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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

.çé÷
:åðúåà çéèáäù äî åðì íéé÷ù é"ùäì úåìäú äáøäå ãåãì äéäù ïåçèáä ìãåâ øôåñé åá

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àð-øîàéâïøäà-úéá àð-eøîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékã:Bcñç íìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàéä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïî ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´©§«¦«−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«

å:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éì ýåýéææòa éì ýåýé:éàðNá äàøà éðàå éøçýåýéa úBñçì áBè §Ÿ̈´−¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§®̈©«¹£¦À¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®

:íãàa çèaîè:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèé:íìéîà ék ýåýé íLa éðeááñ íéBb-ìkàééðeañ ¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦

:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñ-íâáé:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷ Làk eëòc íéøáãë éðeañâéäçc ©§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§Ÿ¦À−Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ

:éðøæò ýåýéå ìtðì éðúéçããéI-éäéå dé úøîæå éfò:äòeLéì éåèíé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷ §¦©´¦¦§®Ÿ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´®̈©«§¦¦¹À¦«¨«³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®

:ìéç äNò äåäé ïéîéæè:ìéç äNò ýåýé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîéæééNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àì §¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥®̈§¦´§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦«Ÿ¨¬¦¤«§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬

:déçé:éððúð àì úånìå di épøqé øqéèé:dé äãBà íá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçútëýåýéì øòMä-äæ ¨«©´Ÿ¦§©´¦®̈§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®

:Bá eàáé íé÷écöàë:äòeLéì éI-éäzå éðúéðò ék EãBàáë:äpt Làøì äúéä íéðBaä eñàî ïáà ©¹¦¦À¨¬Ÿ«−«§¦´£¦®̈¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«

âë:eðéðéòa úàìôð àéä úàf äúéä ýåýé úàîãë:Bá äçîNðå äìéâð ýåýé äNò íBiä-äæäëàpà ¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«¨´¨

:àp äçéìöä ýåýé àpà àp äòéLBä ýåýéåë:ýåýé úéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøaæë| ìà −§Ÿ̈»¦¬¨¨®¨¬¨¹§Ÿ̈©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬§Ÿ̈«¥³

ýåýé:çaænä úBðø÷-ãò íéúáòa âç-eøñà eðì øàiåçë:jîîBøà éäìà jãBàå äzà éìàèëeãBä §Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À£«§¤«¨´

:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

.èé÷
àåä øåîæîä ìë ,íé÷ç ÷ãö èôùî øåáã äøéîà äåöî íéãå÷ô úåãò äøåú åà êøã åá ùé ÷åñô ìëáå íé÷åñô 'ç úåà ìëå á"à äðåîù ìò ãåã åøáçå ãàî ãáëð øåîæîä äæ

:(íìåç å"éåá êéúåãò úìî íäáù ïîéñ ä"îã ï"á õ"øô) àåä êåøá ùåã÷ä úãåáòì äìåãâ äðëä àåäå íåé ìëá åøîàì íãà ìë éåàøä ïîù úåìåãâ úåù÷áå øñåî

`à:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLàá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâeìòô-àì óà ©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©Ÿ¨«£´

:eëìä åéëøãa äìåòãéãwô äúéeö äzàì E:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:EåLBáà-àì æà ©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨
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המשך מזמור קיט בעמוד חנ

תהלים

סוף זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, י"ג אייר

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... וזאת להעיר אשר כיון שיש כמה תלונות מהמורים והמורות, כדאי הי' לחשוב ע"ד הצעה 

שבהנהלה יכנס בא כח המורים עכ"פ בתור מייעץ בענינים הקשורים עם המורים. ואחכה לבשו"ט בכל 

הנ"ל.

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

 

כללי מפתח  

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

 ג   .............................  , קיטקיח תהליםמזמורי   )ב

  ה ונקדשתי בתוך בני ישראל"מאמר ד  )ג

 ה   ..............................  ה'תשכ"ה אייר י"ג ,אמורש"פ 

 גי  ............  ה'תשכ"ה, אייר ג, י"אמור פ"ששיחת   )ד

  , קדושים-אחרי בת פרשתת שומשיח  )ה

 טז  .......................................  אייר ה'תנש"א י"ג

  כז  ........................  זיך כר ראמו 'פשיחות -לקוטי  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהלוי יצחק על  ילקוט  )ז

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

 אל  .............  פרשת אמור –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 בל  ..........  פרשת אמורלשבוע יומי חומש  יורשיע  )ט

 סא  ..............  פרשת אמורלשבוע שיעורי תהלים   )י

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יא

 סב  ....................................  פרשת אמורוע לשב 

 עא  ............  פרשת אמורלשבוע ם יום" וי"הח ול  )יב

 עג  .........................  יון ברמב"םהלכה יומית לע  )יג

 שיעורי רמב"ם

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

 ולק   .........  פרשת אמורלשבוע יום פרק אחד ל –  )טו

 נאק  .............  פרשת אמורלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  עם ביאורים סוטהמסכת   )יז

 דנק  ...........................................  חכעד דף  כבמדף 

  נביאים וכתובים   )יח

 פגק  ......................................  גפרק  קהלת, דיפרק  הרמיי

  ות/שבועותמכסכת מ –משניות   )יט

 הקפ  ................................................  תיביאור קה

 צגק  ........................................ מגילהמסכת  עקביעין   )כ

 

  עם ביאורים ותורבכמסכת   )כא

 דקצ  ............................................  לאעד דף  כהמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 גכר  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  ןתפילית שולחן ערוך הלכו  )כג

 גכר  ...............................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  בתוספרתם לכם ממחרת הש ה"ד תורהלקוטי   )כד

 וכר  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כה

 כטר  .............................................  מו"ר האמצעיאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

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

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 גלר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כח

 דלר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ה'ש"ת –ם מאמריספר ה  )כט

 לזר  .............................................  ו''ר מוהריי''צאדמ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )ל

 מר  ..............................................  מוהריי''צ אדמו''ר

  גרות קודש א  )לא

 במר......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 דמר  ................................  ריאה בציבורקומש לח  )לב

 נבר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 נגר  ............................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לד

 נדר  ...................... פרשת אמורלשבוע לוח זמנים   )לה

 נהר  .............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לו



ה

b"i ,xen` zyxt zay .c"qa
*d"kyz'd xii`

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

ּב'לּקּוטי  הּזקן אדמּו"ר ְְְִֵֵֵַַָָּומבאר

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבני 2ּתֹורה' ּבתֹו ּדונקּדׁשּתי , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

הּלב  ּבתֹו יתּבר קדּוׁשתֹו (ּגילּוי 3יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּלּבם  למעלה, ּדמּלמּטה ּבאֹופן הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל)

ּבקדּוׁשתֹו ליּכלל אׁש ּכרׁשפי ּבֹוער יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל

הוי' אני אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיתּבר

מּלמעלה  יתּבר קדּוׁשתֹו המׁשכת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמקּדׁשכם,

מּלמעלה  (ּבההמׁשכה עצמֹו ּובזה ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָלמּטה.

