי בזה ויוצא

התורה.

לצאת  יתכוון לא יום בכל כן שאומר פי על אף מקום ומכל
שמע  קריאת זמן יעברו שהצבור כשירא אלא בזה חובתו ידי
הצבור  עם שמע קריאת ידי לצאת מוטב יעברו כשלא אבל
וכשירא  לתפלה גאולה ולסמוך בברכותיה כדינה ולקרותה
הפרשה  כל לקרות לו יש שמע קריאת זמן יעברו שהציבור
הפרשה  שכל להאומרים חובתו ידי לצאת כדי ראשונה

אם  והיה פרשת שגם (ולהאומרים התורה מן הוא הראשונה
שאם  ויכוון כן גם לקרותה יש התורה מן הוא וגו' שמוע

לאו יעבר  ואם בזה יוצא יהיה שמע קריאת זמן הציבור ו
בתורה). כקורא יהיה

בזמן  ג"כ שמצותה פי על אף מצרים יציאת זכירת אבל
מצרים  יציאת זכירת על לסמוך יוכל מקום מכל שמע קריאת
מצרים: מארץ המעלך אלהיך ה' אנכי כגון דזמרה שבפסוקי

È נברא שלא עד הוא אתה לומר שנוהגין אלו במדינות
שלא  עד הוא אתה ולומר הנוסחא לשנות אין כו' העולם
הראוי  מן כו' מקדש בא"י לחתום שנהגו מה (אבל בראת
בתלמוד  זו ברכה הוזכרה שלא כיון בשם לחתום שלא היה
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הזכרת  בו גורסין שאין יש ירושלמי בתלמוד (וגם שלנו
הזכרת  בה שתקנו מצינו לא הגאונים וגם בחתימתה השם
נהגו  שנהגו כיון אלא כח) ליעף בהנותן שתקנו כמו השם
ברכה  לספק עצמו להכניס שלא ליזהר הרוצה לפיכך

עושה): הוא יפה לבטלה

‡È קודם חסדך ברוב ואני פסוק לומר יש הסוד פי על
נהלך  אלהים בבית יאמר ובכניסתו הכנסת לבית בואו
קודם  כמוך לרעך ואהבת של עשה מצות עליו ויקבל ברגש
ישראל  שמע פרשה לומר בידו שקבלה מי ויש תפלה

הכנסת: לבית מביתו כשיוצא

סימן א' ברכות:חלק ושאר השחר ברכות הלכות מו,

* * *
הארץ ‡ חרבה שלא מאד בה ליזהר צריך התורה ברכת

היתה  שלא לפי תחלה בתורה ברכו שלא מפני אלא
מזלזלים  היו לכך עליה לברך כך כל בעיניהם חשובה
בה  שעסקו אע"פ תורתם עליהם הגינה לא לכן בברכתה
הקב"ה  של חמדתו כלי שתהיה אדם כל יראה ולכך הרבה
עליה  לברך בעיניו חשובה יום בכל בה משתעשע שהיה
שעוסק  מורה שזה שבעולם הנאות כל מעל יותר בשמחה
שהוא  לשמה בה לעוסק הנמשך לשלשלת ויזכה לשמה בה
ובקשתו  שאלתו שתעשה וגו' זרעך ומפי מפיך ימושו לא
מדקדקים  ויש וצאצאינו אנחנו ונהיה בברכתה שמבקש
תלמיד  בנו ובן ובנו שהוא כל כי צאצאינו וצאצאי להוסיף
כי  לכך וא"צ לעולם מזרעו פוסקת תורה אין שוב חכם

בנים: בני ג"כ הם צאצאינו בכלל

בין · לבדה למשנה בין לבד למקרא בין לברך צריך
למדרש  בין לבדו ונתנה לתלמוד היא תורה שהכל לבדו

שיכול  וה"ה לברך א"צ תורה בדברי והמהרהר מסיני למשה
אלא  אינו ג"כ שזהו לדבריו טעם נתינת בלא דין לפסוק
ס"ב: בסימן ש[י]תבאר כמו הוא כדיבור לאו והרהור הרהור

קורא ‚ שאינו אע"פ תורה בדברי שהכותב שאומר מי יש
לימודו  דרך לעצמו ספרים שכותב והוא לברך צריך
מבקש  ואינו המעתיק סופר אבל כותב שהוא מה ומבין
הרשות  באגרת פסוק איזה כותב אם וכן לברך א"צ להבין
ללימוד  מתכוין שאינו כיון לברך צריך אינו צחות לדבר
לבדה  כתיבה על לברך דבריו על לסמוך אין מעשה ולענין
ראוי  אלא תורה בדברי מהרהר רק אינו שהרי ענין בשום
להנצל  תיבות קצת מפיו שיוציא תורה בדברי כותב לכל
שאר  או כהנים ברכת פסוקי אומר אינו אם לבטלה מברכה

שנוהגין: כמו הברכה אחר התורה מן דבר

* * *
תורה „ דברי על וצונו במצותיו קדשנו אשר התורה ברכת

וכו' נא והערב תורה בדברי לעסוק אלו מדינות ונוסח
בנו: בחר אשר ג"כ לברך יכול וגר כו' בנו בחר ואשר

היא ‰ אחת שברכה בוי"ו והערב לומר שצריך אומרים יש
ארוך  מטבע שהוא כו' וצונו במצותיו קדשנו אשר עם
שאם  כו' המלמד ה' אתה בברוך וחותמת בברוך פותחת
לה  היה עצמה בפני ברכה היא והערב קצר מטבע היה

לחברתה  הסמוכה ברכה שהיא פי על ואף בברוך לפתוח
מטבע  היא שלפניה שהברכה במקום כלום מועיל זה אין
שהיא  פי על אף בברוך פותחת ההבדלה ברכת שהרי קצר

קצרות. והן הואיל והבשמים הנר לברכת סמוכה

דומה  ואינה עצמה בפני ברכה היא שהערב אומרים ויש
לעולם  סמוכה אינה הבדלה שברכת לפי ההבדלה לברכת
ובשמים  הנר על מברך רוצה שאם והבשמים הנר לברכת
ובשמים  נר בלא הכוס על מבדיל כך ואחר עצמם בפני
לפי  בברוך בנו בחר אשר ברכת פותחת זה ומטעם
נהגו  וכן עצמה בפני אותה מברך בצבור התורה שבקריאת
שאף  לפי בוא"ו לומר טוב יותר אבל וא"ו בלא הערב לומר

בפנ  ברכה היא בכך אם אין וא"ו בתוספת ואומרה עצמה י
ה"ז  וא"ו בלא ואומרה אחת ברכה היא אם אבל כלום
בפני  ברכה היא הסוד פי על וכן ברכה באמצע מפסיק
והערב  לומר יש ואעפ"כ בינתים אמן לענות ויש עצמה

בוא"ו:

Â מעין בה ויש הואיל עולם אהבת או רבה אהבה ברכת
פוטרת  זו הרי כו' וללמד ללמוד בלבנו ותן התורה ברכת
מיד  ותפלה שמע קריאת אחר למד אם התורה ברכת מלברך
לקריאת  כמו התורה עסק לשם ברכה נראית שאז הפסק בלי
הפסיק  אפילו היום אותו כל לברך יצטרך לא ואז שמע
אבל  התורה בברכת שיתבאר דרך על ללימודו וחזר ועמד
שילמוד. מה על לברך צריך התפלה אחר מיד לומד אינו אם

שמע  קריאת קרא לא א"כ אלא לברך שא"צ אומרים ויש
מיד  קרא אם אבל עולם אהבת או רבה אהבה אחר מיד
דרך  על היום כל של לימוד ופוטרת בכך דיה אחריה

התורה. בברכת שיתבאר

קודם  התורה ברכת לברך וליזהר שניהם לדברי לחוש ויש
לא  אם עולם אהבת או רבה אהבה על לסמוך ולא התפלה
לברך  שלא וגם הראשונה כסברא התפלה אחר מיד ילמוד

האחרונה: כסברא אח"כ שילמוד מה על התורה ברכת

* * *
Ê ללמוד צריך שאין אומרים יש התורה ברכת וכשמברך

ללימודו  ברכה בין שהפסיק פי על אף אלא אחריה מיד
ואינה  שיתבאר דרך ועל לימודו באמצע הפסיק כאלו דינו
ברכה  בין הפסיק שאם הנהנין ולברכת המצות לברכת דומה
שכיון  לפי ולברך לחזור צריך מברך שעליה עשיה להתחלת
בידו  הרשות שעה לאחר עד לעשותה שלא רצה  שאם
ברכה  אותה שאין נראה לעשיה ברכה בין כשמפסיק ולפיכך
בה  לעסוק שחייב תורה תלמוד אבל עשיה אותה על חוזרת
מאחר  הפסק חשיב לא ללימוד ברכה בין כשמפסיק תמיד
על  חולקים ויש ללמוד הוא מחוייב שמפסיק זמן שבאותו
כלל  ביניהם להפסיק שלא וליזהר לדבריהם לחוש ונכון זה

מצות. בשאר כמו

וכיון  התורה לברכת סמוך כהנים ברכת לומר נהגו וכן
כפים) לנשיאת זכר משום (ולא לימוד לשם אותה שאומרין
נשיאת  שאין אע"פ הבקר אור קודם אפילו אותה אומרין

בלילה. כפים

והפסיק  התורה ברכת אחר ללמוד התחיל אם הכל ולדברי
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úaLa Bøézäì àáé ànL äøæb ,úaLa145: §©¨§¥¨¤¨¨Ÿ§©¦§©¨
יא: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
ïéùáåëù [á÷.הבגד ולוחצים מותחים -

äñéáëä øçà [â÷.ליישרם מנת על -
úáùá [ã÷ מנת על בנעל שמחדירים ביתי אימום -

בשבת  ולהוציאו להכניסו מותר צורתה, שתישמר
השבת  (לצורך בנעל 141מהנעל זאת לעשות אין אך ,(

האימום  בעזרת להרחיבה מנת על ,142שנתכווצה
מכשיר  ידי על בגד כפלי לחזק שאין הדין והוא

לכך  .143המיוחד
úáù êøåöì [ä÷ אפילו בגדים, בו לכבוש אין אבל -

שבת  .144לצורך

zetqede mipeiv
היתר 141) הוא שבת לצורך המכבש התרת היתר אם צ"ע

מצד  שהוא או ט, סעיף כדלעיל כלי כמתקן קצת שנראה על
היתר  או י, סעיף כדלעיל לחול משבת הכנה בזה שאין
בזה  שדנו (כפי גופו לצורך לאיסור שמלאכתו כלי טלטול
שבנעל  רגיל אימום בהוצאת בימינו ונפק"מ בפוסקים),
לאסור, אין מוקצה שמצד בשבת, ללובשה בדעתו כשאין
האימום  בהוצאת יש אם לדון ויש כלי, מתקן מטעם משא"כ
אליהו  מחזה שו"ת (ראה לחול משבת הכנה משום כדרכו

מ"ב). סי' ח"א
מנח"י 142) בשו"ת וכן משש"כ ט סעיף לעיל המובא ראה

יש  האימום, ידי על הנעל את מפשט וכאשר נ"ח), סי' ח"ט

לקיפול  ודומה קיום, לו שיש דבר הוי הנעל שיישור לומר
אפילו  ט סעיף לעיל הותר ולא שכמעט הקפלים על בגדים

כלי. ידי על וכלֿשכן בידיים,
מקפל 143) או מיישר לא שהרי בזה, להסתפק שיש אף

תתכווץ, שלא כדי בנעל אימום מנתינת שנא ומאי הבגד,
לקיפול  גם המיוחד במכשיר זאת שעושה כיון מאידך אך
נראה  - בנעל) הניתן מאימום הדבר שונה (ובזה בעלמא

להחמיר. יש עכ"פ ולכתחילה חול, כמעשה
שבקושי 144) ט סעיף וראה חול, דרך שזהו ס"ד לבוש

כלי. כמתקן שנראה משום שבת לצורך קיפול התירו
בזה.145) שהתיר כא ס"ק במשנ"ב הובא כרעק"א ודלא

•
"inei ax" gel itl - xgyd zekxa zekld owfd epax jexr ogley

Ë שם ברוך וגו' ישראל שמע אחר בשחרית לומר טוב
הצבור  אומרים לפעמים כי ועד לעולם מלכותו כבוד
בזמנה  שלא לקרותה שמע קריאת עד ושוהין ביוצר פיוטים
מן  הוא בלבד ראשון שפסוק האומרים לדברי בזה ויוצא

התורה.

לצאת  יתכוון לא יום בכל כן שאומר פי על אף מקום ומכל
שמע  קריאת זמן יעברו שהצבור כשירא אלא בזה חובתו ידי
הצבור  עם שמע קריאת ידי לצאת מוטב יעברו כשלא אבל
וכשירא  לתפלה גאולה ולסמוך בברכותיה כדינה ולקרותה
הפרשה  כל לקרות לו יש שמע קריאת זמן יעברו שהציבור
הפרשה  שכל להאומרים חובתו ידי לצאת כדי ראשונה

אם  והיה פרשת שגם (ולהאומרים התורה מן הוא הראשונה
שאם  ויכוון כן גם לקרותה יש התורה מן הוא וגו' שמוע

לאו יעבר  ואם בזה יוצא יהיה שמע קריאת זמן הציבור ו
בתורה). כקורא יהיה

בזמן  ג"כ שמצותה פי על אף מצרים יציאת זכירת אבל
מצרים  יציאת זכירת על לסמוך יוכל מקום מכל שמע קריאת
מצרים: מארץ המעלך אלהיך ה' אנכי כגון דזמרה שבפסוקי

È נברא שלא עד הוא אתה לומר שנוהגין אלו במדינות
שלא  עד הוא אתה ולומר הנוסחא לשנות אין כו' העולם
הראוי  מן כו' מקדש בא"י לחתום שנהגו מה (אבל בראת
בתלמוד  זו ברכה הוזכרה שלא כיון בשם לחתום שלא היה
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הזכרת  בו גורסין שאין יש ירושלמי בתלמוד (וגם שלנו
הזכרת  בה שתקנו מצינו לא הגאונים וגם בחתימתה השם
נהגו  שנהגו כיון אלא כח) ליעף בהנותן שתקנו כמו השם
ברכה  לספק עצמו להכניס שלא ליזהר הרוצה לפיכך

עושה): הוא יפה לבטלה

‡È קודם חסדך ברוב ואני פסוק לומר יש הסוד פי על
נהלך  אלהים בבית יאמר ובכניסתו הכנסת לבית בואו
קודם  כמוך לרעך ואהבת של עשה מצות עליו ויקבל ברגש
ישראל  שמע פרשה לומר בידו שקבלה מי ויש תפלה

הכנסת: לבית מביתו כשיוצא

סימן א' ברכות:חלק ושאר השחר ברכות הלכות מו,

* * *
הארץ ‡ חרבה שלא מאד בה ליזהר צריך התורה ברכת

היתה  שלא לפי תחלה בתורה ברכו שלא מפני אלא
מזלזלים  היו לכך עליה לברך כך כל בעיניהם חשובה
בה  שעסקו אע"פ תורתם עליהם הגינה לא לכן בברכתה
הקב"ה  של חמדתו כלי שתהיה אדם כל יראה ולכך הרבה
עליה  לברך בעיניו חשובה יום בכל בה משתעשע שהיה
שעוסק  מורה שזה שבעולם הנאות כל מעל יותר בשמחה
שהוא  לשמה בה לעוסק הנמשך לשלשלת ויזכה לשמה בה
ובקשתו  שאלתו שתעשה וגו' זרעך ומפי מפיך ימושו לא
מדקדקים  ויש וצאצאינו אנחנו ונהיה בברכתה שמבקש
תלמיד  בנו ובן ובנו שהוא כל כי צאצאינו וצאצאי להוסיף
כי  לכך וא"צ לעולם מזרעו פוסקת תורה אין שוב חכם

בנים: בני ג"כ הם צאצאינו בכלל

בין · לבדה למשנה בין לבד למקרא בין לברך צריך
למדרש  בין לבדו ונתנה לתלמוד היא תורה שהכל לבדו

שיכול  וה"ה לברך א"צ תורה בדברי והמהרהר מסיני למשה
אלא  אינו ג"כ שזהו לדבריו טעם נתינת בלא דין לפסוק
ס"ב: בסימן ש[י]תבאר כמו הוא כדיבור לאו והרהור הרהור

קורא ‚ שאינו אע"פ תורה בדברי שהכותב שאומר מי יש
לימודו  דרך לעצמו ספרים שכותב והוא לברך צריך
מבקש  ואינו המעתיק סופר אבל כותב שהוא מה ומבין
הרשות  באגרת פסוק איזה כותב אם וכן לברך א"צ להבין
ללימוד  מתכוין שאינו כיון לברך צריך אינו צחות לדבר
לבדה  כתיבה על לברך דבריו על לסמוך אין מעשה ולענין
ראוי  אלא תורה בדברי מהרהר רק אינו שהרי ענין בשום
להנצל  תיבות קצת מפיו שיוציא תורה בדברי כותב לכל
שאר  או כהנים ברכת פסוקי אומר אינו אם לבטלה מברכה

שנוהגין: כמו הברכה אחר התורה מן דבר

* * *
תורה „ דברי על וצונו במצותיו קדשנו אשר התורה ברכת

וכו' נא והערב תורה בדברי לעסוק אלו מדינות ונוסח
בנו: בחר אשר ג"כ לברך יכול וגר כו' בנו בחר ואשר

היא ‰ אחת שברכה בוי"ו והערב לומר שצריך אומרים יש
ארוך  מטבע שהוא כו' וצונו במצותיו קדשנו אשר עם
שאם  כו' המלמד ה' אתה בברוך וחותמת בברוך פותחת
לה  היה עצמה בפני ברכה היא והערב קצר מטבע היה

לחברתה  הסמוכה ברכה שהיא פי על ואף בברוך לפתוח
מטבע  היא שלפניה שהברכה במקום כלום מועיל זה אין
שהיא  פי על אף בברוך פותחת ההבדלה ברכת שהרי קצר

קצרות. והן הואיל והבשמים הנר לברכת סמוכה

דומה  ואינה עצמה בפני ברכה היא שהערב אומרים ויש
לעולם  סמוכה אינה הבדלה שברכת לפי ההבדלה לברכת
ובשמים  הנר על מברך רוצה שאם והבשמים הנר לברכת
ובשמים  נר בלא הכוס על מבדיל כך ואחר עצמם בפני
לפי  בברוך בנו בחר אשר ברכת פותחת זה ומטעם
נהגו  וכן עצמה בפני אותה מברך בצבור התורה שבקריאת
שאף  לפי בוא"ו לומר טוב יותר אבל וא"ו בלא הערב לומר

בפנ  ברכה היא בכך אם אין וא"ו בתוספת ואומרה עצמה י
ה"ז  וא"ו בלא ואומרה אחת ברכה היא אם אבל כלום
בפני  ברכה היא הסוד פי על וכן ברכה באמצע מפסיק
והערב  לומר יש ואעפ"כ בינתים אמן לענות ויש עצמה

בוא"ו:

Â מעין בה ויש הואיל עולם אהבת או רבה אהבה ברכת
פוטרת  זו הרי כו' וללמד ללמוד בלבנו ותן התורה ברכת
מיד  ותפלה שמע קריאת אחר למד אם התורה ברכת מלברך
לקריאת  כמו התורה עסק לשם ברכה נראית שאז הפסק בלי
הפסיק  אפילו היום אותו כל לברך יצטרך לא ואז שמע
אבל  התורה בברכת שיתבאר דרך על ללימודו וחזר ועמד
שילמוד. מה על לברך צריך התפלה אחר מיד לומד אינו אם

שמע  קריאת קרא לא א"כ אלא לברך שא"צ אומרים ויש
מיד  קרא אם אבל עולם אהבת או רבה אהבה אחר מיד
דרך  על היום כל של לימוד ופוטרת בכך דיה אחריה

התורה. בברכת שיתבאר

קודם  התורה ברכת לברך וליזהר שניהם לדברי לחוש ויש
לא  אם עולם אהבת או רבה אהבה על לסמוך ולא התפלה
לברך  שלא וגם הראשונה כסברא התפלה אחר מיד ילמוד

האחרונה: כסברא אח"כ שילמוד מה על התורה ברכת

* * *
Ê ללמוד צריך שאין אומרים יש התורה ברכת וכשמברך

ללימודו  ברכה בין שהפסיק פי על אף אלא אחריה מיד
ואינה  שיתבאר דרך ועל לימודו באמצע הפסיק כאלו דינו
ברכה  בין הפסיק שאם הנהנין ולברכת המצות לברכת דומה
שכיון  לפי ולברך לחזור צריך מברך שעליה עשיה להתחלת
בידו  הרשות שעה לאחר עד לעשותה שלא רצה  שאם
ברכה  אותה שאין נראה לעשיה ברכה בין כשמפסיק ולפיכך
בה  לעסוק שחייב תורה תלמוד אבל עשיה אותה על חוזרת
מאחר  הפסק חשיב לא ללימוד ברכה בין כשמפסיק תמיד
על  חולקים ויש ללמוד הוא מחוייב שמפסיק זמן שבאותו
כלל  ביניהם להפסיק שלא וליזהר לדבריהם לחוש ונכון זה

מצות. בשאר כמו

וכיון  התורה לברכת סמוך כהנים ברכת לומר נהגו וכן
כפים) לנשיאת זכר משום (ולא לימוד לשם אותה שאומרין
נשיאת  שאין אע"פ הבקר אור קודם אפילו אותה אומרין

בלילה. כפים

והפסיק  התורה ברכת אחר ללמוד התחיל אם הכל ולדברי
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ולברך  לחזור א"צ ללימודו וחזר בעסקיו ונתעסק מללמוד
אד  הוא להתעסק אם כשיוצא ואף תמיד ללמוד שרגיל ם

לחזור  כדי דאפשר מה בכל צרכיו לעשות ממהר בפרנסתו
כיון  ברכה לענין הפסק חשוב אינו זה שעסק וללמוד
למרחץ  וה"ה לימודו על דעתו בו מתעסק שהוא שבשעה
במרחץ  בעודו שאף לפי הפסק חשובין שאינן הכסא ולבית
השכיב  אם וכן אח"כ מללמוד דעתו מסיח אינו הכסא ובית
ניעור  שבעודו לפי הפסק זה אין לישן יכול ואינו לישן עצמו
עראי  שינת ידיו אצילי על ישן אם וכן לימודו על דעתו

הפסק. חשובה אינה

שאין  מי וכן הפסק חשובה מטתו על קבע שינת ישן אבל
והסיח  לעסקיו ויצא שיעורו ולמד ובירך תמיד ללמוד דרכו
וללמוד  לחזור נמלך ואח"כ היום באותו עוד מללמוד דעתו
כברכות  היא התורה שברכת אומרים ויש ולברך לחזור צריך
אפילו  ולפיכך ביום אחת פעם אלא אותן תקנו שלא השחר
א"צ  דעתו והסיח לעסקיו שיצא או מטתו על קבע שינת ישן

נהגו. וכן ולברך לחזור

* * *
הכל  לדברי לברך א"צ ישן שלא זמן כל בלילה וכשלומד
קודם  והשכים קבע שינת וכשישן היום אחר הולך שהלילה
אחרונה  לסברא שאף הכל לדברי לברך צריך השחר עלות
ג"כ  הוא זמנן השחר ברכות גם הרי השחר כברכות שהיא

משנתו. שניעור מיד היום אור קודם

לברך  א"צ הראשונה לסברא הלילה כל ניעור היה ואם
ולסברא  מללמוד דעתו הסיח שלא זמן כל היום כשיאור
השחר  ברכות שאר כמו היום כשיאור לברך צריך האחרונה
ידי  לצאת והרוצה בהן נתחייב שלא אע"פ לברך שנוהגין
חובתו  ידי לצאת ויתכוין מאחר התורה ברכת ישמע ספק

בעצמו: יברך לאו ואם אפשר אם

Á התורה ברכת מברך ללמוד היום אור קודם המשכים
ש"ץ  הוא אם אפילו הכנסת בבית ולברך לחזור וא"צ

ו': וסימן מ"ו בסימן שנתבאר כמו התיבה לפני ויורד

Ë הברכות סדר כל לברך יכול היום אור קודם המשכים
סי' עיין התמיד ופרשת בינה לשכוי הנותן מברכת חוץ
תרנגול  קול שמע ואם היום שיאור עד מלאמרה שימתין א'

לילה. חצות אחר מיד בינה לשכוי הנותן לברך יכול

אין ואם ללמוד שיברך קודם ידיו יטול מים ולכתחלה לו
או  בצרור ידיו שינקה רק נטילה בלא וללמוד לברך יכול

ד': בסימן שנתבאר כמו בקורה או בעפר

È מצות ללמוד חייבות שהרי התורה ברכות מברכות נשים
תעשה  לא מכל ליזהר והיאך לעשותן היאך לידע שלהן
אנשים  כמו בתפלה חייבות והן כאנשים בהן מוזהרות שהן
קודם  מברכין התורה שברכת (ועוד ק"ו בסימן שיתבאר כמו
לאנשים  שוות הן התמיד פרשת ובקריאת התמיד פרשת

תקנוה): תמיד במקום תפלה שהרי

סימן א' התורה:חלק ברכת דיני מז,

* * *
פרשת ‡ לקרות עצמן על חובה וקבעו ישראל כל נהגו

מעלה  זו הקריאה שע"י התפלה קודם יום בכל התמיד
כמו  במועדו תמיד קרבן הקריבו כאלו עליהם הקב"ה
פרשת  אחר הקטורת פרשת גם לומר וטוב א' בסי' שנתבאר
מסדר  הוה אביי לומר נוהגין ויש שם שנתבאר כמו התמיד
לומר  אפשר אי ואם וכו' העולם ורבון וכו' המערכה סדר
התמיד  פרשת אלא אומרים אין שהצבור מפני בצבור הכל
ולקרות  ולחזור היום משיאור בביתו הכל לומר יכול בלבד
כמקריב  נראה שיהיה לחוש ואין הציבור עם התמיד פרשת
משום  בה אין שבקריאה לפי תוסיף בבל ועובר תמידין ב'
כקורא  שהוא הב' בפעם יכוין טוב היותר צד ועל תוסיף בל
הקרבתן  דוגמת מעומד הקרבנות פרשת לומר וטוב בתורה

מעומד: שהיה

פרשת · אחר שבת מוסף קרבן פסוקי לומר נוהגין בשבת
ואסור  שחרית התפללו לא שעדיין פי על ואף התמיד
כבר  אמרו הרי מקום מכל שחר של לתמיד מוסף להקדים
מוסף  של הפסוקים אמירת תחשב ואם התמיד פרשת
אבל  להקרבה נחשבה התמיד פרשת אמירת גם להקרבה
מוסף  קרבן פסוקי להזכיר צריך אין טוב ויום חודש בראש
מוסף  בפסוקי בתורה שקורין מפני תמיד פרשת אצל
לפרסם  כדי חדש בראש גם שמזכירין נוהגין אלו ובמדינות

חודש: ראש שהוא

דוגמת ‚ בתורה שקורין בשעה להתנועע המדקדקים נהגו
וכן  וגו' וינועו העם וירא כמ"ש ברתת שנתנה התורה

תאמרנה עצמותי כל שם על שמתפללין בשעה מי עושין ה'
דזמרה  בפסוקי אלא להתנועע שאין שאומרים מי ויש כמוך
הברכות  בחתימת רק י"ח בתפלת לא אבל והלל שבח שהם
הוא  נחת שמי מפני לקיים בנחת להתנועע קצת נוהגין

שיכוין: ובלבד יעשה שיעשה היאך מעשה ולענין

סימן א' אומרים חלק שבת קרבן ופסוקי התמיד פרשת אומרים מח,

התמיד: פרשת אצל

* * *
כגון ‡ פסוקים שאר וכן הקרבנות פרשת לקרות נהגו

בעל  הכל בזה וכיוצא שמע וקריאת הים ושירת זמירות
רשאי  אתה אי שבכתב דברים חז"ל שאמרו ואע"פ פה
בפי  ורגיל שגור שהוא דבר כל מקום מכל פה בעל לאמרם
הכל  בפי שגור לא אם אבל מותר שאמרנו אלו כגון הכל
אסרו  שלא הוא המנהג שטעם וי"א אסור בפיו ששגור אע"פ
להוציא  כדי שאומר אלא פה בעל שבכתב דברים לומר
ליזהר  ויש מותר לעצמו אחד כל (אבל חובתם ידי אחרים
צריך  אין האחרונה כסברא המקיל אבל הראשונה כסברא
הכל  לדברי פה בעל לקרות מותר וסומא בידו) למחות

תורתך: הפרו לה' לעשות עת משום

סימן א' פה:חלק בעל שמע קריאת לומר שיכול מט

מקומן ‡ איזהו פרק התמיד פרשת אחר לשנות קבעו
בכל  ללמוד אדם כל שיזכה כדי ישמעאל דרבי וברייתא
היא  ישמעאל דרבי דברייתא ותלמוד משנה מקרא יום
תורת  תחלת שהיא ומפני כתלמוד שהמדרש תלמוד במקום
אצל  קבעוה הקרבנות פרשת לכל ראש שהוא כהנים
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משום  התמיד אחר קבעוה מקומן איזהו משנת וכן הקרבנות
מקום  בכל וכי לשמי מוגש מוקטר מקום ובכל שנאמר
שעוסקין  חכמים תלמידי אלו אלא ומגישין מקטירין
עליהם  אני מעלה שהם מקום בכל יום בכל עבודה בהלכות
אין  זה שבפרק מפני ועוד לשמי ומגישים מקטירים כאלו

מסיני: למשה ברורה משנה והוא מחלוקת בו

משנה · ללימוד עולה זו וברייתא זה פרק קריאת אין
צריך  מבין שאינו מי אבל שמבין למי אלא ותלמוד
בתפלה  שאף ללימוד נחשב אינו כן לא שאם ולהבין ללמוד

שהוא  שאף לומר שיש אלא שמבין בלשון להתפלל מוטב
המשנה  אומר אם אבל ומבין כוונתו יודע הקב"ה מבין אינו

כלל: לימוד נקרא אינו מבין ואינו

האבל ‚ בבית מקומן איזהו אומרים שאין מקומות יש
סדר  שהוא שכל נכון זה ואין תורה בתלמוד שאסור מפני
בסימן  שיתבאר כמו לאבל תורה תלמוד משום בו אין היום

שפ"ד: סימן וביו"ד תקנ"ד

סימן א' מקומן:חלק איזהו משנת אומרים למה טעם נ
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ולברך  לחזור א"צ ללימודו וחזר בעסקיו ונתעסק מללמוד
אד  הוא להתעסק אם כשיוצא ואף תמיד ללמוד שרגיל ם

לחזור  כדי דאפשר מה בכל צרכיו לעשות ממהר בפרנסתו
כיון  ברכה לענין הפסק חשוב אינו זה שעסק וללמוד
למרחץ  וה"ה לימודו על דעתו בו מתעסק שהוא שבשעה
במרחץ  בעודו שאף לפי הפסק חשובין שאינן הכסא ולבית
השכיב  אם וכן אח"כ מללמוד דעתו מסיח אינו הכסא ובית
ניעור  שבעודו לפי הפסק זה אין לישן יכול ואינו לישן עצמו
עראי  שינת ידיו אצילי על ישן אם וכן לימודו על דעתו

הפסק. חשובה אינה

שאין  מי וכן הפסק חשובה מטתו על קבע שינת ישן אבל
והסיח  לעסקיו ויצא שיעורו ולמד ובירך תמיד ללמוד דרכו
וללמוד  לחזור נמלך ואח"כ היום באותו עוד מללמוד דעתו
כברכות  היא התורה שברכת אומרים ויש ולברך לחזור צריך
אפילו  ולפיכך ביום אחת פעם אלא אותן תקנו שלא השחר
א"צ  דעתו והסיח לעסקיו שיצא או מטתו על קבע שינת ישן

נהגו. וכן ולברך לחזור

* * *
הכל  לדברי לברך א"צ ישן שלא זמן כל בלילה וכשלומד
קודם  והשכים קבע שינת וכשישן היום אחר הולך שהלילה
אחרונה  לסברא שאף הכל לדברי לברך צריך השחר עלות
ג"כ  הוא זמנן השחר ברכות גם הרי השחר כברכות שהיא

משנתו. שניעור מיד היום אור קודם

לברך  א"צ הראשונה לסברא הלילה כל ניעור היה ואם
ולסברא  מללמוד דעתו הסיח שלא זמן כל היום כשיאור
השחר  ברכות שאר כמו היום כשיאור לברך צריך האחרונה
ידי  לצאת והרוצה בהן נתחייב שלא אע"פ לברך שנוהגין
חובתו  ידי לצאת ויתכוין מאחר התורה ברכת ישמע ספק

בעצמו: יברך לאו ואם אפשר אם

Á התורה ברכת מברך ללמוד היום אור קודם המשכים
ש"ץ  הוא אם אפילו הכנסת בבית ולברך לחזור וא"צ

ו': וסימן מ"ו בסימן שנתבאר כמו התיבה לפני ויורד

Ë הברכות סדר כל לברך יכול היום אור קודם המשכים
סי' עיין התמיד ופרשת בינה לשכוי הנותן מברכת חוץ
תרנגול  קול שמע ואם היום שיאור עד מלאמרה שימתין א'

לילה. חצות אחר מיד בינה לשכוי הנותן לברך יכול

אין ואם ללמוד שיברך קודם ידיו יטול מים ולכתחלה לו
או  בצרור ידיו שינקה רק נטילה בלא וללמוד לברך יכול

ד': בסימן שנתבאר כמו בקורה או בעפר

È מצות ללמוד חייבות שהרי התורה ברכות מברכות נשים
תעשה  לא מכל ליזהר והיאך לעשותן היאך לידע שלהן
אנשים  כמו בתפלה חייבות והן כאנשים בהן מוזהרות שהן
קודם  מברכין התורה שברכת (ועוד ק"ו בסימן שיתבאר כמו
לאנשים  שוות הן התמיד פרשת ובקריאת התמיד פרשת

תקנוה): תמיד במקום תפלה שהרי

סימן א' התורה:חלק ברכת דיני מז,

* * *
פרשת ‡ לקרות עצמן על חובה וקבעו ישראל כל נהגו

מעלה  זו הקריאה שע"י התפלה קודם יום בכל התמיד
כמו  במועדו תמיד קרבן הקריבו כאלו עליהם הקב"ה
פרשת  אחר הקטורת פרשת גם לומר וטוב א' בסי' שנתבאר
מסדר  הוה אביי לומר נוהגין ויש שם שנתבאר כמו התמיד
לומר  אפשר אי ואם וכו' העולם ורבון וכו' המערכה סדר
התמיד  פרשת אלא אומרים אין שהצבור מפני בצבור הכל
ולקרות  ולחזור היום משיאור בביתו הכל לומר יכול בלבד
כמקריב  נראה שיהיה לחוש ואין הציבור עם התמיד פרשת
משום  בה אין שבקריאה לפי תוסיף בבל ועובר תמידין ב'
כקורא  שהוא הב' בפעם יכוין טוב היותר צד ועל תוסיף בל
הקרבתן  דוגמת מעומד הקרבנות פרשת לומר וטוב בתורה

מעומד: שהיה

פרשת · אחר שבת מוסף קרבן פסוקי לומר נוהגין בשבת
ואסור  שחרית התפללו לא שעדיין פי על ואף התמיד
כבר  אמרו הרי מקום מכל שחר של לתמיד מוסף להקדים
מוסף  של הפסוקים אמירת תחשב ואם התמיד פרשת
אבל  להקרבה נחשבה התמיד פרשת אמירת גם להקרבה
מוסף  קרבן פסוקי להזכיר צריך אין טוב ויום חודש בראש
מוסף  בפסוקי בתורה שקורין מפני תמיד פרשת אצל
לפרסם  כדי חדש בראש גם שמזכירין נוהגין אלו ובמדינות

חודש: ראש שהוא

דוגמת ‚ בתורה שקורין בשעה להתנועע המדקדקים נהגו
וכן  וגו' וינועו העם וירא כמ"ש ברתת שנתנה התורה

תאמרנה עצמותי כל שם על שמתפללין בשעה מי עושין ה'
דזמרה  בפסוקי אלא להתנועע שאין שאומרים מי ויש כמוך
הברכות  בחתימת רק י"ח בתפלת לא אבל והלל שבח שהם
הוא  נחת שמי מפני לקיים בנחת להתנועע קצת נוהגין

שיכוין: ובלבד יעשה שיעשה היאך מעשה ולענין

סימן א' אומרים חלק שבת קרבן ופסוקי התמיד פרשת אומרים מח,

התמיד: פרשת אצל

* * *
כגון ‡ פסוקים שאר וכן הקרבנות פרשת לקרות נהגו

בעל  הכל בזה וכיוצא שמע וקריאת הים ושירת זמירות
רשאי  אתה אי שבכתב דברים חז"ל שאמרו ואע"פ פה
בפי  ורגיל שגור שהוא דבר כל מקום מכל פה בעל לאמרם
הכל  בפי שגור לא אם אבל מותר שאמרנו אלו כגון הכל
אסרו  שלא הוא המנהג שטעם וי"א אסור בפיו ששגור אע"פ
להוציא  כדי שאומר אלא פה בעל שבכתב דברים לומר
ליזהר  ויש מותר לעצמו אחד כל (אבל חובתם ידי אחרים
צריך  אין האחרונה כסברא המקיל אבל הראשונה כסברא
הכל  לדברי פה בעל לקרות מותר וסומא בידו) למחות

תורתך: הפרו לה' לעשות עת משום

סימן א' פה:חלק בעל שמע קריאת לומר שיכול מט

מקומן ‡ איזהו פרק התמיד פרשת אחר לשנות קבעו
בכל  ללמוד אדם כל שיזכה כדי ישמעאל דרבי וברייתא
היא  ישמעאל דרבי דברייתא ותלמוד משנה מקרא יום
תורת  תחלת שהיא ומפני כתלמוד שהמדרש תלמוד במקום
אצל  קבעוה הקרבנות פרשת לכל ראש שהוא כהנים
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משום  התמיד אחר קבעוה מקומן איזהו משנת וכן הקרבנות
מקום  בכל וכי לשמי מוגש מוקטר מקום ובכל שנאמר
שעוסקין  חכמים תלמידי אלו אלא ומגישין מקטירין
עליהם  אני מעלה שהם מקום בכל יום בכל עבודה בהלכות
אין  זה שבפרק מפני ועוד לשמי ומגישים מקטירים כאלו

מסיני: למשה ברורה משנה והוא מחלוקת בו

משנה · ללימוד עולה זו וברייתא זה פרק קריאת אין
צריך  מבין שאינו מי אבל שמבין למי אלא ותלמוד
בתפלה  שאף ללימוד נחשב אינו כן לא שאם ולהבין ללמוד

שהוא  שאף לומר שיש אלא שמבין בלשון להתפלל מוטב
המשנה  אומר אם אבל ומבין כוונתו יודע הקב"ה מבין אינו

כלל: לימוד נקרא אינו מבין ואינו

האבל ‚ בבית מקומן איזהו אומרים שאין מקומות יש
סדר  שהוא שכל נכון זה ואין תורה בתלמוד שאסור מפני
בסימן  שיתבאר כמו לאבל תורה תלמוד משום בו אין היום

שפ"ד: סימן וביו"ד תקנ"ד

סימן א' מקומן:חלק איזהו משנת אומרים למה טעם נ
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zpigA `Ed micibe xUA zpigal KM xg` `ai dfnE¦¤¨Ÿ©©©¦§¦©¨¨§¦¦§¦©
dad`["gExe mC" zpigA micibe ,"W`d cFqi" `Ed xUa iM]. ©£¨¦¨¨§¨¥§¦¦§¦©¨§©

."oFWxb ipA" zcFar Edfe§¤£©§¥¥§

,dPde b± l"Pd oFvxÎlEHiA zpigA ,dNtzA 'd zcFarA §¦¥©£©¦§¦¨§¦©¦¨©©
ÎiwEqtA d`YYÎd`xi zExxFrzd ici lr zFidl Kixv̈¦¦§©§¥¦§§¦§¨©¨¨¦§¥
lEHiaE z`xIn FxERiqA ,"xF` xvFi" zMxaE ,dxnfc§¦§¨¦§©¥§¦¦¦§©¦
ici lr `Ed ,dad`e KENid zpigal `Fale .mik`lOd©©§¨¦§¨¦§¦©¦§©£¨©§¥

mlFr zad`" Fxn`A zEppFAzd'כּוrnW" ,"l`xUi'כּו" ¦§§§¨§©£©¨§©¦§¨¥
."dad`d lkid" zpigA `EdW¤§¦©¥©¨©£¨

" WExiRrnWoFWl ± "dpadoipr `Ede .rEcIM ¥§©§£¨¨©¨©§¦§¨
:mNEM zFnlFrd lMW Ki` 'd zNEcbA zEppFAzdd©¦§§¦§©¥¤¨¨¨¨
sl`A zFidl cizrX dn mbe ,oFYgze oFilr ocrÎoB©¥¤¤§§©§§©©¤¨¦¦§¨¤¤
mNEM ± zFlaFi mitl` 'p cr mbe ,`FalÎcizrl iriaXd©§¦¦¤¨¦¨§©©£¨¦§¨
.KxAzi FzEnvr - DiOw cal zg` daWgna Elr̈§©§¨¨©©§¨©¥©§¦§¨¥
dhAde ,"zFxFCd lM sFq cr hiAnE dtFv" :xn`nkE§©£¨¤©¦©¨©§©¨¨
xdFfA aEzMW FnM .cal `id zg` daWgnA ± z`fŸ§©§¨¨©©¦§¨§¤¨©©
lM `EdÎKExA WFcTd `xA zg` daWgnA"C ± WxcOaE©¦§¨¤§©£¨¨©©¨¨©¨¨¨

."zFnlFrd̈¨
wx Dpi`W ,oFYgYd mc`A daWgOd ,lWnÎKxCÎlre§©¤¤¨¨©©§¨¨§¨¨©©§¤¥¨©

zpigAWEal`l iM" ± dlrnl oMWÎlke .Wtpl cal §¦©§§¨¨¤¤§¨¤¥§©§¨¦Ÿ
"mkizFaWgn izFaWgn(g ,dp EdirWi)aizM11. ©§§©©§§¥¤§©§¨§¦

zE`B Kln 'd" EdfeWal"(` ,bv miNdY)dn ,EpiidC : §¤¨¨¥¨¥§¦¦§©§©
zFnlFrd `Fxale liv`dl eiptl daWgna dlrX¤¨¨§©§¨¨§¨¨§©£¦§¦§¨¨
KxAzi `Ed didIW ickA ,diUrÎdxiviÎd`ixAÎzEliv ©̀¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§¥¤¦§¤¦§¨¥

WAlzPX dn `Ed Ff daWgn dPd ,mr lr KlnWEalA. ¤¤©¨¦¥©£¨¨©¤¦§©¥¦§
dvFxW mceÎxUA KlnA daWgOde oFvxd FnM Fpi`W¤¥§¨¨§©©§¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¤

md eicarW ± eicar lr KFlnlzlEfA mB xace zEdn ¦§©£¨¨¤£¨¨¥©§¨¨©§©
.mdilr KFlnl KlOl oFvx KiIW oM lr ,mdilr FzEkln©§£¥¤©¥©¨¨©¤¤¦§£¥¤
Wi miEdzn mNEM zFnlFrdW ,dlrnl oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§©§¨¤¨¨¨¦§©¦¥
didIW icM ,oM m` .df oFvx ici lr KxAzi EpOn oi`n¥©¦¦¤¦§¨¥©§¥¨¤¦¥§¥¤¦§¤
,WEal zpigA KxC lr wx `Ed ,mdilr KFlnl df oFvẍ¤¦§£¥¤©©¤¤§¦©§
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zpigA `Ed micibe xUA zpigal KM xg` `ai dfnE¦¤¨Ÿ©©©¦§¦©¨¨§¦¦§¦©
dad`["gExe mC" zpigA micibe ,"W`d cFqi" `Ed xUa iM]. ©£¨¦¨¨§¨¥§¦¦§¦©¨§©