ּתֹורה  עלֿידי ההמׁשכה ענינים, ׁשני ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלמּטה)

מצֹות  עלֿידי ׁשעלֿידי 4וההמׁשכה ּדההמׁשכה . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(ּברּוחנּיּות), העֹולמֹות ּבפנימּיּות היא ְְִִִִִָָָָּתֹורה

העֹולמֹות  ּבחיצֹונּיּות ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובכדי

הּמצֹות  מעׂשה עלֿידי הּוא וזהּו5(ּבגׁשמּיּות), . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַ

קדֹוׁש ּפעמים ג' ּׁשאֹומרים הא'6מה ּדקדֹוׁש , ְְְִִֶַָָָָ

והג' הּב' וקדֹוׁש למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִַַַַַָָָָָהּוא

ּתֹורה  עלֿידי למּטה, מּלמעלה המׁשכֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָהם

מצֹות  5.ועלֿידי ְְְִֵַ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

האדם  פעולת של תוצאה היא

שהיא  ה' אל להתקרב שלו והתעוררות

כך  מלמעלה, ההתגלות את הפועלת

כי  למעלה, מלמטה בדרך הוא שהדבר

מלמטה  האדם פעולת היא ההתחלה

ההתעוררות  את הגורמת שהיא

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

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

אש  כמו מאד וגדול חזק והצימאון

להיות  הוא היהודי של ורצונו בוערת

שלו  שהרצון היינו באלוקות, נכלל

כך  לשם אם גם הוא באלוקות לדבוק

שלו  האישית המציאות את לאבד עליו

פרק  התניא, בספר הזקן רבנו (ובלשון

פירוש  אדם, נשמת ה' נר ..." יט:

היא  נשמתם אדם הקרויים שישראל

תמיד  שמתנענע הנר כאור למשל

חפץ  האש שאור מפני בטבעו למעלה

ולידבק  מהפתילה ליפרד בטבע

הכללי... האש ביסוד למעלה בשורשו

כלום  יאיר ולא יכבה זה ידי שעל ואף

 ֿ אףֿעל בשורשו, למעלה וגם למטה

נשמת  כך בטבעו, חפץ הוא בכך פיֿכן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

העולמות.

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

שונים  עניינים שלושה יש הקדושה

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

הקדושה  התגלות על מדבר "ונקדשתי"

למעלה, מלמטה בדרך באדם האלוקית

שגורמת  האדם מצד התעוררות היינו

זו  ודרך מלמעלה, והתגלות המשכה

התקרבות  היינו "העלאה" נקראת

מצידו  שהאדם מכך כתוצאה לאלוקות

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

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

שונות  דרכים שתי כאמור, שהם,

– למטה מלמעלה ההמשכה את לפעול

שמתגלית  תורה עלֿידי ההמשכה

העולמות  (רוחניות) בפנימיות

שמתגלית  מצוות ידי שעל וההמשכה

(גשמיות). בחיצוניות

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

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

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

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

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

 ג   .............................  , קיטקיח תהליםמזמורי   )ב

  ה ונקדשתי בתוך בני ישראל"מאמר ד  )ג

 ה   ..............................  ה'תשכ"ה אייר י"ג ,אמורש"פ 

 גי  ............  ה'תשכ"ה, אייר ג, י"אמור פ"ששיחת   )ד

  , קדושים-אחרי בת פרשתת שומשיח  )ה

 טז  .......................................  אייר ה'תנש"א י"ג

  כז  ........................  זיך כר ראמו 'פשיחות -לקוטי  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהלוי יצחק על  ילקוט  )ז

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

 אל  .............  פרשת אמור –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 בל  ..........  פרשת אמורלשבוע יומי חומש  יורשיע  )ט

 סא  ..............  פרשת אמורלשבוע שיעורי תהלים   )י

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יא

 סב  ....................................  פרשת אמורוע לשב 

 עא  ............  פרשת אמורלשבוע ם יום" וי"הח ול  )יב

 עג  .........................  יון ברמב"םהלכה יומית לע  )יג

 שיעורי רמב"ם

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

 ולק   .........  פרשת אמורלשבוע יום פרק אחד ל –  )טו

 נאק  .............  פרשת אמורלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  עם ביאורים סוטהמסכת   )יז

 דנק  ...........................................  חכעד דף  כבמדף 

  נביאים וכתובים   )יח

 פגק  ......................................  גפרק  קהלת, דיפרק  הרמיי

  ות/שבועותמכסכת מ –משניות   )יט

 הקפ  ................................................  תיביאור קה

 צגק  ........................................ מגילהמסכת  עקביעין   )כ

 

  עם ביאורים ותורבכמסכת   )כא

 דקצ  ............................................  לאעד דף  כהמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 גכר  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  ןתפילית שולחן ערוך הלכו  )כג

 גכר  ...............................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  בתוספרתם לכם ממחרת הש ה"ד תורהלקוטי   )כד

 וכר  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כה

 כטר  .............................................  מו"ר האמצעיאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

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

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 גלר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כח

 דלר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ה'ש"ת –ם מאמריספר ה  )כט

 לזר  .............................................  ו''ר מוהריי''צאדמ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )ל

 מר  ..............................................  מוהריי''צ אדמו''ר

  גרות קודש א  )לא

 במר......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 דמר  ................................  ריאה בציבורקומש לח  )לב

 נבר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 נגר  ............................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לד

 נדר  ...................... פרשת אמורלשבוע לוח זמנים   )לה

 נהר  .............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לו



d"kyz'dו ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

קדֹוׁש מחכמה), (ׁשּלמעלה ּכתר הּוא הא' ְְְֵֶֶֶַָָָָָָקדֹוׁש

וק  ּדזעירֿאנּפין, ּכתר הּוא הּוא הּב' הג' דֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַָ

עלּֿפי  ּבזה הּביאּור לֹומר ויׁש ּדמלכּות. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּכתר

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

עיקר  ולכן מהׁשּתלׁשלּות. ּומּובּדל קדֹוׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא

ׁשּלמעלה  ּבּכתר הּוא הא') (קדֹוׁש ּדקדֹוׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהענין

ראׁשית  היא חכמה (ּכי ְְִִִֵֵַָָָָמהחכמה

ּדזעירֿאנּפין 9ההׁשּתלׁשלּות  הּכתר ׁשּגם וזה .( ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכי  הּוא קדֹוׁש, ּבׁשם נקראים ּדמלכּות ְְְְְִִִֵֶֶַָָוכתר

עּלה  ּכהׁשּתלׁשלּות לא היא הּכתרים  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָֹהׁשּתלׁשלּות

מהעילה, אחר מהּות הּוא ׁשהעלּול ְִֵֵֶֶַַָָָָועלּול,

אחד  מהּות הם הּכתרים ׁשּכל וגם 10ּכיֿאם , ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות הּכתר ירידת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַלאחרי

(ּכתר  קֹודם ׁשהיה ּכמֹו ּבמהּותֹו הּוא ְְְְֶֶֶֶַַָָלמלכּות,

ׁשּמבאר  ּדזה לֹומר, ויׁש מחכמה). ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה

חלּוקים  הם קדֹוׁש ּפעמים ׁשג' ְְֲֲִִֵֶַַָָָּבהּמאמר

ׁשּלמעלה  הּכתר הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמדרגתם

 ֿ ּדזעיר הּכתר הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמחכמה,

החילּוק  על ּביאּור ּגם הּוא ּודמלכּות), ְְְִִֵַַַַַאנּפין

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

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

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

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

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

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

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

מהספירות  שלמעלה הכתר עניין הוא

– שונות דרגות יש עצמו שבכתר אלא

למידות  כתר בתור מספירות, למעלה

שלוש  נאמר ולכן למלכות כתר ובתור

ומבאר. שהולך כפי "קדוש", פעמים

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

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

בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם

כל  הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין".