."oFWxb ipA" zcFar Edfe§¤£©§¥¥§

,dPde b± l"Pd oFvxÎlEHiA zpigA ,dNtzA 'd zcFarA §¦¥©£©¦§¦¨§¦©¦¨©©
ÎiwEqtA d`YYÎd`xi zExxFrzd ici lr zFidl Kixv̈¦¦§©§¥¦§§¦§¨©¨¨¦§¥
lEHiaE z`xIn FxERiqA ,"xF` xvFi" zMxaE ,dxnfc§¦§¨¦§©¥§¦¦¦§©¦
ici lr `Ed ,dad`e KENid zpigal `Fale .mik`lOd©©§¨¦§¨¦§¦©¦§©£¨©§¥

mlFr zad`" Fxn`A zEppFAzd'כּוrnW" ,"l`xUi'כּו" ¦§§§¨§©£©¨§©¦§¨¥
."dad`d lkid" zpigA `EdW¤§¦©¥©¨©£¨

" WExiRrnWoFWl ± "dpadoipr `Ede .rEcIM ¥§©§£¨¨©¨©§¦§¨
:mNEM zFnlFrd lMW Ki` 'd zNEcbA zEppFAzdd©¦§§¦§©¥¤¨¨¨¨
sl`A zFidl cizrX dn mbe ,oFYgze oFilr ocrÎoB©¥¤¤§§©§§©©¤¨¦¦§¨¤¤
mNEM ± zFlaFi mitl` 'p cr mbe ,`FalÎcizrl iriaXd©§¦¦¤¨¦¨§©©£¨¦§¨
.KxAzi FzEnvr - DiOw cal zg` daWgna Elr̈§©§¨¨©©§¨©¥©§¦§¨¥
dhAde ,"zFxFCd lM sFq cr hiAnE dtFv" :xn`nkE§©£¨¤©¦©¨©§©¨¨
xdFfA aEzMW FnM .cal `id zg` daWgnA ± z`fŸ§©§¨¨©©¦§¨§¤¨©©
lM `EdÎKExA WFcTd `xA zg` daWgnA"C ± WxcOaE©¦§¨¤§©£¨¨©©¨¨©¨¨¨

."zFnlFrd̈¨
wx Dpi`W ,oFYgYd mc`A daWgOd ,lWnÎKxCÎlre§©¤¤¨¨©©§¨¨§¨¨©©§¤¥¨©

zpigAWEal`l iM" ± dlrnl oMWÎlke .Wtpl cal §¦©§§¨¨¤¤§¨¤¥§©§¨¦Ÿ
"mkizFaWgn izFaWgn(g ,dp EdirWi)aizM11. ©§§©©§§¥¤§©§¨§¦

zE`B Kln 'd" EdfeWal"(` ,bv miNdY)dn ,EpiidC : §¤¨¨¥¨¥§¦¦§©§©
zFnlFrd `Fxale liv`dl eiptl daWgna dlrX¤¨¨§©§¨¨§¨¨§©£¦§¦§¨¨
KxAzi `Ed didIW ickA ,diUrÎdxiviÎd`ixAÎzEliv ©̀¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§¥¤¦§¤¦§¨¥

WAlzPX dn `Ed Ff daWgn dPd ,mr lr KlnWEalA. ¤¤©¨¦¥©£¨¨©¤¦§©¥¦§
dvFxW mceÎxUA KlnA daWgOde oFvxd FnM Fpi`W¤¥§¨¨§©©§¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¤

md eicarW ± eicar lr KFlnlzlEfA mB xace zEdn ¦§©£¨¨¤£¨¨¥©§¨¨©§©
.mdilr KFlnl KlOl oFvx KiIW oM lr ,mdilr FzEkln©§£¥¤©¥©¨¨©¤¤¦§£¥¤
Wi miEdzn mNEM zFnlFrdW ,dlrnl oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§©§¨¤¨¨¨¦§©¦¥
didIW icM ,oM m` .df oFvx ici lr KxAzi EpOn oi`n¥©¦¦¤¦§¨¥©§¥¨¤¦¥§¥¤¦§¤
,WEal zpigA KxC lr wx `Ed ,mdilr KFlnl df oFvẍ¤¦§£¥¤©©¤¤§¦©§
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diUrÎdxiviÎd`ixA zFnlFrA12clFp Ff zEppFAzdnE . §¨§¦¨§¦¨£¦¨¥¦§§¨
"Yad`e" zpigA KWnpe(d ,e mixaC). §¦§¨§¦©§¨©§¨§¨¦

FnM ,llM Kxc "zFrixI"d oipr `Ed dad`de§¨©£¨¦§¨©§¦¤¤§¨§
od hxR KxC la` .x`AzIW"aEzMW FnM ."zFCn dXW ¤¦§¨¥£¨¤¤§¨¥¦¨¦§¤¨

mik`lOA(a ,e EdirWi)eipt dQki miYWA" miYWaEכּו': , ©©§¨¦§©§¨¦§©¦§©¤¨¨¦§©¦
"aFWe `Fvx" EpiidC ."stFri(ci ,` l`wfgi)"a"n mW" KklE . §¥§©§¨¨§¤§¥§¨¥

.zFaiY dXW cg` lkaE ,miwEqR 'f FA Wi ±¥§¦§¨¤¨¦¨¥
onBx`e WW" zFrixiA aEzMW Edfe'כּו,oipeeB ziW ," §¤¤¨©§¦¥§©§¨¨¦§¨¦

"miWgY zFxFr dqknE"(hi ,el .ci ,ek zFnW)FnEBxYW ¦§¥§¨¦§¤©§
l"fx Exn`e ."`pFBqq"[ כ"ח דף  ּדׁשּבת  ב ' "UUW[פרק  : ©§¨§¨§©©ְֶֶַַָ¤¨

l"Pd zFCn dXW Epiid ."dAxd oipebA13. ¦§¨¦©§¥©§¦¨¦©©
,dad`d `Ed "`Fvx"d :mc`A "aFWe `Fvx" oipre§¦§¨¨¨¨¨¨¨¨¨©£¨
ici lr `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd `Ed "aFX"de§©©§¨©¥¨©§¥

g"nx" odW ,zFIUrn zFvnoixa`FnM - "`MlnC ¦§©£¦¤¥©©¥¨¦§©§¨§
zEIgde xF`d iENibl ilM `EdW xa`d'כּוici lre . ¨¥¤¤§¦§¦¨§©©§©§¥

xF` z`xWd iENiB eilr KiWnn mc`dW ,Ff dkWnd©§¨¨¤¨¨¨©§¦¨¨¦©§¨©
EpWCw xW`" xn`nM ,zFvOd ici lr `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©§¥©¦§§©£¨£¤¦§¨
dAxÎdad` xxFrznE xfFg df ici lr dPd ,"eizFvnA§¦§¨¦¥©§¥¤¥¦§¥©£¨©¨

mc`d WtpA14"dvExP Lixg` ipkWn" Edfe .,` mixiXd xiW) §¤¤¨¨¨§¤¨§¥¦©£¤¨¨¦©¦¦

(caizkE .(a ,`l Edinxi)oM lr ,KiYad` mlFr zad`" : §¦¦§§¨©£©¨£©§¦©¥
cqg KiYkWn'וגֹו,"aFXd xg` ± `Fvx" Wi `vnpe ." §©§¦¨¤ְ§¦§¨¥¨©©©

."`Fvxd xg` ± aFW"e§©©¨¨
zkWnd Epiid ,zFrixId E`UPW oFWxb ipA oipr Edfe§¤¦§¨§¥¥§¤¨§©§¦©§©§¨©

r KWnPd "dAx dad`"zad`"A ± zFvOd mEIw ici l ©£¨©¨©¦§¨©§¥¦©¦§§©£©
"aFXd mcFTW `Fvx"d `EdW "mlFr'כּוzFrixId mbe . ¨¤¨¨¤¤©§©©§¦

.Wtpl miWEal md zFvOdW FnM ,mitiTn md¥©¦¦§¤©¦§¥§¦¨¤¤
zpigA odW ,miWxTd i`UFp ixxn ipA zcFar ,`vnp¦§¨£©§¥§¨¦§¥©§¨¦¤¥§¦©
KWnp dPOOW ,d`YYÎd`xi Edf ± "micnFr miHW ivr"£¥¦¦§¦¤¦§¨©¨¨¤¦¤¨¦§¨

dcinrd zpigAE.oFvxÎlEHia §¦©¨£¦¨¦¨

Epiid ± zFrixId i`UFp oFWxB ipA zpigA KM xg`e§©©©§¦©§¥¥§§¥©§¦©§
Îdad`"e "mlFrÎzad`" :dad` zFpigA 'a zExAgzd¦§©§§¦©£¨©£©¨§©£¨

."dAx©¨

zFgAfOde oFx`d i`UFp zdw ipA zcFare'כוEdf ± ©£©§¥§¨§¥¨¨§©¦§§¤
Îdad`" zpigAn mB dlrnl `idW d`NirÎd`xi zpigA§¦©¦§¨¦¨¨¤¦§©§¨©¦§¦©©£¨

."dAx©¨

aizkcM .zFgENd fEpB did oFx`A ,dPd iM(ak ,ai aFI`): ¦¦¥¨¨¨¨¨©§¦§¦¦

aEzMW FnM ;KWg iPn zFwEnr dNbn"(e ,av miNdY)Ewnr" : §©¤£¦¦Ÿ¤§¤¨§¦¦¨§
aEzMW FnkE .dxFpOd ici lr did iENiBde ."LizFaWgn©§§¤§©¦¨¨©§¥©§¨§¤¨

(bk ,e ilWn)iENibe xF` zpigA KWnPX ± "xF` ± dxFze" : ¦§¥§¨¤¦§¨§¦©§¦
"Fxzq KWg zWi"C mlrdd zpigAn(ai ,gi miNdY)15. ¦§¦©©¤§¥§¨¤Ÿ¤¦§§¦¦

xxal `id dxFYd lk iM ,"ExixAz` dnkgA" ,dPde§¦¥§¨§¨¦§§¦¦¨©¨¦§¨¥
ipa `Vn" df did okle .zFgAfOd oipr Edfe .mixExiA¥¦§¤¦§¨©¦§§§¨¥¨¨¤©¨§¥

zdw"(eh ,c xAcOA)aEzMW FnM `EdW ,(i ,hn ziW`xA)Fle" §¨©¦§¨¤§¤¨§¥¦§
`Innr oEWPMzi" ± "miOr zdTi'16"כּוoipr `EdW , ¦§©©¦¦§©§©§©¨¤¦§¨

.mixExiAd©¥¦
,d`NirÎd`xi zpigA oM mB KWnp dnkg ici lre§©§¥¨§¨¦§¨©¥§¦©¦§¨¦¨¨
oi` m` ,dnkg oi` ± d`xi oi` m`" xn`On rcFPM©¨¦©£¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥

:"d`xi oi` ± dnkg̈§¨¥¦§¨
Îd`xi oi` m`C ,d`YYÎd`xi zFidl jixv dNgYnC§¦§¦¨¨¦¦§¦§¨©¨¨§¦¥¦§¨
zpigA Edfe ± dnkgd zpigal `Fal xWt` i` d`YY©¨¨¦¤§¨¨¦§¦©©¨§¨§¤§¦©
Îd`xi oi` ± dnkg oi` m`" KM xg`e .l"Pd "miWxT"d©§¨¦©©§©©©¦¥¨§¨¥¦§¨
dxFYd ici lr Edf ,d`NirÎd`xil `Fal icMW "d`Nir¦¨¨¤§¥¨§¦§¨¦¨¨¤©§¥©¨

"zwtp dnkgn"C17Îd`xi Edf "zdw ipA" zpigA ,`vnp . §¦¨§¨¨§¨¦§¨§¦©§¥§¨¤¦§¨
dxUrÎdpFnW zpigA Edfe .dAxÎdad` xg`NW d`Nir¦¨¨¤§©©©£¨©¨§¤§¦©§¤¤§¥

: .rnWÎz`ixwc "Yad`e" xg`W¤©©§¨©§¨¦§¦©§©

,mpn`e cEpiid ,miWxTd mi`UFp ixxn ipA EidX dn §¨§¨©¤¨§¥§¨¦§¦©§¨¦©§
,dPdC .d`NirÎd`xiA d`YYÎd`xi xAglE zFlrdl§©£§©¥¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨§¦¥
minrR 'a Eid oMWOA dPd iM .df lr dxFn ixxn mW¥§¨¦¤©¤¦¦¥©¦§¨¨§¨¦

"xFxC xn W`x minUA" ± cg` :"xFn"(bk ,l zFnW) ¤¨§¨¦Ÿ¨§§

xFn" ± zxhTd ipnnqA ,'ad ,"dgWOd onW"AW¤§¤¤©¦§¨©§©§¨¥©§Ÿ¤
."drivwE§¦¨

,'rEci' `xwPW dIg mCn dUrp xFOd iM :oiprde§¨¦§¨¦©©£¤¦©©¨¤¦§¨¨©
mUFa dUrpe mCd WxwPWM18,`itMz`" oipr `Ede . §¤¦§©©¨§©£¨¤§¦§¨¦§©§¨

ipnnqC "xFn" oipr Edfe ."`xFdpl `kFWg `kRdz`e§¦§©§¨£¨¦§¨§¤¦§¨§©§¨¥
.dlrnlÎdHOn d`lrde gix `EdW ± zxhTd©§Ÿ¤¤¥©§©£¨¨¦©¨§©§¨

Îdlrnln ± dkWnd xxFrn ,Ff d`lrd ici lre§©§¥©£¨¨§¥©§¨¨¦§©§¨
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ׁשּלח").12. הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ(ועּיין

כּו'"].13. הּיהּודים "וקּבל ּבּפסּוק וׁשֹוב רצֹוא ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ[ועּיין

הּמּטֹות"].14. "ראׁשי ּבּפסּוק ּׁשּנתּבאר מה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָ[עין

מּצֹות",15. ּתאכל ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ(ועּיין
k)ּבפירּוׁש ,ci zFnW).("'כּו וּיאר והחׁש הענן "ויהי ְֵ§ְְִֶֶֶַַַָָָֹ

.16[.qElwp` mEBxzA l`pAxA`d zqxB]¦§©¨©©§©¥§©§ª§§

הּדברים 17. ּכל את אלקים "וידּבר הּמתחיל ּבדּבּור לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ּוכמֹו
ֵֶָהאּלה").

לבסּומי 18. אינׁש "חּייב הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ(ועּיין
ְַָּבפּורּיא").

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`xin" `xwPW ,dgWOd onWAW "xFxC xn" `Ede .dHnl§©¨§¨§¤§¤¤©¦§¨¤¦§¨¥¨
Îd`xi zpigA oM mb `EdW ,dxFYd znkg `EdW ,"`ikc©§¨¤¨§©©¨¤©¥§¦©¦§¨

.d`Nir¦¨¨
`kRdz`e ,`itMz`" `EdW ± zxhTAW xFOde§©¤©§Ÿ¤¤¦§©§¨§¦§©§¨
`Ede d`YYÎd`xi zpigA `Ed ± "`xFdpl `kFWgc©£¨¦§¨§¦©¦§¨©¨¨§

nd mxFBd.d`NirÎd`xi zkW ©¥©§¨©¦§¨¦¨¨
EpiidC ,xFn minrR 'A WExiR Epiid "ixxn" okl̈¥§¨¦©§¥§¨¦§©§
,miWxTd E`Up md okle .l"Pd xFn zFpigA 'a zExAgzd¦§©§§¦©©§¨¥¥¨§©§¨¦
.d`NirÎd`xiA d`YYÎd`xi xEAig oipr oM mb `EdW¤©¥¦§¨¦¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨

ipA zcFar lM didY eipaE oxd` iR lr" Edfe§¤©¦©£Ÿ¨¨¦§¤¨£©§¥
"iPEWxBd(fk ,c xAcOA)"iPEWxBd ipA zcFar" iAB `wecC : ©¥§¦©¦§¨§©§¨©¥£©§¥©¥§¦

E`UPW - oFWxb ipA zcFar iM ,"oxd` iR lr" xn`p¤¡©©¦©£Ÿ¦£©§¥¥§¤¨§
zpigA KiWndl `Ede ,mitiTn zpigA mdW ,zFrixId©§¦¤¥§¦©©¦¦§§©§¦§¦©
oipeeBE zFCn dXWA ± siTn zpigA `idW 'dpFilr dad`'©£¨¤§¨¤¦§¦©©¦§¦¨¦§¨¦
ici lr `weC `id Ff dkWnde .l"PM WtPd zFCnAW¤§¦©¤¤©©§©§¨¨¦©§¨©§¥
axe" zpigaE ,'dAxÎdad`'d xFwn `Ed `EdW ,oxd ©̀£Ÿ¤§¨©£¨©¨§¦©§©

."cqg¤¤
zpigA `id "xd" iM :'o ,x"d ,'` :oxd` `xwp okle§¨¥¦§¨©£Ÿ¨¦¨¦§¦©

"iadF` mdxa`" ,okle .dad`(g ,`n EdirWi)."xd" F`xw ± ©£¨§¨¥©§¨¨£¦§©§¨§¨¨
"xdd xdA" zn oxd` K`(hl ,bl xAcOA)dad` `idW , ©©£Ÿ¥§Ÿ¨¨©¦§¨¤¦©£¨

mdxa` zpigAn xzFi dpFilr19. ¤§¨¥¦§¦©©§¨¨
`EdW ,`lR zpigA `Ed s"l` :xd ± s"l` Edfe§¤¨¤¨¨¤§¦©¤¤¤
ixEh" xdGA `xwpe ,lkVdn dlrnNW zFpFilr zFCOn¦¦¤§¤§©§¨¥©¥¤§¦§¨©Ÿ©¥

."`kFWg£¨
xF` zkWnde zcixi zpigA `id dhEWRd o"Epe§©§¨¦§¦©§¦©§©§¨©
`Ed oxd` iM .l`xUi zFnWp lkl ,dHnl Ff dAxÎdad ©̀£¨©¨§©¨§¨¦§¦§¨¥¦©£Ÿ

.l`xUi zFnWpl miqpxtnd "mirFx draX"n¦¦§¨¦©§©§§¦§¦§¦§¨¥
oM mb `EdW ,oMWOd zFrixi E`UPW "oFWxb ipA" okle§¨¥§¥¥§¤¨§§¦©¦§¨¤©¥
dad`' ± dad` zFpigA 'a xEAge zkWnde z`lrd©£¨©§©§¨©§¦§¦©£¨©£¨
oxd` iR lr" `weC df did ± 'dAx dad`'e 'dpFilr¤§¨§©£¨©¨¨¨¤©§¨©¦©£Ÿ
."cqg axe" ,'dAx dad`' zpigA xFwn `Ed oxd`C ,"eipaE¨¨§©£Ÿ§§¦©©£¨©¨§©¤¤

FWxB" oM mb `xwp okleo,`wiiC dhEWR o"EpA ± "dn) §¨¥¦§¨©¥¥§§§¨©§¨©
WxB" oM oi`Xm(m"nA `EdW "oEp zpigAn oM mb FA WIW , ¤¥¥¥§Ÿ¤§¥¤¥©¥¦§¦©

xd`c dhEWRodkWndd lr fnFx dhEWR o"EPd iM . §¨§©£Ÿ¦©§¨¥©©©§¨¨
ici lr `id ± dHnl dkWndd didIW ickE .dHn dHnl§©¨©¨§¥¤¦§¤©©§¨¨§©¨¦©§¥
ux`a iYxare" oiprn rcFPM ,xzFi dpFilr dpigA§¦¨¤§¨¥©¨¥¦§¨§¨©§¦§¤¤
`weC oM lr ,"K`ln `le ip`" ± (ai ,ai zFnW) "mixvn¦§©¦§£¦§Ÿ©§¨©¥©§¨
lkA dHnl KWOil lkEi oxd`C dAxÎdad` zpigAn¦§¦©©£¨©¨§©£Ÿ¨¦¨¥§©¨§¨

.Wtp¤¤
± '"d Lpini" iM ."oiWExiB" oFWl `Ed oFWxB ,dPde§¦¥¥§§¥¦¦§¦§

"aiF` urxY" ± `weC(e ,Eh zFnW)ÎWtp zpigA `Ed . ©§¨¦§©¥§§¦©¤¤
dwipi Wi l`nVd eTn oM oi`X dn .zindAd'כוmB . ©©£¦©¤¥¥¦©©§Ÿ¥§¦¨©

.mipFvigd ipir `Oqn siTOde zFrixId©§¦§©©¦§©¥¥¥©¦¦
"Lici EppFM ipc` WcTn" Edfe(fi ,eh zFnW):WExiR , §¤¦§¨§¨¤§¥

sFqÎoi` xF` mixAgn EidW ,`Ed mIeld zbxcOW¤©§¥©©§¦¦¤¨§©§¦¥
icM ,okle ."Ll KFxr oi`" zn`A ixdW .zFnlFrÄ¨¤£¥¤¡¤¥£§§¨¥§¥
Edf ± `NirlcÎ`zExrz` didi `YzlcÎ`zExrz`AW¤§¦§£¨¦§©¨¦§¤¦§£¨¦§¥¨¤
mrRd" :aEzMW FnM ,xEAig oFWl `EdW ± mIeld oipr¦§¨©§¦¦¤§¦§¤¨©©©
EidW Edfe .df xEAig minxFBd mdW ,"il` iWi` deNi¦¨¤¦¦¥¨¤¥©§¦¦¤§¤¤¨
d`lrd ± dipg did KM xg`e ,eilke oMWOd mi`UFp§¦©¦§¨§¥¨§©©©¨¨£¨¨©£¨¨

.dkWnde§©§¨¨
sFqÎoi` xF` iENib didIW ± "EppFM ipc` WcTn" Edfe§¤¦§¨§¤¦§¤¦¥

,"mkFzA iYpkWe" ± dHnl `EdÎKExÄ§©¨§¨©§¦§¨
"dlcBd ci" :zFci 'b md ± "Lici"(`l ,ci zFnW)ci" , ¨¤¥¨¨©§Ÿ¨§¨

"dwfgd(ai ,cl mixac)"dnxd cI"d ,20(g ,ci zFnW). ©£¨¨©¨¨¨¨§

oipr `Ed ± "cqg axe" zpigA `idW ,"dlFcBd ci"¨©§¨¤¦§¦©§©¤¤¦§¨
."iPEWxBd ipA" zcFar£©§¥©¥§¦

"iW`xl zgY Fl`nU" zpigA ,"dwfgd ci"exiW) §¨©£¨¨§¦©§Ÿ©©§Ÿ¦¦

(e ,a mixiXd."ixxn ipA" zpigA `Ed ± ©¦¦§¦©§¥§¨¦
oFWl ± "dnx" iM ,"zdw ipA" zpigA Edf ± "dnxd ci"e§¨¨¨¨¤§¦©§¥§¨¦¨¨§
oFx`d mi`UFp EidW "zdw ipA" zpigA `Ede ,zFnnFx§§§¦©§¥§¨¤¨§¦¨¨

zFgENde'כּו. §©

,dPdexWt` i` ,mIel 'bd ici lrW Ff d`lrdl gMd §¦¥©Ÿ©§©£¨¨¤©§¥©§¦¦¦¤§¨
Edfe ,dlrnln dNgzA dkWnd ici lr m`ÎiM zFidl¦§¦¦©§¥©§¨¨¦§¦¨¦§©§¨§¤
mzcFarA miligzn mIeld Eid `l okle .mipdMd ici lr©§¥©Ÿ£¦§¨¥Ÿ¨©§¦¦©§¦¦©£¨¨

aEzMW FnM ,mipdMd ici lr m`ÎiM(hi ,c xAcOA)EnUe" :21 ¦¦©§¥©Ÿ£¦§¤¨©¦§¨§¨
FzcFar lr Wi` Wi`'22"כּוipA W`x z` `Up" oipr Edfe . ¦¦©£¨§¤¦§¨¨Ÿ¤Ÿ§¥

."md mB oFWxb¥§©¥
oiIr ± "W`x z`iUp" xn`p `l ixxn ipaAW dnE©¤¦§¥§¨¦Ÿ¤¡©§¦©Ÿ©¥
oFx`d iprFHn did zdTW itl ,`Up zWxR Wix zFAxA§©¥¨¨©¨Ÿ§¦¤§¨¨¨¦£¥¨¨

miWcTd Wcw `EdW" EpiidCכּו'± ,Wcw did oFWxbe ." ¤Ÿ¤©¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¤§©§
aizkE ,xFkA didW(a ,bi zFnW)xFkA lk il WCw" dnכּו': ." ¤¨¨§§¦§©¤¦¨§©
ixxn ipaA oM oi`X. ׁשם עּיין כ ּו'. ¤¥¥¦§¥§¨¦ֵַָ

z` E`U" WExtA lirl x`Fan dPdC :Wxtl Wie§¥§¨¥§¦¥§¨§¥§¥§¤
KWnPd ,"oFYgYd oFvx" zpigA xXwl EpiidC ,"W`xŸ§©§§©¥§¦©¨©©§©¦§¨
FxAglE ,sEBA miWAElOd oigFnE W`x zpigAn¦§¦©Ÿ¦©§¨¦©§©§
`EdW ± "lkVd on dlrnNW oFvxd" zpigal FzFlrdlE§©£¦§¦©¨¨¤§©§¨¦©¥¤¤

"Dilfn" zpigAn'ּבּמד ּבר).כּו ּפר ׁשת  ריׁש ׁשם  .(עּיין ¦§¦©©¨¥ְִֵֵַַַָָָָ

dxFYd wqr ici lr Edf ± Ff d`lrd xTir ,dPde§¦¥¦¨©£¨¨¤©§¥¥¤©¨
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ּפסּוק19. על ׁשּנתּבאר a)(ּכמֹו ,gk zFnW) לאהרֹון קדׁש בגדי "ועׂשית ְְִֵֶַָָ§ְְְֲִִֵֶַָָֹ
כו'").

.20"dnx ciA" mi`vi l`xUi ipaE](g ,ci zFnW).[ §¥¦§¨¥Ÿ§¦§¨¨¨§

.21[mzF`]¨

ידֹות,22. ג' מענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה (ועּיין אחר. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוכמֹו
ּבפּורּיא"). לבסּומי אינׁש "חּייב הּמתחיל ְְְְִִִִִֵַַַַָָּבדּבּור



רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

"mkFzA iYpkWe" ± oMWOd oipr Edfe(g ,dk zFnW)oipr Edfe . §¤¦§¨©¦§¨§¨©§¦§¨§§¤¦§¨
il` iWi` deNi mrRd"'כּו"(cl ,hk ziW`xA).xF` zkWnd Epiid ©©©¦¨¤¦¦¥©§¥¦©§©§¨©

.Ff daWgn zpigaA KWnp zFidl ± sFqÎoi`לק ּמן ׁשּיתּבאר ].ּכמֹו ¥¦§¦§¨¦§¦©©£¨¨ְְְִֵֶַָָ

"Epiwl` 'd l`xUi rnW"A zEppFAzdd Edfe(c ,e mixaC) §¤©¦§§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥§¨¦

"Epiwl`" Edfe .Ff daWgnA WAlzn `EdW :WExiR ±¥¤¦§©¥§©§¨¨§¤¡Ÿ¥
.mEvnv zpigA§¦©¦§

mlFrl FzEkln cFaM mW KExA" mixnF` KM xg`e§©©©§¦¨¥§©§§¨
mb ,zEkln zpigA mikiWnnE mikxaOW ± "crë¤¤§¨§¦©§¦¦§¦©©§©

diUrÎdxiviÎd`ixA zFnlFrA12clFp Ff zEppFAzdnE . §¨§¦¨§¦¨£¦¨¥¦§§¨
"Yad`e" zpigA KWnpe(d ,e mixaC). §¦§¨§¦©§¨©§¨§¨¦

FnM ,llM Kxc "zFrixI"d oipr `Ed dad`de§¨©£¨¦§¨©§¦¤¤§¨§
od hxR KxC la` .x`AzIW"aEzMW FnM ."zFCn dXW ¤¦§¨¥£¨¤¤§¨¥¦¨¦§¤¨

mik`lOA(a ,e EdirWi)eipt dQki miYWA" miYWaEכּו': , ©©§¨¦§©§¨¦§©¦§©¤¨¨¦§©¦
"aFWe `Fvx" EpiidC ."stFri(ci ,` l`wfgi)"a"n mW" KklE . §¥§©§¨¨§¤§¥§¨¥

.zFaiY dXW cg` lkaE ,miwEqR 'f FA Wi ±¥§¦§¨¤¨¦¨¥
onBx`e WW" zFrixiA aEzMW Edfe'כּו,oipeeB ziW ," §¤¤¨©§¦¥§©§¨¨¦§¨¦

"miWgY zFxFr dqknE"(hi ,el .ci ,ek zFnW)FnEBxYW ¦§¥§¨¦§¤©§
l"fx Exn`e ."`pFBqq"[ כ"ח דף  ּדׁשּבת  ב ' "UUW[פרק  : ©§¨§¨§©©ְֶֶַַָ¤¨

l"Pd zFCn dXW Epiid ."dAxd oipebA13. ¦§¨¦©§¥©§¦¨¦©©
,dad`d `Ed "`Fvx"d :mc`A "aFWe `Fvx" oipre§¦§¨¨¨¨¨¨¨¨¨©£¨
ici lr `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd `Ed "aFX"de§©©§¨©¥¨©§¥

g"nx" odW ,zFIUrn zFvnoixa`FnM - "`MlnC ¦§©£¦¤¥©©¥¨¦§©§¨§
zEIgde xF`d iENibl ilM `EdW xa`d'כּוici lre . ¨¥¤¤§¦§¦¨§©©§©§¥

xF` z`xWd iENiB eilr KiWnn mc`dW ,Ff dkWnd©§¨¨¤¨¨¨©§¦¨¨¦©§¨©
EpWCw xW`" xn`nM ,zFvOd ici lr `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©§¥©¦§§©£¨£¤¦§¨
dAxÎdad` xxFrznE xfFg df ici lr dPd ,"eizFvnA§¦§¨¦¥©§¥¤¥¦§¥©£¨©¨

mc`d WtpA14"dvExP Lixg` ipkWn" Edfe .,` mixiXd xiW) §¤¤¨¨¨§¤¨§¥¦©£¤¨¨¦©¦¦

(caizkE .(a ,`l Edinxi)oM lr ,KiYad` mlFr zad`" : §¦¦§§¨©£©¨£©§¦©¥
cqg KiYkWn'וגֹו,"aFXd xg` ± `Fvx" Wi `vnpe ." §©§¦¨¤ְ§¦§¨¥¨©©©

."`Fvxd xg` ± aFW"e§©©¨¨
zkWnd Epiid ,zFrixId E`UPW oFWxb ipA oipr Edfe§¤¦§¨§¥¥§¤¨§©§¦©§©§¨©

r KWnPd "dAx dad`"zad`"A ± zFvOd mEIw ici l ©£¨©¨©¦§¨©§¥¦©¦§§©£©
"aFXd mcFTW `Fvx"d `EdW "mlFr'כּוzFrixId mbe . ¨¤¨¨¤¤©§©©§¦

.Wtpl miWEal md zFvOdW FnM ,mitiTn md¥©¦¦§¤©¦§¥§¦¨¤¤
zpigA odW ,miWxTd i`UFp ixxn ipA zcFar ,`vnp¦§¨£©§¥§¨¦§¥©§¨¦¤¥§¦©
KWnp dPOOW ,d`YYÎd`xi Edf ± "micnFr miHW ivr"£¥¦¦§¦¤¦§¨©¨¨¤¦¤¨¦§¨

dcinrd zpigAE.oFvxÎlEHia §¦©¨£¦¨¦¨

Epiid ± zFrixId i`UFp oFWxB ipA zpigA KM xg`e§©©©§¦©§¥¥§§¥©§¦©§
Îdad`"e "mlFrÎzad`" :dad` zFpigA 'a zExAgzd¦§©§§¦©£¨©£©¨§©£¨

."dAx©¨

zFgAfOde oFx`d i`UFp zdw ipA zcFare'כוEdf ± ©£©§¥§¨§¥¨¨§©¦§§¤
Îdad`" zpigAn mB dlrnl `idW d`NirÎd`xi zpigA§¦©¦§¨¦¨¨¤¦§©§¨©¦§¦©©£¨

."dAx©¨

aizkcM .zFgENd fEpB did oFx`A ,dPd iM(ak ,ai aFI`): ¦¦¥¨¨¨¨¨©§¦§¦¦

aEzMW FnM ;KWg iPn zFwEnr dNbn"(e ,av miNdY)Ewnr" : §©¤£¦¦Ÿ¤§¤¨§¦¦¨§
aEzMW FnkE .dxFpOd ici lr did iENiBde ."LizFaWgn©§§¤§©¦¨¨©§¥©§¨§¤¨

(bk ,e ilWn)iENibe xF` zpigA KWnPX ± "xF` ± dxFze" : ¦§¥§¨¤¦§¨§¦©§¦
"Fxzq KWg zWi"C mlrdd zpigAn(ai ,gi miNdY)15. ¦§¦©©¤§¥§¨¤Ÿ¤¦§§¦¦

xxal `id dxFYd lk iM ,"ExixAz` dnkgA" ,dPde§¦¥§¨§¨¦§§¦¦¨©¨¦§¨¥
ipa `Vn" df did okle .zFgAfOd oipr Edfe .mixExiA¥¦§¤¦§¨©¦§§§¨¥¨¨¤©¨§¥

zdw"(eh ,c xAcOA)aEzMW FnM `EdW ,(i ,hn ziW`xA)Fle" §¨©¦§¨¤§¤¨§¥¦§
`Innr oEWPMzi" ± "miOr zdTi'16"כּוoipr `EdW , ¦§©©¦¦§©§©§©¨¤¦§¨

.mixExiAd©¥¦
,d`NirÎd`xi zpigA oM mB KWnp dnkg ici lre§©§¥¨§¨¦§¨©¥§¦©¦§¨¦¨¨
oi` m` ,dnkg oi` ± d`xi oi` m`" xn`On rcFPM©¨¦©£¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥

:"d`xi oi` ± dnkg̈§¨¥¦§¨
Îd`xi oi` m`C ,d`YYÎd`xi zFidl jixv dNgYnC§¦§¦¨¨¦¦§¦§¨©¨¨§¦¥¦§¨
zpigA Edfe ± dnkgd zpigal `Fal xWt` i` d`YY©¨¨¦¤§¨¨¦§¦©©¨§¨§¤§¦©
Îd`xi oi` ± dnkg oi` m`" KM xg`e .l"Pd "miWxT"d©§¨¦©©§©©©¦¥¨§¨¥¦§¨
dxFYd ici lr Edf ,d`NirÎd`xil `Fal icMW "d`Nir¦¨¨¤§¥¨§¦§¨¦¨¨¤©§¥©¨

"zwtp dnkgn"C17Îd`xi Edf "zdw ipA" zpigA ,`vnp . §¦¨§¨¨§¨¦§¨§¦©§¥§¨¤¦§¨
dxUrÎdpFnW zpigA Edfe .dAxÎdad` xg`NW d`Nir¦¨¨¤§©©©£¨©¨§¤§¦©§¤¤§¥

: .rnWÎz`ixwc "Yad`e" xg`W¤©©§¨©§¨¦§¦©§©

,mpn`e cEpiid ,miWxTd mi`UFp ixxn ipA EidX dn §¨§¨©¤¨§¥§¨¦§¦©§¨¦©§
,dPdC .d`NirÎd`xiA d`YYÎd`xi xAglE zFlrdl§©£§©¥¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨§¦¥
minrR 'a Eid oMWOA dPd iM .df lr dxFn ixxn mW¥§¨¦¤©¤¦¦¥©¦§¨¨§¨¦

"xFxC xn W`x minUA" ± cg` :"xFn"(bk ,l zFnW) ¤¨§¨¦Ÿ¨§§

xFn" ± zxhTd ipnnqA ,'ad ,"dgWOd onW"AW¤§¤¤©¦§¨©§©§¨¥©§Ÿ¤
."drivwE§¦¨

,'rEci' `xwPW dIg mCn dUrp xFOd iM :oiprde§¨¦§¨¦©©£¤¦©©¨¤¦§¨¨©
mUFa dUrpe mCd WxwPWM18,`itMz`" oipr `Ede . §¤¦§©©¨§©£¨¤§¦§¨¦§©§¨

ipnnqC "xFn" oipr Edfe ."`xFdpl `kFWg `kRdz`e§¦§©§¨£¨¦§¨§¤¦§¨§©§¨¥
.dlrnlÎdHOn d`lrde gix `EdW ± zxhTd©§Ÿ¤¤¥©§©£¨¨¦©¨§©§¨

Îdlrnln ± dkWnd xxFrn ,Ff d`lrd ici lre§©§¥©£¨¨§¥©§¨¨¦§©§¨
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ׁשּלח").12. הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ(ועּיין

כּו'"].13. הּיהּודים "וקּבל ּבּפסּוק וׁשֹוב רצֹוא ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ[ועּיין

הּמּטֹות"].14. "ראׁשי ּבּפסּוק ּׁשּנתּבאר מה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָ[עין

מּצֹות",15. ּתאכל ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ(ועּיין
k)ּבפירּוׁש ,ci zFnW).("'כּו וּיאר והחׁש הענן "ויהי ְֵ§ְְִֶֶֶַַַָָָֹ

.16[.qElwp` mEBxzA l`pAxA`d zqxB]¦§©¨©©§©¥§©§ª§§

הּדברים 17. ּכל את אלקים "וידּבר הּמתחיל ּבדּבּור לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ּוכמֹו
ֵֶָהאּלה").

לבסּומי 18. אינׁש "חּייב הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ(ועּיין
ְַָּבפּורּיא").

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`xin" `xwPW ,dgWOd onWAW "xFxC xn" `Ede .dHnl§©¨§¨§¤§¤¤©¦§¨¤¦§¨¥¨
Îd`xi zpigA oM mb `EdW ,dxFYd znkg `EdW ,"`ikc©§¨¤¨§©©¨¤©¥§¦©¦§¨

.d`Nir¦¨¨
`kRdz`e ,`itMz`" `EdW ± zxhTAW xFOde§©¤©§Ÿ¤¤¦§©§¨§¦§©§¨
`Ede d`YYÎd`xi zpigA `Ed ± "`xFdpl `kFWgc©£¨¦§¨§¦©¦§¨©¨¨§

nd mxFBd.d`NirÎd`xi zkW ©¥©§¨©¦§¨¦¨¨
EpiidC ,xFn minrR 'A WExiR Epiid "ixxn" okl̈¥§¨¦©§¥§¨¦§©§
,miWxTd E`Up md okle .l"Pd xFn zFpigA 'a zExAgzd¦§©§§¦©©§¨¥¥¨§©§¨¦
.d`NirÎd`xiA d`YYÎd`xi xEAig oipr oM mb `EdW¤©¥¦§¨¦¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨

ipA zcFar lM didY eipaE oxd` iR lr" Edfe§¤©¦©£Ÿ¨¨¦§¤¨£©§¥
"iPEWxBd(fk ,c xAcOA)"iPEWxBd ipA zcFar" iAB `wecC : ©¥§¦©¦§¨§©§¨©¥£©§¥©¥§¦

E`UPW - oFWxb ipA zcFar iM ,"oxd` iR lr" xn`p¤¡©©¦©£Ÿ¦£©§¥¥§¤¨§
zpigA KiWndl `Ede ,mitiTn zpigA mdW ,zFrixId©§¦¤¥§¦©©¦¦§§©§¦§¦©
oipeeBE zFCn dXWA ± siTn zpigA `idW 'dpFilr dad`'©£¨¤§¨¤¦§¦©©¦§¦¨¦§¨¦
ici lr `weC `id Ff dkWnde .l"PM WtPd zFCnAW¤§¦©¤¤©©§©§¨¨¦©§¨©§¥
axe" zpigaE ,'dAxÎdad`'d xFwn `Ed `EdW ,oxd ©̀£Ÿ¤§¨©£¨©¨§¦©§©

."cqg¤¤
zpigA `id "xd" iM :'o ,x"d ,'` :oxd` `xwp okle§¨¥¦§¨©£Ÿ¨¦¨¦§¦©

"iadF` mdxa`" ,okle .dad`(g ,`n EdirWi)."xd" F`xw ± ©£¨§¨¥©§¨¨£¦§©§¨§¨¨
"xdd xdA" zn oxd` K`(hl ,bl xAcOA)dad` `idW , ©©£Ÿ¥§Ÿ¨¨©¦§¨¤¦©£¨

mdxa` zpigAn xzFi dpFilr19. ¤§¨¥¦§¦©©§¨¨
`EdW ,`lR zpigA `Ed s"l` :xd ± s"l` Edfe§¤¨¤¨¨¤§¦©¤¤¤
ixEh" xdGA `xwpe ,lkVdn dlrnNW zFpFilr zFCOn¦¦¤§¤§©§¨¥©¥¤§¦§¨©Ÿ©¥

."`kFWg£¨
xF` zkWnde zcixi zpigA `id dhEWRd o"Epe§©§¨¦§¦©§¦©§©§¨©
`Ed oxd` iM .l`xUi zFnWp lkl ,dHnl Ff dAxÎdad ©̀£¨©¨§©¨§¨¦§¦§¨¥¦©£Ÿ

.l`xUi zFnWpl miqpxtnd "mirFx draX"n¦¦§¨¦©§©§§¦§¦§¦§¨¥
oM mb `EdW ,oMWOd zFrixi E`UPW "oFWxb ipA" okle§¨¥§¥¥§¤¨§§¦©¦§¨¤©¥
dad`' ± dad` zFpigA 'a xEAge zkWnde z`lrd©£¨©§©§¨©§¦§¦©£¨©£¨
oxd` iR lr" `weC df did ± 'dAx dad`'e 'dpFilr¤§¨§©£¨©¨¨¨¤©§¨©¦©£Ÿ
."cqg axe" ,'dAx dad`' zpigA xFwn `Ed oxd`C ,"eipaE¨¨§©£Ÿ§§¦©©£¨©¨§©¤¤

FWxB" oM mb `xwp okleo,`wiiC dhEWR o"EpA ± "dn) §¨¥¦§¨©¥¥§§§¨©§¨©
WxB" oM oi`Xm(m"nA `EdW "oEp zpigAn oM mb FA WIW , ¤¥¥¥§Ÿ¤§¥¤¥©¥¦§¦©

xd`c dhEWRodkWndd lr fnFx dhEWR o"EPd iM . §¨§©£Ÿ¦©§¨¥©©©§¨¨
ici lr `id ± dHnl dkWndd didIW ickE .dHn dHnl§©¨©¨§¥¤¦§¤©©§¨¨§©¨¦©§¥
ux`a iYxare" oiprn rcFPM ,xzFi dpFilr dpigA§¦¨¤§¨¥©¨¥¦§¨§¨©§¦§¤¤
`weC oM lr ,"K`ln `le ip`" ± (ai ,ai zFnW) "mixvn¦§©¦§£¦§Ÿ©§¨©¥©§¨
lkA dHnl KWOil lkEi oxd`C dAxÎdad` zpigAn¦§¦©©£¨©¨§©£Ÿ¨¦¨¥§©¨§¨