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

בדרך  בשווה, והנבראים העולמות

שמאיר  שם על 'סובב' ונקרא 'מקיף',

מבלי  'מלמעלה' העולמות על

הוא  ה'ממלא' ואור בתוכם, להתלבש

וצמצום  בגבול שבא כפי האור התגלות

לפ  נברא ולכל עולם לכל י בהתאמה

מהם  אחד בכל ומתלבש עניינו

מכוון  "קדוש" כלל ובדרך בפנימיות,

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

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

אחוזות  שלה שהטבעות שלשלת כמו הדרגתית בצורה היא לדרגה ממדרגה

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

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

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

שהם  המלכות ובספירות במידות מהחכמה) למעלה עיקרו (ולכן מהשתלשלות

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

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

התבוננות  מתוך נולד רגש כי מהשכל, כתוצאה שבאות המידות להתהוות

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

השכל  של וההשפעה הפעולה ואופן

המידות  של מאלה לחלוטין שונים

ובכל  עולם שבכל הכתרים בין אבל

הכתרים  גם כי מהותי דמיון יש בחינה

מתהווים  לא השתלשלות סדר שבתוך

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

מהחכמה  שלמעלה עליון כתר רק ולא

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

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

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

היא  בחינה וכל דרגה כל וההדרגתי

באה  היא כי שמעליה מזו למטה

מהחכמה, (הבינה ממנה ישירות

– בעולמות וכן מהחסד, הגבורה

וכד') מבריאה יצירה מאצילות, בריאה

'סדר  כביכול, יש, הכתר לבחי' אבל

כמבואר  לה מיוחד השתלשלות'

ש"השתלשלות  קבלה מספרי בחסידות

שכתר  נאמר וכאילו מזה" זה הכתרים

מכתר  ישירות ובא משתלשל דבריאה

כאשר  שגם להתפלא אין ולכן שבינתיים הדרגות דרך לעבור מבלי דאצילות

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

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

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

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

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

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

ּדמּלמעלה  ּבאֹופן הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָלמעלה,

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

הּוא  ּבאדם ׁשּלֹו הּגּלּוי לגמרי, ּומּובּדל ְְְִֵֶַַָָָָָקדֹוׁש

ׁשּמּופלא  ענין ׁשּזהּו ּומרּגיׁש מּכיר ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

לצאת  מׁשּתֹוקק הּוא ולכן מּמּנּו, ְְְִִֵֵֵֶָָָּומּובּדל

וכאׁשר  הּמּופלא, ּבהענין וליּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּמציאּותֹו

אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות יֹורד הּסֹובב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ[אֹור]

ּׁשּנמׁש ּבאֹופן הּוא ׁשּלֹו הּגילּוי אז ְְְִִֶֶֶַַַָָלּמלכּות,

הּב' לקדֹוׁש ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָלמּטה.

ׁשהם  מּפני  הּוא המׁשכתם ּבאֹופן ׁשהחּלּוק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהג',

ׁשהּירידה  ּכיון הּב', ּדקדֹוׁש ּבמדרגתם. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָחלּוקים

 ֿ (ּדזעיר לזעירֿאנּפין ּכתר ׁשּנעׂשה הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלֹו

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

הג', וקדֹוׁש ּתֹורה), (עלֿידי העֹולמֹות ְְְִִִֵַַָָָָּבפנימּיּות

ׁשרׁש היא (ּדמלכּות למלכּות ּכתר להיֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּיֹורד

ּבחיצֹונּיּות 11הּנבראים  (ּגם) היא המׁשכתֹו ,( ְְְִִִִִַַַָָָ

הּמצֹות).ה  מעׂשה (עלֿידי עֹולמֹות ְְֲִֵֵַַַָָ

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

ּבּמדרׁש ג'13ּדאיתא (ּבענין ְְְְִִִַַָָ

ׁשלׁש ׁשעׂשּו מדינה לבני מׁשל קדֹוׁש), ְְְִִִֵֶָָָָָָָֹּפעמים

ּבראׁשֹו הניח ,הּמל עׂשה מה ,לּמל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעטרֹות

העליֹונים  יֹום ּבכל ּכ ּבניו, ּבראׁש ּוׁשּתים ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאחת

מה  קדּוׁשֹות, ׁשלׁש הקּב"ה לפני ְְְִִִֵַַַָָָֹמכּתירים

ּבראׁשן  ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו נֹותן עֹוׂשה, ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹהּקּב"ה

ּדכתיב  הּוא הדא יׂשראל, אני,14ׁשל קדֹוׁש ּכי ְְֲִִִִִֵֶָָָָ

קדֹוׁש ּד"כי היינּו קדֹוׁשים. והייתם ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָוהתקּדׁשּתם

"והתקּדׁשּתם  ּבראׁשֹו, ׁשּנֹותן העטרה הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאני"

ׁשּנֹותן  העטרֹות  ׁשּתי הם קדֹוׁשים" ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָוהייתם

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

ז. כ, ב. יט,

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

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

הנוספות  הבחינות ושתי למעלה מלמטה בדרך באה בכתר העליונה הבחינה

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

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

יורד  האלוקי האור שבו השתלשלות'

נבראים  ומהווה הדרגתית בצורה

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

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

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

מוגבלת  מציאות להיות לו שגורמות

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

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

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

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

קולט  התחתון, האדם ה'מטה', כי

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

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

כאמור  אבל למטה, מלמעלה המשכה

אופן  לגבי הבדלים עצמם ביניהם יש

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

את היוצרים הם ההבדלים בדרגות

ומבאר. שהולך כפי וההתגלות. ההמשכה בצורת

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

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

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

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

מידת  באמצעות ונמשך יורד כשהוא בריאהֿיצירהֿעשייה, העולמות

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

בכל  "עולם", היותו שעם נאמר (עליו

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

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

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

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

את  להחיות מז"א האלוקי האור עובר

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

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

לעיל. כמבואר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ּבני  עדת ּכל אל ּדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָאיתא

והייתם  והתקּדׁשּתם ּתהיּו קדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָיׂשראל

העטרֹות  ּדׁשּתי מׁשמע מּזה ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָקדֹוׁשים,

ּתהיּו" "קדֹוׁשים הם יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשּנֹותן

ּווהתקּדׁשּתם  אני") קדֹוׁש ל"כי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָ(ׁשּבסמיכּות

קדֹוׁשים  לעטרה 15והייתם ׁשניהם (ׁשּנחׁשבים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

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

הם  יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹהעטרֹות

ּתהיּו" ּו"קדֹוׁשים קדֹוׁשים, והייתם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַוהתקּדׁשּתם

נמנית  אינּה אני") קדֹוׁש ל"כי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָ(ׁשּבסמיכּות

ְֲָָּבהעטרֹות.