.Wtp¤¤
± '"d Lpini" iM ."oiWExiB" oFWl `Ed oFWxB ,dPde§¦¥¥§§¥¦¦§¦§

"aiF` urxY" ± `weC(e ,Eh zFnW)ÎWtp zpigA `Ed . ©§¨¦§©¥§§¦©¤¤
dwipi Wi l`nVd eTn oM oi`X dn .zindAd'כוmB . ©©£¦©¤¥¥¦©©§Ÿ¥§¦¨©

.mipFvigd ipir `Oqn siTOde zFrixId©§¦§©©¦§©¥¥¥©¦¦
"Lici EppFM ipc` WcTn" Edfe(fi ,eh zFnW):WExiR , §¤¦§¨§¨¤§¥

sFqÎoi` xF` mixAgn EidW ,`Ed mIeld zbxcOW¤©§¥©©§¦¦¤¨§©§¦¥
icM ,okle ."Ll KFxr oi`" zn`A ixdW .zFnlFrÄ¨¤£¥¤¡¤¥£§§¨¥§¥
Edf ± `NirlcÎ`zExrz` didi `YzlcÎ`zExrz`AW¤§¦§£¨¦§©¨¦§¤¦§£¨¦§¥¨¤
mrRd" :aEzMW FnM ,xEAig oFWl `EdW ± mIeld oipr¦§¨©§¦¦¤§¦§¤¨©©©
EidW Edfe .df xEAig minxFBd mdW ,"il` iWi` deNi¦¨¤¦¦¥¨¤¥©§¦¦¤§¤¤¨
d`lrd ± dipg did KM xg`e ,eilke oMWOd mi`UFp§¦©¦§¨§¥¨§©©©¨¨£¨¨©£¨¨

.dkWnde§©§¨¨
sFqÎoi` xF` iENib didIW ± "EppFM ipc` WcTn" Edfe§¤¦§¨§¤¦§¤¦¥

,"mkFzA iYpkWe" ± dHnl `EdÎKExÄ§©¨§¨©§¦§¨
"dlcBd ci" :zFci 'b md ± "Lici"(`l ,ci zFnW)ci" , ¨¤¥¨¨©§Ÿ¨§¨

"dwfgd(ai ,cl mixac)"dnxd cI"d ,20(g ,ci zFnW). ©£¨¨©¨¨¨¨§

oipr `Ed ± "cqg axe" zpigA `idW ,"dlFcBd ci"¨©§¨¤¦§¦©§©¤¤¦§¨
."iPEWxBd ipA" zcFar£©§¥©¥§¦

"iW`xl zgY Fl`nU" zpigA ,"dwfgd ci"exiW) §¨©£¨¨§¦©§Ÿ©©§Ÿ¦¦

(e ,a mixiXd."ixxn ipA" zpigA `Ed ± ©¦¦§¦©§¥§¨¦
oFWl ± "dnx" iM ,"zdw ipA" zpigA Edf ± "dnxd ci"e§¨¨¨¨¤§¦©§¥§¨¦¨¨§
oFx`d mi`UFp EidW "zdw ipA" zpigA `Ede ,zFnnFx§§§¦©§¥§¨¤¨§¦¨¨

zFgENde'כּו. §©

,dPdexWt` i` ,mIel 'bd ici lrW Ff d`lrdl gMd §¦¥©Ÿ©§©£¨¨¤©§¥©§¦¦¦¤§¨
Edfe ,dlrnln dNgzA dkWnd ici lr m`ÎiM zFidl¦§¦¦©§¥©§¨¨¦§¦¨¦§©§¨§¤
mzcFarA miligzn mIeld Eid `l okle .mipdMd ici lr©§¥©Ÿ£¦§¨¥Ÿ¨©§¦¦©§¦¦©£¨¨

aEzMW FnM ,mipdMd ici lr m`ÎiM(hi ,c xAcOA)EnUe" :21 ¦¦©§¥©Ÿ£¦§¤¨©¦§¨§¨
FzcFar lr Wi` Wi`'22"כּוipA W`x z` `Up" oipr Edfe . ¦¦©£¨§¤¦§¨¨Ÿ¤Ÿ§¥

."md mB oFWxb¥§©¥
oiIr ± "W`x z`iUp" xn`p `l ixxn ipaAW dnE©¤¦§¥§¨¦Ÿ¤¡©§¦©Ÿ©¥
oFx`d iprFHn did zdTW itl ,`Up zWxR Wix zFAxA§©¥¨¨©¨Ÿ§¦¤§¨¨¨¦£¥¨¨

miWcTd Wcw `EdW" EpiidCכּו'± ,Wcw did oFWxbe ." ¤Ÿ¤©¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¤§©§
aizkE ,xFkA didW(a ,bi zFnW)xFkA lk il WCw" dnכּו': ." ¤¨¨§§¦§©¤¦¨§©
ixxn ipaA oM oi`X. ׁשם עּיין כ ּו'. ¤¥¥¦§¥§¨¦ֵַָ

z` E`U" WExtA lirl x`Fan dPdC :Wxtl Wie§¥§¨¥§¦¥§¨§¥§¥§¤
KWnPd ,"oFYgYd oFvx" zpigA xXwl EpiidC ,"W`xŸ§©§§©¥§¦©¨©©§©¦§¨
FxAglE ,sEBA miWAElOd oigFnE W`x zpigAn¦§¦©Ÿ¦©§¨¦©§©§
`EdW ± "lkVd on dlrnNW oFvxd" zpigal FzFlrdlE§©£¦§¦©¨¨¤§©§¨¦©¥¤¤

"Dilfn" zpigAn'ּבּמד ּבר).כּו ּפר ׁשת  ריׁש ׁשם  .(עּיין ¦§¦©©¨¥ְִֵֵַַַָָָָ

dxFYd wqr ici lr Edf ± Ff d`lrd xTir ,dPde§¦¥¦¨©£¨¨¤©§¥¥¤©¨
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ּפסּוק19. על ׁשּנתּבאר a)(ּכמֹו ,gk zFnW) לאהרֹון קדׁש בגדי "ועׂשית ְְִֵֶַָָ§ְְְֲִִֵֶַָָֹ
כו'").

.20"dnx ciA" mi`vi l`xUi ipaE](g ,ci zFnW).[ §¥¦§¨¥Ÿ§¦§¨¨¨§

.21[mzF`]¨

ידֹות,22. ג' מענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה (ועּיין אחר. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוכמֹו
ּבפּורּיא"). לבסּומי אינׁש "חּייב הּמתחיל ְְְְִִִִִֵַַַַָָּבדּבּור



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

"oFilrd oFvx" zpigA `idW23EidW "zdw ipA" iAB ,okle . ¤¦§¦©¨¨¤§§¨¥©¥§¥§¨¤¨
."W`x z` `Up" xn`p zFgENd FAW oFx`d z` oiprFh£¦¤¨¨¤©¤¡©¨Ÿ¤Ÿ

"miWcTd Wcw" oipr Edfe24EidW oFWxB ipaAW `N` . §¤¦§¨Ÿ¤©¨¨¦¤¨¤¦§¥¥§¤¨
dad`' ± zExAgzd oipr oM mB `EdW ,zFrixId i`UFp§¥©§¦¤©¥¦§¨¦§©§©£¨
z` `Up" oM mB mdA xn`p okl ± 'dAx dad`'A 'dpFilr¤§¨§©£¨©¨¨¥¤¡©¨¤©¥¨Ÿ¤

md mB oFWxb ipA W`x'כּו`Ed "ixxn ipA" zcFar la` ." Ÿ§¥¥§©¥£¨£©§¥§¨¦
`l Kkl ,oigFOde W`xd on zkWnPd d`xi zpigaA¦§¦©¦§¨©¦§¤¤¦¨Ÿ§©¦§¨Ÿ
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כּו'"23. "אחזּתיו ּבענין ׁשם ׁשּנתּבאר c)ּוכמֹו ,b mixiXd xiW) ּובׁשאר . ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ¦©¦¦ְִָ
ּכל  את אלקים "וידּבר הּמתחיל ּבדּבּור לעיל, ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹדּוכּתי.

יראה". אין – חכמה אין "אם ּגּבי ְְְִִִֵֵֵַַָָָָהּדברים",

הּמתחיל 24. ּובדּבּור יעקב". "וּיׁשב הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹעּיין
ׁשּבתֹון". ַַַָ"ׁשּבת

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

שמע Â‰ÊÂ(מה) דק"ש ראשון דפסוק הענין המשך
במחשבה  שעלה ישראל בחי' ישראל
חכמה  כלו' סתימאה מחשבה שנק' העצמי' עליונה
א' לפני וזהו כנ"ל ומחשבה רעיון מכל הנעלם סתימאה
הכללי  המספר מקור מבחי' גם למעלה סופר אתה מה
בחי' שהיא עיונית מחשבה שנק' המחשבה דגדלות
פי' אבל כנ"ל אותיות ההתחלקות לפרטי כללי מקור
כנ"ל  כו' הפשוטה ח"ע בעצמות היינו במחשבה עלה
שהוא  דק"ש עליון יחוד ליחד זה ישראל בכח יש ולזה
דלי"ת  א"ח אחד הוי"ה ופי' אחד ה' אלקינו הוי"ה מ"ש
דסובב  ההשתלשלות כל כללות בדרך יובן הנה רבתי
בחי' היינו דלי"ת א"ח דבחי' המעלות רום עד וממלא
גדלות  בחי' היינו רבתי דלי"ת שבחי' בכלל ממלא
הדיבור  לבחי' כללי מקור שהוא שבמחשבה הדיבור
רום  עד וכמ"כ כידוע ממש ממלא בחי' הוא בפרט
עליונה  היותר שבמחשבה הדיבור גדלות בחי' המעלות
הפשוט  אא"ס דעצמות הפשיטות בתכלית הפשוטה
חקיקה  בחי' גליפו גליף (דבי' עילאה טהירו שנק'
בבחי' ודיבור דמחשבה אותיות מיני ב' דהיינו לחקיקה
שבלתי  העצמית מחשבה בחי' שלהן וקטנות גדלות
דאותיו' וחקיקה גליפה ובחי' עדיין במחשבה אותיות
במחשבה  וקטנות גדלות בחי' ה"ז כו' המחשבה
באותיות  וכמ"כ כו') גליפו גליף לבד ע"ז גם (ויתפרש
ובחי' הנ"ל הדיבור גדלות בחי' גליפו) (גליף הדיבור
בחי' הוא כו') הדיבור אותיות בהתחלקות שבא קטנות
העליונה  מחשבה הוא דלי"ת א"ח ובחי' בכלל ממלא

זו הפשוטה במחשבה (וגם סובב בחי' שנק' העצמית
גדלות  בחי' והוא וממלא סובב בחי' בה יש עצמה
זה  יחוד בחי' להיות כדי והנה כנ"ל) שבה וקטנות
מבחי' מלמעלה בהכרח להיות צריך וממלא דסובב

העצמי' מחשבה מבחי' גם למעלה דהיינו וממלא סובב
בחי' לכלל שבאה עיונית מחשבה שנק' כו' הפשוטה
א"ח  נק' שלזה כנ"ל עכ"פ דממלא התחלקות מקור
כי  רבתי דלי"ת עם לו א' שמקור לדלי"ת א"ח דלי"ת
הח"ע  מעצמות נמשך הנ"ל המחשבה גדלות גם
נגלה  לא גם רעיון מכל הנעלם שכל שנק' הפשוטה
והוא  הנ"ל דלי"ת א"ח מלפני וזהו כו' עיונית במחשבה
מבחי' שלמעלה כו' הפשוטה הח"ע עצמות בחי' ע"י
לפני  בענין וכנ"ל הנ"ל דלי"ת דבא"ח וממלא סובב
במחשבה  עלה שישראל מה שזהו סופר אתה מה אחד
בחכמה  הוי"ה דכל כידוע א' הוי"ה פי' והיינו כנ"ל
דעצמות  התגלות ראשי' בחי' כי כו' בחכמה ה' כמ"ש
הפשוטה  ח"ע בבחי' והיינו דוקא בחכמה הוא אא"ס
וממלא  דסובב יחוד שיהיה כדי ואמנם ממש שבעצמותו
כנ"ל  עילאה טהירו שבעצמות ודיבור דמחשבה הכללי
אותיות  ד' בחי' ע"י דח"ע הוי"ה שם נמשך לזה הנה
שהוא  התפשטות בחי' ה"א ואח"כ צמצום יו"ד הללו
מן  המשכה בחי' וי"ו ואח"כ דבינה המחשבה בחי'
והכל  כידוע אחרונה ה"א שהוא הדיבור אל המחשבה
אותיות  ד' נמשך כו' הפשוטה ח"ע עצמות בבחי' עדיין
דלי"ת  דא"ח יחוד לבחי' מקור מזה שיהיה בכדי הללו
שהוא  וממלא סובב בחי' שזהו העצמות מן גמור בגילוי
לעלמין  סובב נק' שהרי ומקבל משפיע בחי' בכלל
עולם  של מקומו הוא רז"ל מאמר והיינו וד"ל. כו' עכ"פ
להיות  בממלא דסובב והשפע היחוד הארת בחי' שזהו
הנה  וכמ"ש בכלל ממלא בחי' עולם של מקומו נק'
כי  העצמי מקומו העולם אין אבל כנ"ל כו' אתי מקום
למקום  מקור בחי' גם מהיות למעלה הוא הרי בעצמותו
להיות  וצריך כנ"ל ג"כ סובב מבחי' למעלה והיינו כו'
זה  בשביל דח"ע הוי"ה אותיות דד' המשכה בחי'
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כו' וממלא סובב בבחי' עולם של מקומו נק' שיהיה
וזהו  כו') עצמו הוא ברוך ואח"כ המקום ברוך או' (ולזה
עיקר  שכולל וארץ רקיעים ז' שהוא דאחד החי"ת ענין
וד' ומטה מעלה ו"ק בה יש הארץ כי המקום בחי'
לד' נמשך ומטה (ומעלה רבתי הדלי"ת והוא כו' סטרין
בחי' רקיעים וז' כו') העליון מקום מבחי' בהעלם
שנכלל  א"ח ונק' המקבל לבחי' וכוללים לארץ משפיע

אור באות בחי' עולם של אלופו הוא והא' לבד חי"ת

יחוד  להיות הוי"ה משם שנמשך עצמה עילאה דחכמה
בחי' דחכמה חי"ת והדלי"ת החי"ת שזהו וממלא סובב
מקור  להיות וכדי כו' מקבל בחי' והדלי"ת משפיע
מקור  בחי' שהוא וארץ רקיעים ז' שכולל דח"ע לחי"ת
כנ"ל  עולם של מקומו הוא אמרו שע"ז דארץ למקום
עילאה  במחשבה שעלה ישראל ישראל שמע ע"י הוא
דח"ע  דהוי"ה ההמשכה יוכל דוקא ידו שעל כנ"ל דח"ע

וד"ל: כו' דלי"ת בא"ח

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ÔÈ·‰ÏÂ האמונה וענין פי' תחלה להקדים יש הענין
מחי' שהקב"ה ענין על הכוונה שאין היא מה
כי  אמונה לקרות יתכן לא זה כי בלבד העולמות כל
בגשמיות  רואים שאין ואע"פ זאת ישיגו ג"כ בשר עיני
לאמונה  שא"צ וכמו בשר בעיני רואה כאילו ה"ז ממש
חיים  ודמו בשרו שרואה מאחר שבגוף הנפש חיות על
רואה  כאילו ה"ז ממש דומם כמו עצמם מצד שהם
להחיותו  בבשרו המתלבש הרוחני חיות ממש בעין
כתיב  וכך ותמונתה הנפש מהות ראה שלא אעפ"י
שרואה  שכמו כ"ו) י"ט (איוב אלוה אחזה ומבשרי
יראה  כך קטן גוף שהוא בשרו חיות ע"י הנפש חיות
מהארץ  גדול גוף שהוא העולם את המחי' ה' חיות
כו' רקיע ובין הרקיע ועובי שנה ת"ק מהלך לרקיע
ויש  חיים והם דומם כמו גופם עצמיות מצד שהם
בגלגלים  התנועה וכח בארץ הצומח כח חיות בכאו"א
הכחות  ומשפיע העולם כל ממלא שהקב"ה ע"י והיינו
וחכמיהם  או"ה חסידי וגם כלל אמונה א"צ ולזה בהם
אנכי  כדכתיב לישראל שנתייחדה והאמונה זה, משיגים
ב') כ' (שמות מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה'
וכמ"ש  מציאותו בשלימות תאמין ולזאת כלומר
[בס' באמונה מצוה שהיא ז"ל והרמב"ן הרמב"ם
ובס' א' סי' רמב"ן שמנה ובמל"ת א' סי' במ"ע המצות
שמציאותו  להאמין היא התורה] יסודי מה' פ"א המדע
רואים  שאנו זו מבחי' מעלה למעלה ונשגב רם הוא ית'
בחי' כי שבנפעל הפועל כח בבחי' העולם את שמחי'
כל  ממלא ונק' ית' פיו ורוח ה' דבר מבחי' רק הוא זו
המחשבה  לגבי בטל הדבור באדם ולמשל עלמין
וכך  הנפש עצמיות לגבי והשכל השכל לגבי והמחשבה

אין  כי להחיותם בעולמות נמשכת ית' מלכותו בחי'
אלקים  דברי העולם והי' שאמר וז"ס עם בלא מלך
הוא  אחד ה' בק"ש אח"כ מ"ש אבל עולם, ומלך חיים
מתלבש  שאינו ית' ועצמותו במהותו ההאמנה
כנ"ל  לעין הנראה בגוף הנשמה כהתפשטות בעולמות
וכל  שהעולם ג"כ תאמין ולזאת עלמין כולא סובב ונק'
ואינו  ית' אצלו לגמרי במציאות באמת בטילים בו אשר
לפי  בפ"ע יש הוא ומ"מ לנשמה טפל שהוא הגוף כמו

אביו ש  מטפת אלא מנשמתו הגוף שרש התהוות אין
עצמותם  שכל צבאם וכל והארץ השמים משא"כ ואמו
השמש  כאור ממש בטילים הם המוחלט מאין נתהווה
אפי' שאין עוד אין וז"ס השמש כדור בגוף כשהוא
הם  כאילו נראה להיות הסתיר לעינינו רק טפל דבר
ראש  ספר (וע' פ"ו ח"ב בלק"א וכמ"ש כו' נפרדים
נתייחדה  האמונה וזו היטב, שם ודו"ק פ"ז) אמנה
כלומר  דאלקייא אלקא לי' קרו או"ה כי לבד לישראל
כחות  מיני לכל האמיתי ומקור הראשון כח שהוא
ליש  העולם מחשיבים ומ"מ ממנו הנמצאים מוגבלים
יתעלה  הוא אבל כו' לגוף כנשמה אותו ומחשבים ודבר
ואין  אחד ה' כי האמת הודיענו מזה ונשגב המרומם
כגוף  ולא ממש ואפס אין העולם כל כי ממש עוד
מעלה  מעלה מרומם ית' ועצמותו שמהותו לפי לנשמה
כנשמה  בתוכם התלבשותו ע"י העולמות מחי' ואינו
ובלק"א  במ"א וכמ"ש סוכ"ע שהוא ע"י אלא בגוף
רק  הוא בעולמות ממנו שמתלבש ומה פמ"ח ח"א
ועי' וכמש"ל ממכ"ע ונק' דיבור מבחי' לבד הארה
הראי' בדרכי השכל אל לקרב זה ביאר ח"ב בלק"א

והמופת:

dvn zlik`e ,ung zzayd zevn
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רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כו' וממלא סובב בבחי' עולם של מקומו נק' שיהיה
וזהו  כו') עצמו הוא ברוך ואח"כ המקום ברוך או' (ולזה
עיקר  שכולל וארץ רקיעים ז' שהוא דאחד החי"ת ענין
וד' ומטה מעלה ו"ק בה יש הארץ כי המקום בחי'
לד' נמשך ומטה (ומעלה רבתי הדלי"ת והוא כו' סטרין
בחי' רקיעים וז' כו') העליון מקום מבחי' בהעלם
שנכלל  א"ח ונק' המקבל לבחי' וכוללים לארץ משפיע

אור באות בחי' עולם של אלופו הוא והא' לבד חי"ת

יחוד  להיות הוי"ה משם שנמשך עצמה עילאה דחכמה
בחי' דחכמה חי"ת והדלי"ת החי"ת שזהו וממלא סובב
מקור  להיות וכדי כו' מקבל בחי' והדלי"ת משפיע
מקור  בחי' שהוא וארץ רקיעים ז' שכולל דח"ע לחי"ת
כנ"ל  עולם של מקומו הוא אמרו שע"ז דארץ למקום
עילאה  במחשבה שעלה ישראל ישראל שמע ע"י הוא
דח"ע  דהוי"ה ההמשכה יוכל דוקא ידו שעל כנ"ל דח"ע