ּבּמדרׁשLÈÂד) ּדאיתא מה עלּֿפי זה לבאר ¿≈ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכמֹוני?16ׁשם  יכֹול ּתהיּו, קדֹוׁשים , ְְִִִָָָ

למע  קדּוׁשתי אני, קדֹוׁש ּכי לֹומר, לה ּתלמּוד ְְְְֲִִִַַַָָָ

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

קדֹוׁשים  ּפרׁשת ּבזה 17ריׁש והּכונה ּתמּוּה. ׁשּזה ( ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

 ֿ קסלקא אפילּו ׁשּיי אי ּכי היא, ְְְֲִִִֵַַַָָָ(ּבפׁשטּות)

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

נּצבים  היא 18ּפרׁשת ּד"קדּוׁשתכם" מבֹואר, ְְְִִִִֶַַָָָָ

ּדלתּתא  אתערּותא עלֿידי ׁשּנמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהּקדּוׁשה

מּקדּוׁשתכם  ׁשּלמעלה ּוקדּוׁשתי הּמצֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּדמעׂשה

אתערּותא  ׁשאין ּביֹותר נעלית קדּוׁשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָהיא

ונמׁשכת  ׁשם, מּגעת הּמצֹות ּדמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּדלתּתא

הם  ׁשּבעליּֿתׁשּובה מה וזהּו הּתׁשּובה. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ּגמּורים  מּצּדיקים הּתׁשּובה 19למעלה עלֿידי ּכי , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ׁשּלמעלה  קדּוׁשתי מּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהם

ׁשם. ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ְְְְִִֵֶַַָָָמּקדּוׁשתכם,
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(15.201 ע' ה'תש"ח קצד. ע' עזר"ת בסה"מ ט.16)וכ"מ שם, קה.17)ויק"ר ג.18)ע' רמב"ם 19)נא, ב. לד, ברכות ראה

ה"ד. פ"ז תשובה הל'

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

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

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

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

ו"והיתם  קדושים""והתקדשתם"

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

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

המדרש  אחד שלפי לכתר נחשבים

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

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

של  הכתר הם: הכתרים שלושת

אני" קדוש "כי - הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  בני של בראשם הכתרים ושני

קדושים". ו"והייתם "והתקדשתם", –

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

המבואר  לפי והשני המדרש, נוסח

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

פסוק המוסיף  על נוספת דרשה ומביא

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

 ֿ הקדוש כמו קדוש להיות היהודי שעל

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

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

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

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

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

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

אומר  ולכן הקדושֿברוךֿהוא, של מקדושתו פחות היא האדם שקדושת לומר

תמוה. שהדבר צדק' ה'צמח

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

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

הקדושֿברוךֿהוא  של לקדושתו דמיון

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

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

וממשיכים  המעוררים שהם האדם, של

מוגבלים, הם הזו, הקדושה את

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

דמיון  לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

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

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

'אתערותא  בדרך המצוות בקיום האדם

המשכת  את לעורר כוח אין דלתתא'

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

הרגילה  מהעבודה יותר נעלית עבודה

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

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

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

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

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

מסוגלת  לא המצוות) (מעשה האדם מצד דלתתא' 'אתערותא כלל שבדרך כזה
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ט mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

‰¯B‡ÎÏÂ ֿ ׁשּבבעלי ּדהּמעלה לֹומר, צרי ¿ƒ¿»ְְֲֲִֵֶַַַַָָ

אף  ּגמּורים, צּדיקים על ְְִִִַַַָּתׁשּובה

קדֹוׁש, ּפעמים ּדג' העבֹודה יׁשנּה ּבּצּדיקים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ׁשּלמעלה  (קדּוׁשתי אני קדֹוׁש הּוא הא' ְְְְֲִִֶַָָָָָוקדֹוׁש

הא' ּדקדֹוׁש ׁשהּגּלּוי הּוא, ְְְִִֶֶַַָָמּקדּוׁשתכם),

למעלה, ּדהעלאה ּבאֹופן הּוא ְְְְֲִִֶַַַַָָָּבּצּדיקים

וליּכלל  מּמציאּותם לצאת ְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשּמׁשּתֹוקקים

ׁשהם  ּכמֹו להם ׁשּנמׁש (וזה יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבקדּוׁשתֹו

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

ּדהמׁשכה  ּבאֹופן הּוא הא' קדֹוׁש ּגם ְְְְֶַַָָָָָּתׁשּובה,

ׁשּתּומׁש אפׁשר אי להבין, וצרי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמּטה.

למּטה  אני" ּד"קדֹוׁש אינֹו20הּקדּוׁשה ּוביֹותר . ְְְְִֵֵַַָָָָ

 ֿ קסלקא ׁשאפילּו איתא, הּתֹורה' ּדב'אֹור ְְֲִִִֶַַָָָָָמּובן,

ּוב'לּקּוטי  ּתמּוּה, הּוא "ּכמֹוני" ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַַָָָּדעּתא

הּתׁשּובה  ׁשעלֿידי להּמּסקנא), (ּגם איתא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּתֹורה'

הם  ּדלכאֹורה אני ", ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה ְְְְְִִִִֵַַָָָָממׁשיכים 

הפּוכֹות. ְֲָסברֹות

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

ּתמּוּה ׁשּזה ׁשאין צדק' היא, ּבזה הּכּונה , ִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה. ּבחכמה לא ּגם ּבּׂשכל, מקֹום ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה

ּכפי  [ׁשּנקּבע ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשעלּֿפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדכיון

ּבאיןֿערֹו הּוא 'נברא' [יתּבר חכמתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּגזרה

ׁשּיהיּו קסלקאּֿדעּתא אפילּו ׁשּי אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלּבֹורא,

אין  אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות לגּבי אבל ְְֲִֵֵֵַַָָ"ּכמֹוני".

ּתעׂשה  מה לֹו יאמר ּדמי ּגדרים, ׁשּום 21ׁשּי. ְְֲִִֶַַַַָָֹ

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

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

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

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

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

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

של  מקדושתו התגלות ממשיכה

ולמה  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

של  בכוחם רק הוא שהדבר אומרים

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

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

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

שהיא  מהספירות שלמעלה הכתר

בדרך  למעלה מלמטה בהתעוררות

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

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

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

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

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

כתרים  הם שגם המלכות ספירת של

אבל  איןֿסוף, באור הדבר שקשורים

הגדרים  לתוך שנמשכו כפי הוא

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

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

דמיון  לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

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

האדם. בעבודת תלוי לא בכלל

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

לגמרי.? מהם ומובדל ו'קדוש' מהנבראים שלמעלה

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

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

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

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

עבודה  של סוג האדם שיש בעבודת

ולגלות  להמשיך ביכולתו שכן

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

הקצה.? אל הקצה

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

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

מקום  לזה שאין האנושי בשכל מקום

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

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

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

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

השכל  פי על מתנהלים הדברים

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

שאין  (ובוודאי הדעת על להעלות

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

דומה  בקדושה קדושים להיות

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

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

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

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

ׁשאלּו ּבענין [ּכּידּוע מחכמה ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאיןֿסֹוף

יעׂשה  אמר כּו' להקּב"ה ׁשאלּו כּו' ְֲֲֶַַַַָָָָָלּתֹורה

לֹו ויתּכּפר ּתׁשּובה 22ּתׁשּובה יעׂשה ּדהּמענה , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָ

מחכמה  ׁשּלמעלה מהּקּב"ה ּדוקא ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָכּו'

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

הּכתּוב  לׁשֹון ׁשּמּפׁשטּות מה ימּתק ְְְְִִֶֶַַַַַָֻועלּֿפיֿזה

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

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

ׁשל  ׁשּקדּוׁשתם הּוא ּתהיּו" "קדֹוׁשים ְְְִִִֶֶֶַָָׁשהּצּוּוי

,יתּבר לקדּוׁשתֹו ּבדֹומה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָיׂשראל

זֹו. לקדּוׁשה מּגיעים הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִִִֵַַַַָָּכי

מהּפרּוׁש "יכֹול 23ּולהעיר - ּכמֹוני' ּב'יכֹול ְְִִֵֵַָָָָ

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"

ּבנֹוגע LÈÂה) הּבאּורים ּדׁשני לֹומר, ¿≈ְְִִֵֵֵַַַ

ׁשּתי  נרמזֹות ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַָָלהּפסּוקים

ּגם  ּבזה נכלל (אם ּבניו ּבראׁש ׁשּנתן ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהעטרֹות

ּב"יכֹול  הּפרּוׁשים ּוׁשני ּתהיּו) קדֹוׁשים ְְְְִִִֵֵַַָָהּפסּוק

ׁש"ּיכֹול  ּדלהּפרּוׁש ּבזה. זה ּתלּויים ְְִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹוני",

הּקדּוׁשה  - ּתמיהה ּבלׁשֹון הּוא ְְְִִִַָָָּכמֹוני"

ׁשּלמּטה  ּבקדּוׁשתכם נכללת ּתהיּו" ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָּד"קדֹוׁשים

ּבכל  הּוא ּתהיּו" "קדֹוׁשים ולכן ל מּקדּוׁשתי, ְְְְְִִִִִֵָָָ

"יכֹול  ּולהּפירּוׁש ּבניו, ּבראׁש ׁשּנתן ְְֲֵֶַַָָָָָָֹהעטרֹות

ּתהיּו" ּד"קדֹוׁשים הּקדּוׁשה - ּבניחּותא ְְְְִִִִִַָָָּכמֹוני"

העטרה  (ׁשהיא אני" ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה ְְֲֲִִִֶַָָָָָהיא

ּבניו  ּבראׁש ׁשּנתן העטרֹות  ּוׁשּתי לעצמֹו), ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנטל

ׁשּכתּוב  ּומה קדֹוׁשים". והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָהם

העטרה  היא אני" ּד"קדֹוׁש ׁשהּקדּוׁשה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָּבּמדרׁש

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

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

ב).23)ועוד. (מז, עה"פ עינים מאור

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

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

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

שהיא  הדעת על להעלות יתכן לא

אליה, להגיע מסוגל שנברא קדושה

הצמחֿצדק  דברי שלמעשה ונמצא

היא  "כמוני" קדושה של הסברא שעצם

אדמו"ר  לדברי סותרים לא תמוה דבר

כן  הדבר התשובה שבעבודת הזקן

הדבר  השכל לפי אמנם כי אפשרי

התשובה  עבודת של בכוחה אבל תמוה

שלמעלה  מה את גם ולהמשיך לפעול

מהשכל.

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

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

הוא ( הפסוק פירוש פשוטו ולפי

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

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

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

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

והשוואה, דמיון כל וללא באיןֿערוך

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

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

 ֿ הקדושֿברוך של לקדושתו הדומה

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

של  הפשוטה למשמעות בנוסף אשר

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

העליונה. לקדושה

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

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

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

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

 ֿ הקדוש של בקדושתו קדוש להיות

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

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

ישראל  בני של "קדושתכם"

הקדושֿברוךֿהוא  של ל"קדושתי"

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

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

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

של  לקדושה הנברא של הקדושה

התשובה  עבודת באמצעות (כי הבורא

עד  ו'נוגעת' מגעת האדם עבודת

― הקדושֿברוךֿהוא) של עצמותו

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

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

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

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

בפרטיות).

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

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

ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה המׁשכת ּכי לֹומר, יׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָליׂשראל,

הּמציאּות  מּצד (לא היא ּבבעליּֿתׁשּובה ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹאני"

מתּגּלה 24ׁשּלהם  הּתׁשּובה ׁשעלֿידי לפי אּלא) ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

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

ּבראׁשֹו היא ּביׂשראל, יׁשנּה ׁשהעטרה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדגם

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

ּדקדּוׁשתי LÈÂו) ההמׁשכה ׁשענין ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

להדיא  מבֹואר מּקדּוׁשתכם, ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה

מהּֿׁשאיןּֿכן  נּצבים, ּדפרׁשת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבהּדרּוׁשים

ּברמז  רק זה ענין ּבא ּדפרׁשתנּו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

הּוא  אּלה ּבדרּוׁשים להדיא ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַָָ(ּומה

ּבאֹופן  הּוא ּבאדם הא' ּדקדֹוׁש ְְִֶֶַָָָָָׁשהּגילּוי

לצאת  ׁשרֹוצה למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּדהעלאה

ּבפרׁשת  ּכי הּוא, ּבקדֹוׁש), וליּכלל ְְְְִִִִֵַָָָָמּמציאּותֹו

ראׁשֿהּׁשנה  קֹודם ׁשּקֹורין הּיֹום, נּצבים ,25אּתם ִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּב'לּקּוטי  להּמבאר ּובפרט הּתׁשּובה. זמן ְְְְְְִִֵַַַָָָֹהּוא

ּכּולכם 26ּתֹורה' הּיֹום נּצבים ּדֿאּתם ׁשהּתׁשּובה ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

מתעּלֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל הּוא גֹו' הוי' ְְְֲִִֵֶַַָָָָלפני

ּדפרׁשת  ּבהּדרּוׁשים ולכן חֹוצבם. ּבמקֹור ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָלמעלה

ּדקדּוׁשתי  ההמׁשכה להדיא מבֹואר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָנּצבים

מּקדּוׁשתכם  ׁשּנׁשמֹות 27ׁשּלמעלה עלֿידי ּכי , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ּגם  להם נמׁש חֹוצבם למקֹור מתעּלֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל

ה). סעיף (כנ"ל לעצמֹו ׁשּנטל ְְְֲִֶַַָָָָהעטרה

ּבימי ׁשּקֹורין ּדהּפרׁשּיֹות ספירת ּובהּדר ּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

(לא  היא העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה ְֲִִִֶֶֶַָָָָֹהעֹומר,

(ּתׁשּובה  ּדדילּוג ּבסדר 28ּבאֹופן אּדרּבא) אּלא ( ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

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

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

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

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

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

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

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

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

כי  הזו, הנעלית ההמשכה את המעוררת

אני" "קדוש של ההמשכה אילו אכן

גדרי  בתוך ונקלטת באה הייתה

הופכת  הייתה היא שלהם המציאות

ונכללת  אני" "קדוש עם אחד לעניין

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

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

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

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

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

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

ההמשכה  כאמור כי לעצמו", "נטל
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d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּופסח  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַַַַַַּדפסח

ּגם  ולכן הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָׁשני

הענין  מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ְְְְְֱִִַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

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

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

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

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

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

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

העומר  קרבן שלכן החסידות בתורת

ולכן  בהמה, מאכל משעורים, היה

ספירת  ימי של הרוחנית העבודה

ופרט  פרט כל לבירור קשורה העומר

(מ"חסד  הבהמית הנפש של מהמידות

שבמלכות") "מלכות עד שבחסד"

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

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

רצויים.