וד"ל: כו' דלי"ת בא"ח

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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ÔÈ·‰ÏÂ האמונה וענין פי' תחלה להקדים יש הענין
מחי' שהקב"ה ענין על הכוונה שאין היא מה
כי  אמונה לקרות יתכן לא זה כי בלבד העולמות כל
בגשמיות  רואים שאין ואע"פ זאת ישיגו ג"כ בשר עיני
לאמונה  שא"צ וכמו בשר בעיני רואה כאילו ה"ז ממש
חיים  ודמו בשרו שרואה מאחר שבגוף הנפש חיות על
רואה  כאילו ה"ז ממש דומם כמו עצמם מצד שהם
להחיותו  בבשרו המתלבש הרוחני חיות ממש בעין
כתיב  וכך ותמונתה הנפש מהות ראה שלא אעפ"י
שרואה  שכמו כ"ו) י"ט (איוב אלוה אחזה ומבשרי
יראה  כך קטן גוף שהוא בשרו חיות ע"י הנפש חיות
מהארץ  גדול גוף שהוא העולם את המחי' ה' חיות
כו' רקיע ובין הרקיע ועובי שנה ת"ק מהלך לרקיע
ויש  חיים והם דומם כמו גופם עצמיות מצד שהם
בגלגלים  התנועה וכח בארץ הצומח כח חיות בכאו"א
הכחות  ומשפיע העולם כל ממלא שהקב"ה ע"י והיינו
וחכמיהם  או"ה חסידי וגם כלל אמונה א"צ ולזה בהם
אנכי  כדכתיב לישראל שנתייחדה והאמונה זה, משיגים
ב') כ' (שמות מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה'
וכמ"ש  מציאותו בשלימות תאמין ולזאת כלומר
[בס' באמונה מצוה שהיא ז"ל והרמב"ן הרמב"ם
ובס' א' סי' רמב"ן שמנה ובמל"ת א' סי' במ"ע המצות
שמציאותו  להאמין היא התורה] יסודי מה' פ"א המדע
רואים  שאנו זו מבחי' מעלה למעלה ונשגב רם הוא ית'
בחי' כי שבנפעל הפועל כח בבחי' העולם את שמחי'
כל  ממלא ונק' ית' פיו ורוח ה' דבר מבחי' רק הוא זו
המחשבה  לגבי בטל הדבור באדם ולמשל עלמין
וכך  הנפש עצמיות לגבי והשכל השכל לגבי והמחשבה

אין  כי להחיותם בעולמות נמשכת ית' מלכותו בחי'
אלקים  דברי העולם והי' שאמר וז"ס עם בלא מלך
הוא  אחד ה' בק"ש אח"כ מ"ש אבל עולם, ומלך חיים
מתלבש  שאינו ית' ועצמותו במהותו ההאמנה
כנ"ל  לעין הנראה בגוף הנשמה כהתפשטות בעולמות
וכל  שהעולם ג"כ תאמין ולזאת עלמין כולא סובב ונק'
ואינו  ית' אצלו לגמרי במציאות באמת בטילים בו אשר
לפי  בפ"ע יש הוא ומ"מ לנשמה טפל שהוא הגוף כמו

אביו ש  מטפת אלא מנשמתו הגוף שרש התהוות אין
עצמותם  שכל צבאם וכל והארץ השמים משא"כ ואמו
השמש  כאור ממש בטילים הם המוחלט מאין נתהווה
אפי' שאין עוד אין וז"ס השמש כדור בגוף כשהוא
הם  כאילו נראה להיות הסתיר לעינינו רק טפל דבר
ראש  ספר (וע' פ"ו ח"ב בלק"א וכמ"ש כו' נפרדים
נתייחדה  האמונה וזו היטב, שם ודו"ק פ"ז) אמנה
כלומר  דאלקייא אלקא לי' קרו או"ה כי לבד לישראל
כחות  מיני לכל האמיתי ומקור הראשון כח שהוא
ליש  העולם מחשיבים ומ"מ ממנו הנמצאים מוגבלים
יתעלה  הוא אבל כו' לגוף כנשמה אותו ומחשבים ודבר
ואין  אחד ה' כי האמת הודיענו מזה ונשגב המרומם
כגוף  ולא ממש ואפס אין העולם כל כי ממש עוד
מעלה  מעלה מרומם ית' ועצמותו שמהותו לפי לנשמה
כנשמה  בתוכם התלבשותו ע"י העולמות מחי' ואינו
ובלק"א  במ"א וכמ"ש סוכ"ע שהוא ע"י אלא בגוף
רק  הוא בעולמות ממנו שמתלבש ומה פמ"ח ח"א
ועי' וכמש"ל ממכ"ע ונק' דיבור מבחי' לבד הארה
הראי' בדרכי השכל אל לקרב זה ביאר ח"ב בלק"א
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Í‡ את להגביה החיות ביכולת הוא איך צ"ל עדיין
קדם  התהו עולם בחי' כי נודע הענין אדם, בחי'
שקדם  לומר שייך אינו קדם וענין ופי' התיקון, לעולם
מארז"ל  וע"ד ומדריגה, במעלה שקדם כ"א הזמן בבחי'
הקדימה  וענין שפי' לעולם תורה קדמה שנה אלפי'
העולמות  ענין ושורש דאו"א, מוחין מבחי' להיותה
חסד  עולם אמרתי כי וכמ"ש דז"א המדות מבחי' הוא
משא"כ  המה מעולם כי וחסדיך רחמיך זכור וכתי' יבנה
אלקי' ברא אשר בד"ה באורך מזה וכמ"ש המוחין,
כי  לתיקון שקדם תהו ענין יובן ועד"ז (ך"ח). לעשות
הפי' אין דתיקון האור ומיעוט דתהו האור ריבוי ענין
אין  באמת כי התיקון בבחי' נתמעט דתהו זה שאור
האור  בחי' לגבי דתיקון האור מיעוט בחי' כלל ערוך
אם  בד"ה באורך מזה וכמ"ש בריבוי שהי' דתהו
אור  ממשארז"ל זה ויובן (ך"ו), ובהביאור בחוקתי
ועד  העולם מסוף מביט אדם הי' ראשון ביום שנברא
לראות  האדם ביכולת שאין רואי' אנו וכשמיעטו סופו
המיעוט  שאחר האור ערוך שאין כו' פרסה ערך רק
ענין  יובן ועד"ז כו'. שמיעטו קודם שהי' איך להאור
אנו  ולכן בשבה"כ, שנפל רק כו', דתהו האור ריבוי
האדם  מן יותר כח להם יש שהבהמות למטה רואים
וד' לתיקון, שקדם התהו מבחי' הוא שרשן כי להיות
שכבר  מה שהם רק התהו מבחי' ג"כ הם המרכבה חיות
פני  בחי' לשרשה הבהמה נפש בהעלות לכן נתברר,
כח  מתוסף וההעלאה הבירור ע"י אזי שבמרכבה, שור
הנה  עי"ז לכן שור, פני בבחי' דתהו אורות מבחי' ועוז
שזהו  הכסא שעל אדם בחי' עם הכסא את מעלים הם

הוא. אדם לא שכי אוא"ס לבחי' התיקון בחי'
‰‰Â רק שור, פני מבחי' ג"כ שרשו שבאדם נה"ב

ע"י  ולכן שור, שבפני אדם פני מבחי' שהוא
שבפני  אדם פני לבחי' מתעלה שבאדם נה"ב בירור

ופני  כתי' והנה הקרבנות. מעילוי יותר גבוה שזהו שור
הד' כל כוללת אדם פני שבחי' שנמצא לארבעתן אדם
כאילו  הוא יצרו את זובח שהאדם ע"י ולכן חיות.
שמקריבין  הקרבן ע"י כי כולם, הקרבנות כל הקריב
את  שזובח ע"י אבל אחד, פרט רק הוא בהמה קרבן
כל  שכולל לארבעתן שהוא אדם פני מבחי' שהוא יצרו

כאיל  הוא עי"ז לכן חיות הקרבנות הד' כל הקריב ו
איזהו  דאבות פ"ד א' במשנה ארז"ל והנה כו'. כולם
אפים  ארך טוב הפסוק והביאו יצרו את הכובש גבור
ממשיך  עי"ז יצרו את שכובש שע"י והיינו מגבור,
עוד  ולא אמרו ולכן יגמה"ר, בחי' והיינו א "א, מבחי'
תפלת  שע"י שכמו והיינו נמאסת, תפלתו שאין אלא
שכובש  ע"י היחיד כמו"כ מדה"ר, י"ג ממשיכי' הצבור
מואס  הקב"ה אין ולכן יגמה"ר, ממשיך עי"ז יצרו את

כו'. הצבור תפלת כמו תפלתו את
‰‰Â ואני אומרים אנו שבת של המנחה בתפלת

שלכאו' חסדך, ברוב אלקי' רצון עת לך תפלתי
דשם  שנודע חסדך, ברוב אלקי' לומר שייך איך צ"ל
בחי' שהוא נאמר ואיך וגבורה דין בחי' הוא אלקי'
אית  דהנה הוא הענין אך חסדך. ברוב גם ומה חסד
חסד  ואית עולם חסד דאקרי חסד אית חסד, ואית חסד
שהוא  עולם חסד בחי' שלגבי והיינו חסד, רב דאקרי
מנגד  הוא אלקי' שם הנה ההשתל' שבסדר החסד בחי'
בחי' אבל החסד, מדת שכנגד והגבו' הדין בחי' שהוא
ההשתל' סדר מבחי' שלמעלה החסד בחי' הוא חסד רב
בשבת  ולכן כו'. אלקי' דשם הגבורות נמתקי' משם
ע"ק  בחי' רעוין דכל רעוא בחי' התגלות שאז במנחה
אלקי' שם שגם חסדך ברוב אלקי' אז אומרי' לכן
ואני  פי' וזהו מע"ק. שנמשכי' החסדי' ע"י מתבסם
אזי  רצון עת בחי' שהוא שבת של מנחה בזמן תפלתי

כו'. חסדך ברוב הוא אלקי' גם
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הנשמה  וגו'. כשחר יבקע אז בפסוק שאלות אור. נוסף רגע בכל השחר: אור מעלת
הגוף  נפשי. לך צמאה – הגלות בזמן ובפרט ה', אהבת חולת נעשית למטה בירידתה

הדעת. בלבול גורמים עבירה הרהורי רע, ציור – הרע יצר בגשמיות. מתענגים ונה"ב

*Ê‡","תצמח מהרה וארכת אֹור ּכּׁשחר יּבקע »ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבעבים, הּבֹוקע הּׁשחר "ּכעּמּוד רׁש"י, ְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּופרׁש
מהּו להבין, וצרי ּתצמיח". מהרה ּורפּואת ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻוארכת
ּומׁשּבח  מעּלה הּׁשמׁש אֹור הלא הּׁשחר, אֹור ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָֹֻֻמעלת
הענין  א ּכתיב. ּבכנפיה" ּומרּפא צדקה ּד"ׁשמש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיֹותר,
,"אֹור "ּכּׁשחר ּפרׁש עזרא ּבן אברהם הרב ּדהּנה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא,
אֹור  לגּבי הּׁשחר אֹור מעלת וזהּו האֹור, יֹוסיף רגע ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּכל
עד  מהתחלתֹו חּלּוקים ּבֹו אין הּׁשמׁש ּדבאֹור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש,
הּוא  הּיֹום ּבׁשעֹות ּדׁשמׁש החם ּתקף ּדהתחּלקּות ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹסֹופֹו,
ּבמעלֹות  ּבהּלּוכּה הארץ מן ורחּוקּה קרּובּה ּבאפן ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹרק
ּבתקף  החם הּיֹום ּבאמצע הּנה ולכן ּברקיע, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעּגּול
ׁשל  האֹור אפן ּבעצם אבל אדם, ּכל ּבראׁש והּצל ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּביֹותר

זר  מהתחלת חּלּוקים ּבּה אין הרי סֹוף הּׁשמׁש עד יחתּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
וזהּו האֹור, יֹוסיף רגע ּבכל הּׁשחר אֹור אבל ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשקיעתּה,
ּולהבין  ּבקיעה. ׁשל אֹור ׁשהּוא ,"אֹור ּכּׁשחר יּבקע ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ"אז
יּבקע  "אז אמרֹו הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה זה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכל

מּניּה אּדלעיל קאי "אֹור לרעב א ּכּׁשחר פרס "הלֹוא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
וכּסיתֹו ערם תראה ּכי בית, ּתביא מרּודים וענּיים ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹלחמ
ּבהנהגֹות  מתנהג האדם וכאׁשר תתעּלם", לא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּומּבׂשר
ּתהיה  ּורפּואתֹו אֹורֹו ּכּׁשחר יּבקע אז הּנה ּכאּלּו, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָטֹובֹות
עצמי, אֹור לֹו יׁש ואחד אחד ּדכל מּזה ּדמּובן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָמהרה,
עּמּוד  ּדבר ּכדגמת ונעלם מכּסה ההּוא ׁשהאֹור ְְְְְְֶֶֶַַַַַָָֻֻרק
הּטֹובֹות  ּפעּלֹותיו ידי על ורק ּבעבים, המכּסה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻהּׁשחר
ּדנתינת  ענינים ּבהד' ׁשּמבאר ּכמֹו יׁשרֹות, ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבהנהגֹות
ערּמים  ּומלּביׁש מרּודים ענּיים והכנסת לרעבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלחם
ּבדגמת  העצמי אֹור יתגּלה אז הּנה מּבׂשרֹו, יתעּלם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻולא
הּנה  האֹור, יתּגּלה וכאׁשר ּבעבים, הּבֹוקע הּׁשחר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹור
אֹור  ענין מהּו להבין וצרי ּתצמיח. מהרה ּורפּואתֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאז
אֹור  ּדבגּלּוי ענינֹו ּומהּו ואחד, אחד ּבכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהעצמי
זה  וגּלּוי ּדאֹור החֹולאת, ענין ּומהּו רפּואתֹו, יצמח ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָזה

ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א רפּואתֹו. הּׁשירים הּוא (ׁשיר ְְְְִִִִִִֵַַָָָ

ה) חֹולת ב, ּכי ּבּתּפּוחים רּפדּוני ּבאׁשיׁשֹות ְְֲִִִִִַַַַַָ"סּמכּוני
למּטה  הּנׁשמה ירידת ענין ּדכללּות אני", ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָאהבה
ּבׁשם  נקרא ּבפרט הּגלּות ּוזמן ּבכלל ּבּגּוף ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלהתלּבׁש
חֹולה  ּכי רׁש"י ּופרׁש אני, אהבה חֹולת ּכי וזהּו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָחֹולאת,
ּדהּנׁשמה  ּבגלּותי, ּפה לֹו צמאתי ּכי לאהבתֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹאני
עבֹודתּה הּנׁשמֹות ּבאֹוצר העליֹון ּבעֹולם ְְְְֲִֶַַָָָָָָָּבהיֹותּה
ּגעּגּועים  לּה יׁש ּבּגּוף למּטה ּוכׁשּבאה ויראה, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבאהבה
קּומענדיג  למעלה, ּבהיֹותּה לּה ׁשהיתה האהבה ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָלאֹותֹו
מדרגה  א נא ּביינקען נׁשמה ּדי אן הֹויּבט ּגּוף א ב אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

חֹולה  ּכי רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו חֹולה, ׁשּנעׂשית עד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהבה
נקראת  למּטה הּנׁשמה ּדירידת לאהבתֹו, ּכי אני חֹולאת, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ

וגֹורם  חֹולאת הּוא ּדהּגלּות ּבגלּותי, ּפה לֹו ְְְִִֵֵַַַָָָֹצמאתי
הּכתּוב ּדּבר מלא ּומקרא צּמאֹון, ב)ּופֹועל סג, (ּתהּלים ְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

ּבלי  ועיף צּיה ּבארץ בׂשרי, ל ּכמּה נפׁשי, ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ"צמאה
ׁשממה  ּבמדּבר ׁשההּלּו זה לבד הּנה צּיה ּדבארץ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמים",
ׁשם  אׁשר זאת עֹוד הּנה ּביּׁשּוב, מּכמֹו יֹותר ּבעמל ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹהּוא
ׁשהיה  הּבית ּדבזמן ּברּוחנּיּות, הּוא וכן ּביֹותר, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּצּמאֹון
ורק  הּצּמאֹון, ענין ׁשּי היה לא ּבגלּוי אלקּות ְְְֱִִִַַַַָָָָָֹֹּגּלּוי
הּצּמאֹון  יגּבר ׁשם מים ּבלי ׁשממה ּבמדּבר הֹול ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכאׁשר
ּברּבּוי  ארץ יכּסה החׁש אׁשר הּגלּות ּבזמן וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבמאד,

ּוכתיב הּצּמאֹון, מתּגּבר הּנה והסּתרים, (ּתהּלים העלמֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

נ) אבֹוא מב, מתי חי, לאל לאלקים נפׁשי ְְְִִֵֵַַָָָָָֹ"צמאה
אֹומרת  יׂשראל ּכנסת רׁש"י ּופרׁש אלקים", ּפני ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹואראה
לֹו "אמרּו טֹוב, ׁשֹוחר ּבמדרׁש ואיתא ּבּגלּות, ְְְְִִֵֵַָָָָּכן
את  לנּו מחזיר אּתה אימתי עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל,
ּפני  ורֹואין רגלינּו ּפעמי ּבׁשלׁשה עֹולין ׁשהיינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּכבֹוד
ּדמצרים  מצרים, ׁשם על נקראים הּגלּיֹות וכל ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשכינה,

ּכתיב ּדבהּברכֹות וזהּו ּוגבּול, מצר מו)הּוא ז, (ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

וגֹו', הרעים" מצרים מדוי וכל חלי ּכל מּמ ה' ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹ"והסיר
החֹולאת, הם מצרים ּומדוי ּוגבּול, מצר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַּדמצרים

לּצלן  רחמנא ווייטיקן ּוגבּולים ג ּדי מּמצרים הּבאים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
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ואילך *) שה עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

ממנו.א. למעלה ש(כתוב) מה על מדרגת.ב.הכוונה אחרי להתגעגע הנשמה מתחילה לגוף, הכאבים ג.בהיכנסה
יצילנו. ה' (הייסורים),
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הנשמה  וגו'. כשחר יבקע אז בפסוק שאלות אור. נוסף רגע בכל השחר: אור מעלת
הגוף  נפשי. לך צמאה – הגלות בזמן ובפרט ה', אהבת חולת נעשית למטה בירידתה

הדעת. בלבול גורמים עבירה הרהורי רע, ציור – הרע יצר בגשמיות. מתענגים ונה"ב

*Ê‡","תצמח מהרה וארכת אֹור ּכּׁשחר יּבקע »ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבעבים, הּבֹוקע הּׁשחר "ּכעּמּוד רׁש"י, ְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּופרׁש
מהּו להבין, וצרי ּתצמיח". מהרה ּורפּואת ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻוארכת
ּומׁשּבח  מעּלה הּׁשמׁש אֹור הלא הּׁשחר, אֹור ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָֹֻֻמעלת
הענין  א ּכתיב. ּבכנפיה" ּומרּפא צדקה ּד"ׁשמש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיֹותר,
,"אֹור "ּכּׁשחר ּפרׁש עזרא ּבן אברהם הרב ּדהּנה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא,
אֹור  לגּבי הּׁשחר אֹור מעלת וזהּו האֹור, יֹוסיף רגע ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּכל
עד  מהתחלתֹו חּלּוקים ּבֹו אין הּׁשמׁש ּדבאֹור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש,
הּוא  הּיֹום ּבׁשעֹות ּדׁשמׁש החם ּתקף ּדהתחּלקּות ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹסֹופֹו,
ּבמעלֹות  ּבהּלּוכּה הארץ מן ורחּוקּה קרּובּה ּבאפן ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹרק
ּבתקף  החם הּיֹום ּבאמצע הּנה ולכן ּברקיע, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעּגּול
ׁשל  האֹור אפן ּבעצם אבל אדם, ּכל ּבראׁש והּצל ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּביֹותר

זר  מהתחלת חּלּוקים ּבּה אין הרי סֹוף הּׁשמׁש עד יחתּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
וזהּו האֹור, יֹוסיף רגע ּבכל הּׁשחר אֹור אבל ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשקיעתּה,
ּולהבין  ּבקיעה. ׁשל אֹור ׁשהּוא ,"אֹור ּכּׁשחר יּבקע ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ"אז
יּבקע  "אז אמרֹו הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה זה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכל

מּניּה אּדלעיל קאי "אֹור לרעב א ּכּׁשחר פרס "הלֹוא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
וכּסיתֹו ערם תראה ּכי בית, ּתביא מרּודים וענּיים ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹלחמ
ּבהנהגֹות  מתנהג האדם וכאׁשר תתעּלם", לא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּומּבׂשר
ּתהיה  ּורפּואתֹו אֹורֹו ּכּׁשחר יּבקע אז הּנה ּכאּלּו, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָטֹובֹות
עצמי, אֹור לֹו יׁש ואחד אחד ּדכל מּזה ּדמּובן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָמהרה,
עּמּוד  ּדבר ּכדגמת ונעלם מכּסה ההּוא ׁשהאֹור ְְְְְְֶֶֶַַַַַָָֻֻרק
הּטֹובֹות  ּפעּלֹותיו ידי על ורק ּבעבים, המכּסה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻהּׁשחר
ּדנתינת  ענינים ּבהד' ׁשּמבאר ּכמֹו יׁשרֹות, ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבהנהגֹות
ערּמים  ּומלּביׁש מרּודים ענּיים והכנסת לרעבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלחם
ּבדגמת  העצמי אֹור יתגּלה אז הּנה מּבׂשרֹו, יתעּלם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻולא
הּנה  האֹור, יתּגּלה וכאׁשר ּבעבים, הּבֹוקע הּׁשחר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹור
אֹור  ענין מהּו להבין וצרי ּתצמיח. מהרה ּורפּואתֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאז
אֹור  ּדבגּלּוי ענינֹו ּומהּו ואחד, אחד ּבכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהעצמי
זה  וגּלּוי ּדאֹור החֹולאת, ענין ּומהּו רפּואתֹו, יצמח ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָזה

ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א רפּואתֹו. הּׁשירים הּוא (ׁשיר ְְְְִִִִִִֵַַָָָ