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

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

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

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

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

מלך  עליהם 'נגלה כאשר עצמה מצרים

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים מלכי

למטה, מלמעלה בהתעוררות וגאלם'

העבודה  עיקר ותשרי אלול ובחודשי

בדרך  האדם מצד התשובה עבודת היא

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

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

החסידות  שבמאמרי אלא התשובה,

ברמז  רק נזכר הדבר אמור פרשת של

כמבואר  מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת במאמרים ואילו

לעיל.
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בדרך  האדם מצד התשובה עבודת היא

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

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

החסידות  שבמאמרי אלא התשובה,

ברמז  רק נזכר הדבר אמור פרשת של

כמבואר  מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת במאמרים ואילו

לעיל.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zexeka(iyiy meil)

øáç úLà] ïðaø eðz`id ixdåéðáe BzLà ,únL øáç .[øáçk ¨©¨¨¥¤¨¥§¨¥¨¥¤¥¦§¨¨
éðáeïú÷æça ïä éøä Búéámixag mdyøöç ïëå .eãLçiL ãò §¥¥£¥¥§¤§¨¨©¤¥¨§§¥¨¥

da ïéøëBnLúìëz,zivivldú÷æça àéä éøäda xknpdy ¤§¦¨§¥¤£¥¦§¤§¨¨
,zlkz `edìñtézL ãòoli` `lw ly rav da exkniy ici lr ©¤¦¨¥
.zlkz myl

L õøàä íò úLà ,ïðaø eðze ,dpnl`zp e` dyxbzpúàOp ¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¦¥
ïëå ,øáçììL BzaìL Bcáò ïëå ,øáçì úàOpL õøàä íò §¨¥§¥¦¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥§¥©§¤

økîpL õøàä íòúeøéáç éøác ìa÷ì ïéëéøö ïlek ,øáçì ©¨¨¤¤¦§©§¨¥¨§¦¦§©¥¦§¥£¥
äléçza.mixagk mlawpy iptl -úàOpL øáç úLà ìáà ©§¦¨£¨¥¤¨¥¤¦¥

øáç ìL Bza ïëå ,õøàä íòìBcáò ïëå ,õøàä íòì úàOpL §©¨¨¤§¥¦¤¨¥¤¦¥§©¨¨¤§¥©§
,õøàä íòì økîpL øáç ìL,xag lv` zeidl exfgeïéà ¤¨¥¤¦§©§©¨¨¤¥

,øîBà øéàî éaø .äléçza úeøéáç éøác ìa÷ì ïéëéøöïä óà §¦¦§©¥¦§¥£¥©§¦¨©¦¥¦¥©¥
úeøéáç éøác ïäéìò ìa÷ì ïéëéøö(äìçúëì)][äléçzaoeik §¦¦§©¥£¥¤¦§¥£¥©§¦¨

.ux`d mr lv` eid xaky
:xi`n iax zrc ok` `id jky di`x d`ian `ziixadéaø©¦

íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîLúçà äMàa äNòî ,øéàî éaø ¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¥¦©£¤§¦¨©©
úòîB÷ äúéäå ,øáçì úàOpL[zxyew-],Bãé ìò ïéléôz Bì ¤¦¥§¨¥§¨§¨©©§¦¦©¨

onf xg`leéøL÷ Bì úøLB÷ äúéäå õøàä íòì úàOðñëBî- ¦¥§©¨¨¤§¨§¨¤¤¦§¥¥
qknd z` mliyy inl mze` mipzepy ,miqkend zenzeg md

mliyy dgkedl,Bãé ìò`id ux`d mrl z`yp xy`ky ixd ©¨
.xag zy` dzid mcewny s` ux`d mr zy`k zbdep
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שישי עמ' ב
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d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּופסח  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַַַַַַּדפסח

ּגם  ולכן הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָׁשני

הענין  מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ְְְְְֱִִַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

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

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

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

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

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

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

העומר  קרבן שלכן החסידות בתורת

ולכן  בהמה, מאכל משעורים, היה

ספירת  ימי של הרוחנית העבודה

ופרט  פרט כל לבירור קשורה העומר

(מ"חסד  הבהמית הנפש של מהמידות

שבמלכות") "מלכות עד שבחסד"

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

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

רצויים.

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

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

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

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

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

מלך  עליהם 'נגלה כאשר עצמה מצרים

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים מלכי

למטה, מלמעלה בהתעוררות וגאלם'

העבודה  עיקר ותשרי אלול ובחודשי

בדרך  האדם מצד התשובה עבודת היא

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

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

החסידות  שבמאמרי אלא התשובה,

ברמז  רק נזכר הדבר אמור פרשת של

כמבואר  מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת במאמרים ואילו

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

מוגה  בלתי

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

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

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

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

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

***

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

***

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

הכלל  בשביל הפרט על לוותר אין והרי ישראל, בת של גנותה גם 8משום שזהו לומר, צריך ועלֿכן ,
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ולא 1) רכה, בלשון אמירה "אמור", הלשון אודות גם דובר
קשות" אתנו הארץ אדוני האיש "דיבר (כמו קשה בלשון דיבור
פח, (ח"ג פרשתנו (ריש בזהר מ"ש ע"פ ובפרט ל)), מב, (מקץ
בלשון  צורך יש שלכאורה אף - בלחישו" הכהנים, על "אמור ב))

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

øáç úLà] ïðaø eðz`id ixdåéðáe BzLà ,únL øáç .[øáçk ¨©¨¨¥¤¨¥§¨¥¨¥¤¥¦§¨¨
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da ïéøëBnLúìëz,zivivldú÷æça àéä éøäda xknpdy ¤§¦¨§¥¤£¥¦§¤§¨¨
,zlkz `edìñtézL ãòoli` `lw ly rav da exkniy ici lr ©¤¦¨¥
.zlkz myl

L õøàä íò úLà ,ïðaø eðze ,dpnl`zp e` dyxbzpúàOp ¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¦¥
ïëå ,øáçììL BzaìL Bcáò ïëå ,øáçì úàOpL õøàä íò §¨¥§¥¦¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥§¥©§¤
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,õøàä íòì økîpL øáç ìL,xag lv` zeidl exfgeïéà ¤¨¥¤¦§©§©¨¨¤¥

,øîBà øéàî éaø .äléçza úeøéáç éøác ìa÷ì ïéëéøöïä óà §¦¦§©¥¦§¥£¥©§¦¨©¦¥¦¥©¥
úeøéáç éøác ïäéìò ìa÷ì ïéëéøö(äìçúëì)][äléçzaoeik §¦¦§©¥£¥¤¦§¥£¥©§¦¨

.ux`d mr lv` eid xaky
:xi`n iax zrc ok` `id jky di`x d`ian `ziixadéaø©¦
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onf xg`leéøL÷ Bì úøLB÷ äúéäå õøàä íòì úàOðñëBî- ¦¥§©¨¨¤§¨§¨¤¤¦§¥¥
qknd z` mliyy inl mze` mipzepy ,miqkend zenzeg md
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d"kyz'dיד ,xii` b"i ,xen` zyxt zay zgiy

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

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

***

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

שני. ופסח צלפחד בנות - ממונות בדיני ושנים עצים,

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

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

***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ואילך). 300 ס"ע (לקמן ואילך ס"ז חב"ד

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

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

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

dnk crzepngxd dlecb225 'r lirl mb d`x) eilr mgxl xeq`y zxne` dxezd elit`y in lr.(p"ye.



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

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

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

***

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

שני. ופסח צלפחד בנות - ממונות בדיני ושנים עצים,

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

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

***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ואילך). 300 ס"ע (לקמן ואילך ס"ז חב"ד

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

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

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

dnk crzepngxd dlecb225 'r lirl mb d`x) eilr mgxl xeq`y zxne` dxezd elit`y in lr.(p"ye.

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

במקום ‰. בסקילה האמורה המצוה "כל עשו", ישראל "ובני פרשתנו, סוף רש"י בפירוש  הביאור
" שנאמר שממה - ותליה" רגימה דחיה l`xyiאחר, ipae אודות רק מדובר הפסוק שבתחילת מוכח, עשו",

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

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

בניו" הם וישראל דיוקנו בדמות עשוי שאדם שליט"א,23הוא אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - (
ואילך. 158 עמוד ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס
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7

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פי"חֿיט). תניא (ראה ה' קדושת

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

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zexeka(iriax meil)

.ïéòaL ïéwec eèà óebaL ïéîeî¦¤©¨¦¤¨©¦
xi`n iax zwelgna df xe`ial `ziixan di`x d`ian `xnbd

:dcedi iaxeéëä énð àéðziaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ©§¨©¦¨¦
,dcediåéîeî úà äàøîe øBëaä úà èçBMäwx dgnenl ©¥¤©§©§¤¤¨

,dhigyd xg`løeñà ,ïéòaL ïéweãa ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¦¤¨©¦¨
,elke`lïépzLî ïäL éðtîmenk dzr dgnenl d`xpy s`e ¦§¥¤¥¦§©¦

.dhigyd zrya xaer men didy yeygl yi ,reawïéîeîa§¦
äæ ãçà ,øîBà øéàî éaø .ïépzLî ïéàL éðtî ,øzeî óebaL¤©¨¦§¥¤¥¦§©¦©¦¥¦¥¤¨¤

äæ ãçàåsebay minena oiae oiray oiweca oia -éðtî ,øeñà §¤¨¤¨¦§¥

.ïépzLî ïäLdi`xd xe`ial d`a jkae] `xnbd ddnz ¤¥¦§©¦
:[ef `ziixan,Czòc à÷ìñ ïépzLî ïäL éðtîixdïéîeî ¦§¥¤¥¦§©¦¨§¨©§¨¦

,ïépzLî éî óebaLdxaypy ci e` dvvwpy ofe`y heyt `lde ¤©¦¦§©¦
:`xnbd zayiin .dhigyd zngn mipzyn mpi`àlàiax zpeek ¤¨

sebay minena xfby ,`id xi`néðtîoiray oiwec,ïépzLnä ¦§¥©¦§©¦
m` dcedi iaxe xi`n iax ewlgpy ,dpg xa xa dax ly exe`iake

.ef dxifb mixfeb
wiiecn epizpyna xi`n iax ly epeyln s`y d`ian `xnbd

:dpg xa xa dax ly exe`iak,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' א



טז

.`"ypz'd xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y zgiyn .c"qa
מאידית  תרגום

לאחרונה ‡ המדובר עם בקשר הגאולה 1. אודות
יום, בכל לה שמחכים והשלימה, האמיתית
בהלכה  דין כפסק – יום בכל שתבוא ומקווים
אסור  המשיח, שיבוא ביום יין ישתה שלא שהנודר

לעולם  יין לשתות שצריך 2לו הפעולות ואודות –
מתאים  – הגאולה את להביא כדי לעשות יהודי כל
יקל  ובזה הגאולה, ענין תוכן את ולבאר להתעכב
הנדרשת  העבודה תוכן) להיות צריך (מה להבין
למצב  להתכונן יש וכיצד הגאולה, את להביא בכדי

הגאולה.

בשמו  מתבטא דבר כל של גם 3תוכנו הוא כן .
מתוכנה  מושג לקבל אנו יכולים – להגאולה בנוגע

"גאולה". – שמה בפירוש התבוננות ע"י

שונים. בביטויים בתורה מצויין הגאולה ענין
גאולה  של הלשונות מד' "והוצאתי,5בכתוב 4החל :

– החמישי והלשון ולקחתי", וגאלתי והצלתי,
הוא 6"והבאתי" אלו לשונות כל שכוונת ואע"פ .

בלשון  עילוי ישנו מגלות, דיציאה הכללי התוכן
(כל  נקראת זו מעלה שבגלל וי"ל "גאולה";

(– ובמיוחד והשלימה dle`bגאולה, האמיתית
"גאולה" בשם ישראל) כל [דוקא 8(סתם)7(בפי

הגאולה היא האחרונה dnilydeהגאולה zizin`d
מבטאת  (גאולה) זו שמלה כיון הידיעה)], (בה"א

והשלימה. האמיתית דגאולה התוכן את

תיבת · פלא: דבר אנו רואים "גאולה" במלה .
(גלות) "גולה" דתיבת אותיות אותן היא "גאולה"

אל"ף! בתוספת אלא

במדרש  על 9וכדאיתא ("וגולה "גולה" שבמלה
חד 10ראשה" אמוראין, "תרין פירושים: שני ישנם (

וידוע  גאולה". אמר וחד גלות) (לשון גולה אמר
נעשה  ידו שעל האלף ש"תוספת בזה, הביאור

גאולה" בחי' גולה האל"ף 11מבחי' על קאי
בגלות  דבנ"י העבודה וע"י עולם", של ד"אלופו
אלופו  של האל"ף את ולגלות) (להמשיך "להכניס"

בגלות  עולם "גאולה".12של – מ"גולה" נעשה ,

היא גאולה מובן: אינו xenbdולכאורה jtid
כוללת  גאולה ש(תיבת) היתכן וא"כ, מגלות.
מזה: ויתירה (גלות), "גולה" תיבת את בתוכה
עד  גולה, מ(תיבת) דוקא (ונעשית) מורכבת גאולה

"גולה"aexש  בעצם הינן ד"גאולה" ,13האותיות
אל"ף אות רק היא וגםdcigiוההוספה ;y`x

ד"גולה"?!14התיבה  הגימ"ל נשאר (דגאולה)

בזה:‚ הביאור וי"ל .