ה) חֹולת ב, ּכי ּבּתּפּוחים רּפדּוני ּבאׁשיׁשֹות ְְֲִִִִִַַַַַָ"סּמכּוני
למּטה  הּנׁשמה ירידת ענין ּדכללּות אני", ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָאהבה
ּבׁשם  נקרא ּבפרט הּגלּות ּוזמן ּבכלל ּבּגּוף ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלהתלּבׁש
חֹולה  ּכי רׁש"י ּופרׁש אני, אהבה חֹולת ּכי וזהּו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָחֹולאת,
ּדהּנׁשמה  ּבגלּותי, ּפה לֹו צמאתי ּכי לאהבתֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹאני
עבֹודתּה הּנׁשמֹות ּבאֹוצר העליֹון ּבעֹולם ְְְְֲִֶַַָָָָָָָּבהיֹותּה
ּגעּגּועים  לּה יׁש ּבּגּוף למּטה ּוכׁשּבאה ויראה, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבאהבה
קּומענדיג  למעלה, ּבהיֹותּה לּה ׁשהיתה האהבה ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָלאֹותֹו
מדרגה  א נא ּביינקען נׁשמה ּדי אן הֹויּבט ּגּוף א ב אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

חֹולה  ּכי רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו חֹולה, ׁשּנעׂשית עד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהבה
נקראת  למּטה הּנׁשמה ּדירידת לאהבתֹו, ּכי אני חֹולאת, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ

וגֹורם  חֹולאת הּוא ּדהּגלּות ּבגלּותי, ּפה לֹו ְְְִִֵֵַַַָָָֹצמאתי
הּכתּוב ּדּבר מלא ּומקרא צּמאֹון, ב)ּופֹועל סג, (ּתהּלים ְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

ּבלי  ועיף צּיה ּבארץ בׂשרי, ל ּכמּה נפׁשי, ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ"צמאה
ׁשממה  ּבמדּבר ׁשההּלּו זה לבד הּנה צּיה ּדבארץ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמים",
ׁשם  אׁשר זאת עֹוד הּנה ּביּׁשּוב, מּכמֹו יֹותר ּבעמל ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹהּוא
ׁשהיה  הּבית ּדבזמן ּברּוחנּיּות, הּוא וכן ּביֹותר, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּצּמאֹון
ורק  הּצּמאֹון, ענין ׁשּי היה לא ּבגלּוי אלקּות ְְְֱִִִַַַַָָָָָֹֹּגּלּוי
הּצּמאֹון  יגּבר ׁשם מים ּבלי ׁשממה ּבמדּבר הֹול ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכאׁשר
ּברּבּוי  ארץ יכּסה החׁש אׁשר הּגלּות ּבזמן וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבמאד,

ּוכתיב הּצּמאֹון, מתּגּבר הּנה והסּתרים, (ּתהּלים העלמֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

נ) אבֹוא מב, מתי חי, לאל לאלקים נפׁשי ְְְִִֵֵַַָָָָָֹ"צמאה
אֹומרת  יׂשראל ּכנסת רׁש"י ּופרׁש אלקים", ּפני ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹואראה
לֹו "אמרּו טֹוב, ׁשֹוחר ּבמדרׁש ואיתא ּבּגלּות, ְְְְִִֵֵַָָָָּכן
את  לנּו מחזיר אּתה אימתי עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל,
ּפני  ורֹואין רגלינּו ּפעמי ּבׁשלׁשה עֹולין ׁשהיינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּכבֹוד
ּדמצרים  מצרים, ׁשם על נקראים הּגלּיֹות וכל ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשכינה,

ּכתיב ּדבהּברכֹות וזהּו ּוגבּול, מצר מו)הּוא ז, (ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

וגֹו', הרעים" מצרים מדוי וכל חלי ּכל מּמ ה' ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹ"והסיר
החֹולאת, הם מצרים ּומדוי ּוגבּול, מצר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַּדמצרים

לּצלן  רחמנא ווייטיקן ּוגבּולים ג ּדי מּמצרים הּבאים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

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

ואילך *) שה עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

ממנו.א. למעלה ש(כתוב) מה על מדרגת.ב.הכוונה אחרי להתגעגע הנשמה מתחילה לגוף, הכאבים ג.בהיכנסה
יצילנו. ה' (הייסורים),
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הּׂשכלי  הּנפׁש ׁשהּוא הּבהמית ונפׁש הּגּוף ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהרעים
מחׁשבֹות  לחׁשב רק הּוא עניניו ּכל אׁשר העֹולם, ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּבעניני
ּכן  ּגם יׁש הרי ּדבגׁשמּיּות ּובהמּיים, חמרּיים ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָּבתענּוגים
והבנה, ּבהׂשּכלה הּתענּוג ּכמֹו ונעלים ּדּקים ְְְְֲֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָּתענּוגים

מיּבעי  לא ׂשכל, איזה ׁשּמבין והמציא ד ּדמי התחּכם אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
ה  אּלא ההׂשּכלה נפלא, ּתענּוג ּבזה לֹו יׁש ּבעצמֹו, היא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

הרי  ּבריּה על ויֹודעּה הׂשּכלה איזה ׁשּמבין מי ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף
לידי  ׁשּמביא וזמרה ּבׁשיר הענג אֹו מּזה, ּגדֹול ענג לֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹיׁש
אּון  אים צּורירט עס הּנפׁש, והתּפעלּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַהתעֹוררּות

אים  לׁשעה ה ּבריינגט ווערט ער אז ודק, נעלה להרּגׁש ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
חּיים  פּונם ּבמּדֹות ו העכער הּתענּוג אֹו ּובהמּיים חמרּיים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָ

לאהב  ּובכלל לזה, הּמצטר עם צדקה לעׂשֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹטֹובֹות
מּכירֹו, ׁשאינֹו מי את ּגם זּולתֹו טֹובת ולדרׁש זּולתֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת
ולהיֹות  הּברּיֹות את לאהב אנֹוׁשּיֹות, מּדֹות מּצד רק ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַֹוהּוא
ּוכמֹו ּולעֹודדֹו, לנחמֹו לּצלן רחמנא יּסּורים הּבעל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבעזר
ענג  להם ׁשּיׁש אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש ּבמּוחׁש רֹואים ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאנּו
להטריח  ּבגּופם חסדים ּגֹומלי והם ּכאּלּו, ּבעבּדֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻּגדֹול
אׁשר  להם, להיטיב טרחֹות מיני ּבכּמה זּולתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשביל
ּבאים  הם אבל ּגׁשמּיים ּתענּוגים היֹותם עם אּלה ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
עם  הּבהמית, הּנפׁש אמנם ּומעלתֹו. הּנפׁש רּוחנּיּות ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּצד
הרע  יצר ּבין ההפרׁש ּדזהּו ּכן, ּגם ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש ְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהיֹות
הּוא  ּדמּדֹות מּדֹות, הּוא הרע ּדהּיצר הּבהמית, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָלּנפׁש
ׁשהם  צּיּורים ּדיׁש לפעל, ּבא ׁשהּדבר ּכמֹו ּבמחֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּצּיּור
הּנפׁש ׁשל טֹובֹות הּמּדֹות טֹוב, יצר והּוא ְִִֵֶֶֶֶַַטֹובים
הּמּדֹות  הינּו הרע, הּיצר הּוא הרעים וצּיּורים ְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהאלקית,
הרע, צּיּור הרע יצר וזהּו הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָרעֹות
אל  ׁשּי ּדוקא הּוא ׁשּבעּקרם הגם הּנה הּמּדֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדענין

עּקרן  הרי הּגבּורה, מּדת אֹו החסד ּבמּדת ּוכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּזּולת,
מי  על אֹו חסד לעׂשֹות מי עם זּולת ּכׁשּיׁש ּדוקא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָהּוא
ּׁשּכתּוב  מה ּדזהּו לזה, ׁשּי אינֹו עצמֹו עם אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהתגּבר,

א)ּבאברהם יח, ּכחם (ּבראׁשית האהל ּפתח יׁשב "והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
מי  עם ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא ׁשהצטער ְְִִִִִֵֶֶַַָָֹהּיֹום",
הּמּדֹות  ּכי להיֹות ּבנפׁשֹו נדיב היה ּדאברהם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלהתחּסד,
עם  רק ׁשּיכה היא הּמּדה ּפעּלת זהּו אמנם לזּולתן, ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻעּקרן

עצמ  עם ׁשּי הּמּדה צּיּור אבל ּובאמת הּזּולת, ּכן, ּגם ֹו ְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
רעה  הם רעֹות הנהגֹות אֹו רעֹות ּבמּדֹות זה צּיּור ְְִִִֵֵֶַָָָָָהּנה
ּומׁשּנים, ׁשֹונים ּבענינים אדם ּבני ּכּמה ּבטבעית ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָֹֻחלי
ּׁשהאדם  מה צּיּורים ׁשהם רעים ההרהּורים הּמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהם
ּבפעל, אֹותם עֹוׁשה ּכאּלּו ענינים ּבכּמה לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמצּיר
ּוכמאמר  ּביֹותר, ורעים קׁשים הם האּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָוההרהּורים

ז"ל כט)רּבֹותינּו א (יֹומא ונקרא כּו', עברה" "הרהּורי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
הארץ  ּדי צּולאזט ער וואס הארץ להׁשקיע ז צּולאזענע ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

וחי  וגּסים, ּפחּותים ּבדברים ורעיֹונֹו ּבדעּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָעצמֹו
ׁשּבזה  זאת מּלבד אׁשר ּבפעל, הּוא ּכאּלּו ההּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹּבהּצּיּור
זאת  עֹוד הּנה נפׁשֹו, וחּיי ּכחֹות ּכל לּצלן רחמנא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹמאּבד
לּצלן  רחמנא ׁשּבא עד ּגּופֹו ּכחֹות ּכל מכּלה ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהּוא
ּבכּמה  רעים חליים לכּמה סּבה וזה הּדעת, ְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָלבלּבּול
הּוא  זה ּכל אמנם ּבפרט. ּובצעירים ּבכלל ְְְְֲִִִִִִֶָָָָָָאנׁשים
הּבהמית  הּנפׁש אבל ּבּמּדֹות, ׁשעּקרֹו הרע הּיצר ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּפעּלת
ּבענינים  הּוא ׂשכלֹו ּכל אבל ּבּׂשכל, הּוא עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָהּנה
ּכן  הּבהמי" "נפׁש ּכׁשמֹו אׁשר ׁשּבגׁשמּיּות, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהחמרּיים
ּבהם  להתעּנג ּדוקא חמרּיים ּבענינים מׁשּקע ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּוא,
ּכן  ּתאוֹותיו, להּׂשיג אי ּולהתחּכם הּׂשּכלֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָּולהׂשּכיל
החמרית. עצמֹו טֹובת ּבׁשביל רק טענֹות מיני ּכל ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹלטען
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(לומר).ד. צורך ומביאו.ה.אין אותו "מנענע" מהחיים.ו.זה יותר נעלה לשעה, נהיה, שמרשה ז.שהוא מה מופרע, לב
ללב.
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באמת ‡. בו אין אתמול, דובר אודותו ה"מדוע"
במדריגה  רק שייך ה"מדוע" עבודה, סדר משום
במדריגה  או התחתונות שבמדריגות התחתונה

העליונות. שבמדריגות העליונה
מבקש  כשמישהו בגשמיות, רואים שאנו כשם
נצרך, והוא יש שלחבירו מפני האם מחבירו, טובה
ל"מדוע". מקום יש כאן לו? לתת עליו כך משום האם
וכן  ה"מדוע", להיות צריך העבודה בתחילת
אין  העבודה בסדר אך ביותר, העליונות במדריגות

להיות. צריך הרי כך שכן "מדוע", קושיית

ושמע ·. הגבוהות, המדריגות מבעלי לא חסיד, היה
עבודה. של מאמר מוהר"ש, אאזמו"ר מכ"ק חסידות
הפתיחה, היא איך ושאל: ל"יחידות" נכנס מכן לאחר
כ"ק  לו ענה בעבודה. להתחיל ביותר הקלה הדרך מהי

העצמית). (ההנחה התמסרות  מוהר"ש: אאזמו"ר
תוכנה  על סיפר מה"יחידות" זה חסיד כשיצא
שאלת  לא מדוע זאוויל ר' לו אמר זאוויל. ר' לחסיד
הרע. היצר על הכוונה – אתו? עושים מה הרבי את
מדי, טוב היה לא הוא לשיחתם, האזין משרת לויק ר'

מוהר"ש. אאזמו"ר לכ"ק כך על וסיפר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוכיח  ל"יחידות", זאוויל ר' מכן לאחר כשנכנס
היא  "לו" העצה באמרו: מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק אותו

וכו' לו מהרבי 4היזכיר שמע שמאז סיפר זאוויל ר' .
נזכר  שלא יום עליו עבר לא הללו, המלים מוהר"ש
שבשנים  למרות בכה. ושלא הרבי דברי על בו
להיזקק  צריך היה לא רבים בפרטים הנה המאוחרות
ימיו. כל כך על בכה כן פי על אף האמורה, לעצה עוד

ממש.‚. בפועל העבודה במעלת דובר אתמול
משה. אלעזר ר' בשם אחד היה צדק" ה"צמח בימי
מעט  ידע שבע־שמונה. בגיל לקנטוניסטים לקחוהו
קשים  יסורים לו שהסבו למרות אך בלימוד, מאד
הוא  לחייל. עשוהו כשהתבגר ביהדותו. נשאר ומרים,
היה  שם בהומיל, לשרת ושלחוהו בבאבינוביץ' נולד
ללימודי  ולהאזין המדרש לבית קרובות לעתים נכנס
חסידות. לדברי מאזין היה וכן משניות, נ"ך, החומש,
אבק  מחסן על לשמור שלחוהו מכן לאחר
שכינתא  אומר: היה משמרתו על בעמדו שריפה.
כ"ק  בכך הרגיש – פשוט איש היה הוא וי, בגלותא

בליוב  צדק" ה"צמח אלעזר אאזמו"ר ר' איך אוויטש,
ואמר  וי. בגלותא שכינתא משמרתו: על אומר משה
על  אמר משפאלע הסבא צדק": ה"צמח עליו
בהלכו  בחגורה אותו כשחגר הקדוש הרוזינאי
בר' שנוגע מי כך תורה, ספר מגולל שהוא ל"חדר",

תורה. בספר נוגע משה אלעזר
אאזמו"ר  כ"ק בפניו, קם היה צדק" ה"צמח

אותו. הכיר לא מוהר"ש
בפועל  עבודה של המעלה גודל ניכר זה מסיפור

ממש.
העבודה „. בעלי היו עברו, בזמנים חסידים אצל

הבנה  השכלה, בעלי בשם מהנקובים למעלה בפועל
הצלחה  היתה עבודה שלבעלי איך בחוש, ראו והשגה.

והדרגה. סדר פי על מאשר יותר גדולה
בפעם  כשבא מליעפלי, יקותיאל ר' החסיד
כ"ק  של העליה לחדר טיפס הזקן, רבנו אל הראשונה
תם, רבנו של תפילין אז הניח הזקן רבנו – הזקן רבנו
השמאלי, הצד את לי קיטעו רבי, אמר: יקותיאל ור'

הזקן: רבנו לו ענה אתו. להסתדר יכול אני אין
כולם" את מחיה "ואתה עולם, של ריבונו 

אותו.5כתיב  החי' ,
כפי  הכאה, באופן היתה הזקן רבנו של זו תשובתו

בפנימי. מכה שמקיף
יקותיאל  שר' מפני זה אם מהמסובים, אחד (שאל

אדמו"ר:) כ"ק וענה הזקן, רבנו כ"ק בעיני חן מצא
חן  נשיאות שייכת לא עצמי" וב"משפיע ב"פנימי"
נוסח  ישנו תורה. פי על שהדבר כפי רק בעלמא,
נוספות  בקשות וישנן שבתפלה, הבקשות – התפלה
יותר, למעלה הקבוע התפלה נוסח לכאורה שבתפלה.
שבתפלה  הנוספות שהבקשות להיות יכול באמת אך
בעצם  מקושר הנפש ועצם הנפש, מעצם תבאנה
חש  וזאת – מ"עצמות" חלק היא והנשמה הנשמה,

יקותיאל. ר' של כבקשתו הזקן רבנו והרגיש
ומתן ‰. במשא עסק מליעפלי יקותיאל ר' החסיד

אך  בעשירות, אותו לברך רצה הזקן רבנו באמונה.
בנו  את בעשירות הזקן רבנו ובירך בכך, מיאן הוא
ר' ואת – עשירים היו הם היה, אכן וכך – ונכדו
ר' נענה ימים. באריכות הזקן רבנו בירך יקותיאל
גוי  של שנים גוי. של שנים לא אבל ואמר, יקותיאל
ולא  להם אזנים יראו, ולא להם עינים כמו משמען

הו 6ישמעו  אלקות., רוצה א
שלשים־ארבעים  מפקיד יהודי איך רואים מזה
רק  זה אך לחיות, רוצים הרי כלל שבדרך חיים, שנות
ומצוות, תורה מקיימים כאשר ובפרט הטבע, מצד
לר' היתה כידוע גוי. של חיים רוצה לא מכל־מקום

ימים. אריכות יקותיאל
.Â ל"צמח קשה היה הסתלקותו, לפני שנה חצי

לא  צדק" ה"צמח נעלים. גילוים ראו אבל לדבר, צדק"
בשאלות  ל"יחידות" חסידים לקבל יותר אז רצה
הגוף  את רואה הוא שאין אומר, והיה גשמיות,
על  לענות יכול הוא אין ולכן הנשמה, אור את כי־אם

גשמית. "יחידות"
.Ê'לר כך על סיפרו לא צדק" ה"צמח כשנסתלק

החל  הדבר, לו כשנודע שנה. חצי במשך יקותיאל
מדוע  – פשוטה שפה לו היתה – "טפשים לצרוח:
קברו  התורה, ספרי את קברו להסתלק, לרבי הנחתם
רגלי  ויצא החלונות שמשות כל שבר עצמכם",
אעשה  לא אמר: לליובאוויטש בבואו לליובאוויטש.
לשמוע  רוצה אני בתחילה וכו', אתפלל לא דבר, שום
על  והתדפק ל"אוהל", מיד והלך הרבי, לי יאמר מה
משם  הוציאוהו לבסוף היום. כל במשך הקבר
לצאת  צריכים אמר: מעלפונו כשהתעורר מתעלף,

בריקוד.
מ... חוץ צדק", ה"צמח של לבניו אמר מכן לאחר
מאמר  ושימעו בואו והמהרי"ל, מאוורוטש הסבא
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הוכיח  ל"יחידות", זאוויל ר' מכן לאחר כשנכנס
היא  "לו" העצה באמרו: מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק אותו

וכו' לו מהרבי 4היזכיר שמע שמאז סיפר זאוויל ר' .
נזכר  שלא יום עליו עבר לא הללו, המלים מוהר"ש
שבשנים  למרות בכה. ושלא הרבי דברי על בו
להיזקק  צריך היה לא רבים בפרטים הנה המאוחרות
ימיו. כל כך על בכה כן פי על אף האמורה, לעצה עוד

ממש.‚. בפועל העבודה במעלת דובר אתמול
משה. אלעזר ר' בשם אחד היה צדק" ה"צמח בימי
מעט  ידע שבע־שמונה. בגיל לקנטוניסטים לקחוהו
קשים  יסורים לו שהסבו למרות אך בלימוד, מאד
הוא  לחייל. עשוהו כשהתבגר ביהדותו. נשאר ומרים,
היה  שם בהומיל, לשרת ושלחוהו בבאבינוביץ' נולד
ללימודי  ולהאזין המדרש לבית קרובות לעתים נכנס
חסידות. לדברי מאזין היה וכן משניות, נ"ך, החומש,
אבק  מחסן על לשמור שלחוהו מכן לאחר
שכינתא  אומר: היה משמרתו על בעמדו שריפה.
כ"ק  בכך הרגיש – פשוט איש היה הוא וי, בגלותא

בליוב  צדק" ה"צמח אלעזר אאזמו"ר ר' איך אוויטש,
ואמר  וי. בגלותא שכינתא משמרתו: על אומר משה
על  אמר משפאלע הסבא צדק": ה"צמח עליו
בהלכו  בחגורה אותו כשחגר הקדוש הרוזינאי
בר' שנוגע מי כך תורה, ספר מגולל שהוא ל"חדר",

תורה. בספר נוגע משה אלעזר
אאזמו"ר  כ"ק בפניו, קם היה צדק" ה"צמח

אותו. הכיר לא מוהר"ש
בפועל  עבודה של המעלה גודל ניכר זה מסיפור

ממש.
העבודה „. בעלי היו עברו, בזמנים חסידים אצל

הבנה  השכלה, בעלי בשם מהנקובים למעלה בפועל
הצלחה  היתה עבודה שלבעלי איך בחוש, ראו והשגה.

והדרגה. סדר פי על מאשר יותר גדולה
בפעם  כשבא מליעפלי, יקותיאל ר' החסיד
כ"ק  של העליה לחדר טיפס הזקן, רבנו אל הראשונה
תם, רבנו של תפילין אז הניח הזקן רבנו – הזקן רבנו
השמאלי, הצד את לי קיטעו רבי, אמר: יקותיאל ור'

הזקן: רבנו לו ענה אתו. להסתדר יכול אני אין
כולם" את מחיה "ואתה עולם, של ריבונו 

אותו.5כתיב  החי' ,
כפי  הכאה, באופן היתה הזקן רבנו של זו תשובתו

בפנימי. מכה שמקיף
יקותיאל  שר' מפני זה אם מהמסובים, אחד (שאל

אדמו"ר:) כ"ק וענה הזקן, רבנו כ"ק בעיני חן מצא
חן  נשיאות שייכת לא עצמי" וב"משפיע ב"פנימי"
נוסח  ישנו תורה. פי על שהדבר כפי רק בעלמא,
נוספות  בקשות וישנן שבתפלה, הבקשות – התפלה
יותר, למעלה הקבוע התפלה נוסח לכאורה שבתפלה.
שבתפלה  הנוספות שהבקשות להיות יכול באמת אך
בעצם  מקושר הנפש ועצם הנפש, מעצם תבאנה
חש  וזאת – מ"עצמות" חלק היא והנשמה הנשמה,

יקותיאל. ר' של כבקשתו הזקן רבנו והרגיש
ומתן ‰. במשא עסק מליעפלי יקותיאל ר' החסיד

אך  בעשירות, אותו לברך רצה הזקן רבנו באמונה.
בנו  את בעשירות הזקן רבנו ובירך בכך, מיאן הוא
ר' ואת – עשירים היו הם היה, אכן וכך – ונכדו
ר' נענה ימים. באריכות הזקן רבנו בירך יקותיאל
גוי  של שנים גוי. של שנים לא אבל ואמר, יקותיאל
ולא  להם אזנים יראו, ולא להם עינים כמו משמען

הו 6ישמעו  אלקות., רוצה א
שלשים־ארבעים  מפקיד יהודי איך רואים מזה
רק  זה אך לחיות, רוצים הרי כלל שבדרך חיים, שנות
ומצוות, תורה מקיימים כאשר ובפרט הטבע, מצד
לר' היתה כידוע גוי. של חיים רוצה לא מכל־מקום

ימים. אריכות יקותיאל
.Â ל"צמח קשה היה הסתלקותו, לפני שנה חצי

לא  צדק" ה"צמח נעלים. גילוים ראו אבל לדבר, צדק"
בשאלות  ל"יחידות" חסידים לקבל יותר אז רצה
הגוף  את רואה הוא שאין אומר, והיה גשמיות,
על  לענות יכול הוא אין ולכן הנשמה, אור את כי־אם

גשמית. "יחידות"
.Ê'לר כך על סיפרו לא צדק" ה"צמח כשנסתלק

החל  הדבר, לו כשנודע שנה. חצי במשך יקותיאל
מדוע  – פשוטה שפה לו היתה – "טפשים לצרוח:
קברו  התורה, ספרי את קברו להסתלק, לרבי הנחתם
רגלי  ויצא החלונות שמשות כל שבר עצמכם",
אעשה  לא אמר: לליובאוויטש בבואו לליובאוויטש.
לשמוע  רוצה אני בתחילה וכו', אתפלל לא דבר, שום
על  והתדפק ל"אוהל", מיד והלך הרבי, לי יאמר מה
משם  הוציאוהו לבסוף היום. כל במשך הקבר
לצאת  צריכים אמר: מעלפונו כשהתעורר מתעלף,

בריקוד.
מ... חוץ צדק", ה"צמח של לבניו אמר מכן לאחר
מאמר  ושימעו בואו והמהרי"ל, מאוורוטש הסבא
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ה"צמח  בני מבין רבי לו בחר בליובאוויטש בהיותו
צדק".

לי  היית עתה עד מוהר"ש, לרבי אמר סוף סוף
ואמור  כובעך חבוש רבי, לי אתה כעת "אתה",

חסידות.
.Á כשאברכים כך, על עמל האמצעי הרבי

עילאה  יחודא וסובב, ממלא אודות ידברו נפגשים
אחד  כל יכול דבר של שלאמיתו תתאה, ויחודא
כמו  במשפיע, הוא החסרון מבינים לא ואם להבין,

במלמד. הוא החסרון הרי יודע אינו כשילד
מי  בינה", ל"אמרי בהקדמה כותב האמצעי הרבי
ומי  בגופו, ישראל פושע הוא תפילין, ח"ו מניח שאינו
תתאה  ויחודא עילאה ביחודא יום כל חושב שאינו

בנשמתו. ישראל פושע הוא

.Ë נמצאים פרטית השגחה שמצד לדעת צריכים
כדבעי. להתנהג צריכים הרי – שהוא מקום באיזה

כלל, טענה איננה – אחרת היה ש"בבית" הטענה
– מארצנו שגלינו לאחר – כיום "בית",שכן לנו אין

ויש  המכריע, והוא הכלל לכל נוגע ומעשיו יחיד כל
זה. ידי על שמביאים והעונש שבכך האחריות לדעת
מסויים  במקום חייל כשמעמידים משל, דרך על
המקום, על לשמור בכוחו יש בודאי הרי לשמירה,
כך  עריק, נקראים – מהתפקיד בורחים ואם
שיש  הרי הנוכחי, בזמן אותנו העמיד כשהקב"ה
אלא  ח"ו, לאבד, כדי חלילה איננה שהכוונה לדעת,

זה. במקום הדרוש את לבצע כוחות לנו יש בודאי
דערמיט]. זיך איבערנעמען [מיר

a"yz'd ,mei zcerqa ,gqt ly iriay
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תרצ"ה  תמוז, ב' ב"ה,

אטוואצק 

וברכה! שלום

בהם  האמור מכל והמורם קבלתי, במועדם מכתביו

היחס  רוע רואה שהנני מזה רב, ועגמ"נ גדול, צער לי הסיב

יקיריי  לתלמידיי שי' וחביריו ידידי של הרעה וההשקפה

ממש. כבנים לי האהובים שי'

מאמין  הנני במכתביכם, האמורים הדברים כל ועל

אבל  מה, דבר של קורטוב איזה הי' אפשר כי לכם

טעמי  לפי מתפרש ומבטא סגנון כל עתיקים. הדברים

הלב. הגיון לפי יוצאים הנגינה וטעמי הנגינה,

כתבתי  אשר הדברים אותן לכפול הוא למותר

לבבי, צמודי יקיריי תלמידיי של בשבחם העבר, במכתבי

שמים  ביראת בלום אוצר הוא מהם ואחד אחד כל אשר

ישראל. ובאהבת המדות בקנין

הנסיונות  באותן להתבונן לבבם השמתם ידידי

- ירהיב ואיך שי', היקרים התמימים עמדו אשר והמס"נ

ידידי  אשר השמות באותן לכנותם עוז - שיהי' מי יהי'

עליהם. כותב

ויקרים  מוגבלת, בלתי אהבה החסידים את הנני אוהב

משוער, בלתי ביוקר החסידים עדת עדתנו של הבע"ב לי

ורוחני, גשמי טוב כל להם רוחש הנני עמוק ולב ומקרב

דער  העולמי, מהאבק עיני להעלים אוכל לא זה עם אבל

עליהם. המכסה - ּפיל און שטייב וועלטיקער

היו  החסידים, מעדת ועדה עדה בכל אשר האור, בימי

משפיע, בתור סגולה מיחידי אחד ובראשם אנ"ש, מזקני

היו  הדרושה, והמשמעת ההתאחדות להם היו והבע"ב

על  עמדה החסידים ועדת העולמי, האבק את מנקים

לה. הראוי הגובה

הושבתה  האחדות לגמרי, הדברים פני נשתנו עכשיו

הבינונים  מהבע"ב גם ואחד אחד וכל נעדרה, והמשמעת

דעתו  חוות להשמיע הדוכן על ועולה לעצמו, במה בונה

אמן. יענו הכל כי הנהו דורש אלא בלבד זו ולא ברבים,

אל  בהנוגע לעצמיכם הרשתם מדאי יותר הרבה ידידי

מבקש  והנני יחיו, הנעלים התמימים אהוביי תלמידיי

היחס  את לשנות שי' הנכבדים חביריכם ואת אתכם

אשר  מוסד היסוד כפי הוא, באשר האמת את ולהכיר

נבג"מ  זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד יסדו

זי"ע.

לסבב  ידידי נא יואיל זה מכתבי בהגיע אשר בבקשה

כראוי  יחיו יקיריי תלמידיי אל היחס יוטב אשר הענינים

שי'. אנ"ש בין להיות

הגבאים, וחביריו ביהכ"נ מתפללי בשלום פורש הנני

וב"ב  לכולכם השי"ת ישפיע כי ומברכם יחיו, עליהם ד'

הכנסת  והבית בגו"ר, מרובה וברכה חיים שפעת שי'

לגאון  שיהי' טובות בהנהגות ויתיסד ויתרחב יתגדל

שי'. אנ"ש בתי של כנסיות הבתי בתוככי ולתפארת

ומברכו. הדו"ש ידידו והנני
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àùð úùøô
ãàë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáëàNð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨À

íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîìâëìL ïaîãr äìrîå äðL íéL §¦§§Ÿ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²

àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL íéMîç-ïa¤£¦¦¬¨−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ
:ãrBî ìäàa äãár ãárì àáöãëúãár úàæ ¨½̈©«£¬Ÿ£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«Ÿ́£Ÿ©½
:àOîìe ãárì épLøbä úçtLî(éåì)äëeàNðå ¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«§¨̧§¹

eäñëî ãrBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½¦§¥¾
Cñî-úàå äìrîìî åéìr-øLà Lçzä äñëîe¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧¨©½

:ãrBî ìäà çútåë-úàå øöçä érì÷ úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤
ïkLnä-ìr øLà øöçä ørL | çút | Cñî̈©´¤´©©´©¤«¨¥À£¤̧©©¦§¨³
éìk-ìk-úàå íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìrå§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½§¤¨§¥−
:eãárå íäì äNré øLà-ìk úàå íúãár£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−§¨¨«

æëéða úãár-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìr©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´
ízã÷ôe íúãár ìëìe íàOî-ìëì épLøbä©¥«§ª¦½§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®̈§©§¤³

:íàOî-ìk úà úøîLîa íäìrçëúãár úàæ £¥¤Æ§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«´Ÿ£Ÿ©À
ízøîLîe ãrBî ìäàa épLøbä éða úçtLî¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®¦̧§©§½̈

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéañ §©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr bi zegiy ihewl)

Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(כב (ד, »…∆…¿≈≈¿«≈
ÔBL¯b.'מרע ל'סּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ

טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב', ל'עׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת

מרע', 'סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, לפני נֹולד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָוגרׁשֹון

הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,לּמל היכל הכנת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמׁשל

ּבני  לפני נמנּו קהת ּבני א נאים. ּכלים מכניסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואחרּֿכ

טֹוב", ל"עׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע" "סּור ּכי ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָּגרׁשֹון,

ּבּכּונה. קדּום טֹוב' 'עׂשה ּכן ְֲִֵֵַַָָָואם

(ìàøùé)éðùèëíúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈
:íúà ã÷ôzììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL ¦§¬ŸŸ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²
íéMîç-ïaàávì àaä-ìk íã÷ôz äðL ¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìàìúàæå ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§ŸÆ
ãrBî ìäàa íúãár-ìëì íàOî úøîLî¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®
:åéðãàå åéãenrå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

áìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenrå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ

úîLáe íúãár ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ
:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôzâìúàæ ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«´Ÿ

ìäàa íúãár-ìëì éøøî éða úçtLî úãár£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãrBîúáù úçðîá ë"r ¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

Iåçáåãìäãrä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä éða-úà¤§¥´©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

äììL ïaîíéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´
:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìk äðL̈¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

åìòáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬
:íéMîçå úBàîæìúçtLî éãe÷ô älà ¥−©«£¦¦«¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ

ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàå äLîñ ¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

çìúéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬
:íúáàèììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL £Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−

äãárì àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−
:ãrBî ìäàaîíúçtLîì íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈

ìLe úBàî LLå íétìà íúáà úéáì:íéL §¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬¥−§¦«
àîãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−

ét-ìr ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬
:ýåýéáîéøøî éða úçtLî éãe÷ôe §Ÿ̈«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâîìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈¨©¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äãárìãîíäéã÷ô eéäiå ©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬§ª«¥¤−
ìL íúçtLîì:íéúàîe íéôìà úLäîälà §¦§§Ÿ®̈§¬¤£¨¦−¨¨«¦¥´¤

äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàååîíéã÷tä-ìk §©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«¨©§ª¦¿

ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úàæîïaî ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧

ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈
àOî úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈

:ãrBî ìäàaçîíéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½
:íéðîLe úBàî Lîçåèîã÷t ýåýé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§Ÿ̈¹¨©³
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-ìrå Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−§©
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOîô ©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, - הארֹון מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà ýåýé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà ýåýé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

ýåýéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ
הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²

ìå äìàì-úà ýåýé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦

érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
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:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤
-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´̈½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤

:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´
dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

ék íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈¦²
:BLàø-ìr åéäìà øæðçàeä Lã÷ Bøæð éîé ìk ¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬−

:ýåýéìèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå ©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ
íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬

:epçlâé éréáMäéíéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà¬§¥−§¥´¨®¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

-úa úçà äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïa¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

æèBúàhç-úà äNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìr-úàåæéíéîìL çáæ äNré ìéàä-úàå §¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ

Búçðî-úà ïäkä äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−
:Bkñð-úàåçéãrBî ìäà çút øéæpä çlâå §¤¦§«§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−

ïúðå Bøæð Làø ørN-úà ç÷ìå Bøæð Làø-úà¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ
:íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìrèéç÷ìå ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧

ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa røfä-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
étk-ìr ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤®̈§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpäëéðäåíúBà ó ©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧
ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz | ïäkä©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ

îeøzä ÷BL ìrå äôeðzä äæçäzLé øçàå ä £¥´©§½̈§©−´©§®̈§©©²¦§¤¬
:ïéé øéæpäàëBðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ©¨¦−¨«¦Ÿ́©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³

Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr ýåýéì©«Ÿ̈Æ©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ
:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcé øLàôáëøaãéå £¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâë-ìàå ïøäà-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤
øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì åéðä¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−

:íäìñãë:EøîLéå ýåýé Eëøáéñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧
éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ

éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«



iyingרעו - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà ýåýé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈

:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ
:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
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:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤

:øeàéãLôåìïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia §¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®
Léøeö-ïa ìàéîìL:écæìóñk-úør÷ Bðaø÷ §ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñçìäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæèììéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòìîíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬
:úàhçì ãçààîíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁשּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤

:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«
àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
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:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤

:écLénrôáòéðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéa ©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàâòóñk-úør÷ Bðaø÷ ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñãòúçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNräòø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
åò:úàhçì ãçà íéfr-øérNæòíéîìMä çáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»

äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
ìàérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøër-ïaôçòàéNð íBé øNr íéðL íBéa ¤¨§¨«§Æ§¥´¨¨´½¨¦−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáìèò-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîôúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNràôø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
áô:úàhçì ãçà íéfr-øérNâôçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:ïðér-ïa òøéçàô £¦©−¤¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈
עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל "ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָֹּגֹורע"

ּתהּו והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות י"א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹונפלּו

את  לברא ּבמחׁשבה עלה "ּבתחּלה ּבסֹוד ּגבּורֹות, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹהּוא

ּכי  אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ואׁשר הּדין", ּבמּדת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהעֹולם

ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון ("אׁשר" ּדאתי עלמא ּבינה, ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהּוא

ּבינה. - ּבׁשרׁשן נמּתקין ְְְְְִִִַָָָָוהּגבּורֹות

éòéáùãôBúà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½
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xihtn - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g jxk zegiy ihewl)

ÏeÒt Ì‰a Ú¯‡ ‡ÏÂ(פד ז, (רש"י ¿…≈«»∆¿
ׁשל  קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻעבּדה

:ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּכל

יׂשראל  אהבת ׁשל מצותֿעׂשה עליו לקּבל צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמתּפּלל

עם  עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלפני

ואז  רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ּגם ׁשהרי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכלל,

הּקּב"ה  "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמבטח

רּבים". ׁשל ּבתפּלתן ְִִִֵֶַָָמֹואס
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.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
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dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àùð úùøôì äøèôä

ú"åîùìåâé ÷øô íéèôåùá

âéáBzLàå çBðî BîLe éðcä úçtLnî äòøvî ãçà Léà éäéå:äãìé àìå äø÷ò ©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²¦¦§©¬©©¨¦−§´¨®©§¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨

`xenl iy
,äãìé àìå äø÷ò (áïëziL £¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦¨¥

éðôì øák äãìé øLà äø÷ò dúBéäì¦§¨£¨¨£¤¨§¨§¨¦§¥

mixn zxhr
áà Léà éäéåäòøvî ãç ©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²

çBðî BîLe éðcä úçtLnî¦¦§©¬©©¨¦−§´¨®©



רעט xihtn - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g jxk zegiy ihewl)

ÏeÒt Ì‰a Ú¯‡ ‡ÏÂ(פד ז, (רש"י ¿…≈«»∆¿
ׁשל  קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻעבּדה

:ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּכל

יׂשראל  אהבת ׁשל מצותֿעׂשה עליו לקּבל צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמתּפּלל

עם  עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלפני

ואז  רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ּגם ׁשהרי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכלל,

הּקּב"ה  "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמבטח

רּבים". ׁשל ּבתפּלתן ְִִִֵֶַָָמֹואס

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈

:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«
çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»

íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג השבועות, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר מנחם שי' בגין

שלום וברכה!

בקשר עם חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה 

לאחל לו ולכל אשר לו חג שמח, ובנוסח המסורתי שקבלנו מכ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע - לקבלת 

התורה בשמחה ובפנימיות.

הרגשות  שתולה  כ'  על  ולפלא  באייר,  י"ב  מיום  בעתו  מכתבו  קבלת  אאשר  זו  בהזדמנות 

השליליים וגל השנאה, המכונה בלשון נקי' קולטור קאמף, מצד השמאל בתופעה מיוחדה, בה בשעה 

שהמתבונן בטבע האדם ובחוגים האמורים בפרט, רואה בעליל שבענין זה לא שהשכל עושה את הרצון 

)בנידון דידן - הרצון לשנאה האמורה(, אלא אדרבה הרצון גורם להתחכמות השכל להצדיק הרצון. 

ולהבדיל כמו שרואים אצל אינם-יהודים הרי הסבה האמתית לשנאתם לעם אחד היא שדתיהם שונות 

מכל עם, אלא שתולים בסבות מסבות שונות, במקום שהיהודים עשירים - בעשירותם, ובמקום שהם 

עניים - בדלותם, וכו'.

להשנאה  בנוגע  היינו   - להסיבה  בנוגע  שעושה  מי  אין  שכנראה  ביותר  גדולה  פליאה  ולכן 

האמורה ומחפשים עצות רק להמסובב בטעמים חצוניים להצדיק השנאה.

אפשר שנפלטו בהאמור לעיל בטויים חריפים, אבל בשים לב לחומר הענין והמצב, שמיום צאתי 

ממדינת ברית המועצות לא ראיתי כהנה, הרי גם בטויים חריפים שלא בערך. וגם זה מובן ופשוט, שלא 

באתי ח"ו לדבר סרה על מי שהוא מבני ישראל, וידועה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שבין יהודי ליהודי, 

יהי' איך שיהי', אין לומר "להבדיל"; אלא כמאמר העולם, אז ס'טוט וויי, שרייט מען. ותקותי חזקה, 

אשר כ' ינצל כל השפעתו במילואה וכדרכו במרץ ובמסירות לעצור בפני הגלים האמורים.

בכבוד ובברכת החג ובת"ח על ברכותיו הנאמנות.
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים  דברי הראשונה 1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין  בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש  "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא  דברי את לזה בהתאם הפסוק 2והביאו :3על
בעולם  אדם של אומנותו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד  תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון". צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות  השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או  טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי  כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך  האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

את  להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנותו "מה ג.
עצמו  ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם תפקיד
ואילו  טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה כאלם")
טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע" ה"סור

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזה ד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת  ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב  שכתוב מה הוא נעשו"דבר דיבור שמים "בעשרה 4ה' ,

העולם"מאמרות  היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .
לזולתו  לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי
 ֿ מה לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את
אצל  הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד  שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:
בחינת  עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב  עלו "ישראל מאוחדים מחשבה אולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת  את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו
[שלא  אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,
ישים  הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה
את  לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההיפך "מחשבה" .בעולם בחינת

גם  ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה  מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה  עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו  תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על
להתעלות  צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה
רק  אדם יעסוק בתורה גם עלֿדרךֿזה הדיבור, מבחינת
יש  תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה  נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב  לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש עלֿדרךֿזה
אדם  של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך  לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע  כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
היא  והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם  את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב
"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת
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בעולם  אדם של אומנותו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד  תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון". צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות  השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או  טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי  כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך  האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

את  להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנותו "מה ג.
עצמו  ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם תפקיד
ואילו  טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה כאלם")
טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע" ה"סור

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזה ד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת  ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב  שכתוב מה הוא נעשו"דבר דיבור שמים "בעשרה 4ה' ,

העולם"מאמרות  היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .
לזולתו  לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי
 ֿ מה לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את
אצל  הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד  שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:
בחינת  עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב  עלו "ישראל מאוחדים מחשבה אולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת  את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו
[שלא  אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,
ישים  הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה
את  לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההיפך "מחשבה" .בעולם בחינת

גם  ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה  מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה  עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו  תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על
להתעלות  צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה
רק  אדם יעסוק בתורה גם עלֿדרךֿזה הדיבור, מבחינת
יש  תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה  נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב  לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש עלֿדרךֿזה
אדם  של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך  לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע  כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
היא  והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם  את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב
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4:264:257:137:118:218:219:429:4313:0013:0120:1520:1920:5821:0220:0021:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:305:298:168:159:259:2510:4710:4714:0514:0621:2621:2922:0322:0721:1122:26שוויץ, ציריך )ק(

5:505:518:298:309:029:0310:0810:0912:5012:5118:4518:4719:1019:1218:2819:21תאילנד, בנגקוק )ח(

zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

     

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

            
 

     

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

            
 

סדר מצות הדלקת נרות לחג השבועות ושבת קודש



רפז
zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
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הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez
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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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סדר מצות הדלקת נרות לחג השבועות ושבת קודש
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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
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