מגלות  היציאה שע"י פירושה, אין גאולה
(קודם) שהי' והעולם הפעולות החיים, את מזניחים
שהמציאות  פירושה, גאולה אדרבה: בגלות.
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תזו"מ.1) ש"פ שמיני. ש"פ ניסן. כ"ח שיחות:
הי"א.2) פ"ד נזירות הל' רמב"ם
וביאורים 3) תשובות בזה בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א ראה

שם. ובהערות ואילך, 35 ס"ע ח"ו לקו"ש ס"א*. תשל"ד) (קה"ת,
וש"נ.
ירושלמי 4) (ראה העתידה גאולה של לשונות ד' גם שהם

אמור  לכן ד"ה תרנ"ד. הלבנה אור והי' ד"ה ה"א. פ"י פסחים
ערך  צ"צ דא"ח – הליקוטים ספר וראה תרע"ח. תרנ"ח. לבנ"י

ח. ו, וארא בחיי גם וראה וש"נ). ס"ג, גאולה
וֿז.5) ו, וארא
ח.6) שם,
דגלות..7) "גאולה שאינו פרטית גאולה (גם גאולה שכל דאף

ב  יז, (מגילה עלה" גאולה "שם כו'") הצרות מן שיגאלנו אלא
גאולה  שם שעיקר גופא) (מזה ומובן חידוש, זה הרי – ובפרש"י)
האמיתית  בגאולה תהי' (ששלימותה דגלות" ל"גאולה בנוגע הוא
גאולה  שם: מגילה בגמרא רבא דברי וכפשטות והשלימה).
קבעוה  לפיכך בשביעית ליגאל שעתידין מתוך בשביעית..
דגאולה  אתחלתא נמי ש"מלחמה מבאר, אח"כ ורק בשביעית.

היא".
די8) זיין שוין זאל הידוע: (חב"ד) ניגון [כפי dle`bוכלשון ָ

.l"end .jli`e gtx r"q `"g `"hily x"enc` w"k ycewÎzexb` (*

מנהג  ע"פ – כיו"ב וניגונים לשונות ועוד זו]. שיחה לפני שניגנו
ישראל.

רפ"ד.9) קה"ר ז. פ"ד, שהש"ר (ספל"ב). אמור ס"פ ויק"ר
ב.10) ד, זכרי'
רעג.11) ע' בא אוה"ת גם וראה ג. לה, בהעלותך לקו"ת

תרל"ו  רבים מים המשך תקי. ע' נ"ך ואילך. תכג ס"ע בהעלותך
פקל"ד.
שכינה 12) לבבל גלו עמהן.. שכינה שגלו מקום "בכל שהרי

על  ב"וגולה שם) (במדרש הא' כפירוש – א) כט, (מגילה עמהן"
מה  "דהיינו עמהן", שכינה וגלתה לבבל ש"גלה ראשה",
(לקו"ת  כו'" נפרד ודבר יש נראה והעולם מוסתר הוא שהאלקות

א). שם,
"גולה".13) של האותיות) (סדר הצירוף נשתנה לא וגם
א).14) קה, (שבת התורה" מן נוטריקון ש"לשון להעיר
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בטלה  (לא נעשית בגלות משועבדת קודם שהיתה
אלא) .zxxgeynח"ו,

והשלימה  האמיתית דגאולה ושלימות והמעלה
ש  שוםlkdהיא, אין שנשארים משתחרר. ענינים

ענין. שום בגלות יותירו לא בגלות, "אבודים" ח"ו
כך  (שנקראים וה"אובדים" ה"נדחים" אפילו

אמת  גאולה 15בתורת תהי' הגאולה יגאלו. – (
ובאיכות בכמות ושלימה הדברים,lkaאמיתית

כל  שבהם: שבפרט הפרט עד שבהם גדול מהכלל
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו – בנ"י וכל יהודי

וזהבם 16ובבנותינו" "כספם – בעולם חלקם וגם ,
בגלות.17אתם" והישגיהם פעולותיהם כל עם ,

(גם  האדם בני כל ואת אדם כל תשחרר הגאולה
ואחד  אחד וכל העולם, עניני וכל העולם) אומות

עניניו. כל עם בפרט

גם  נשארים בגלות (החיוביים) הענינים כל
שיבטל  הגלותי: מצבם שיתבטל אלא הלאה,
האמיתית  מציאותם על המכסה והסתר ההעלם

וגשמיות 18והפנימית  הטבע לדרכי והשיעבוד ,
מזה. המשתלשל העולם

הרמב"ם  דין הלב 19וכפסק על יעלה "אל :
או  עולם של ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות

אלא בראשית, במעשה חידוש שם ebdpnkיהי' mler
bdep אמרו לימות 21חכמים 20.. הזה העולם בין אין

אז  החידוש בלבד", מלכיות שעבוד אלא המשיח
האמת" לדת כולם ש"ויחזרו – "ויתקן 22יהי' ,

שנאמר  ביחד ה' את לעבוד כולו העולם 23(משיח)

כולם  לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי
אחד" שכם ולעבדו ה' .24בשם

"גאולה" תיבת מדוע מובן את zllekעפ"ז
הגאולה  אל"ף: בתוספת – אבל "גולה", תיבת

הגאו  אדרבה: ב)גלות, (עבודה מבטלת לה אינה

שחרור  (ע"י ב)"גולה" ה(חיים את להעלות ענינה
"גאולה" לעשות גופא ומזה מהגלות) הענינים כל
האל"ף  את ד"גולה" הענינים בכל שמגלים עי"ז –
והסתר  ההעלם את מסירים – עולם של דאלופו
ותכליתה  מציאותה על המכסים הגלות בעניני
– שבזה עולם של האלופו את מגלים האמיתית,
ע"י  נבראו שבשבילה הגלות עניני דכל התכלית

"גאולה". נעשה שמ"גולה" כך – הקב"ה

עולם) של (דאלופו האל"ף גילוי היא גאולה
עניני  דכל והפנימיות האמת גילוי – ב"גולה"
האלקות  גילוי הגלות; בזמן הפעולות וכל הגלות,
את  מגלה זה שכל כפי – העולם עניני בכל
הקב"ה  שברא מה (ו"כל הקב"ה של "כבודו"

לכבודו" אלא בראו לא של 25בעולמו אלופו של – (
עולם.

"גאולה"„ איך הסברה הוא לעיל האמור .
היא  שהכוונה כיון "גולה", בתוכה כוללת
ביאור: צריך אבל הגלות. את (גם) תגבי' שהגאולה
בגאולה, עיקרי כזה ענין הוא דגולה) (העלי' מדוע

שזהו אל"ף),okezעד בתוס' (גולה "גאולה" שמה
הדבר  מהות על מורה ששם ?3כידוע

בעליית  רק אינה דגאולה המעלה מזה: ויתירה
שבגאולה  אלא העולם, ועניני הגלות עניני

השני' הראשונה 26(בתקופה התקופה לאחרי –
ענינים  יתחדשו הנ"ל) ברמב"ם מדובר שאודותי'

ביותר חדשים (עד iepiyaחדשים, עולם של מנהגו
המתים  דתחיית ויסודי העיקרי שהוא 27הענין ,

שהמצב  היתכן א"כ בראשית). במעשה חידוש
וגלות  מעולם שלמעלה מה (גם כולו לבוא דלעתיד
– "גאולה" כללי: בשם נקרא שני') בתקופה –

אל"ף?! בתוספת "גולה"

הענינים  גם – הגאולה שכללות מובן, ומזה
דהכנסת  העבודה עם קשורה – שבה הנעלים
פועל  שזה עד ב"גולה". עולם של דאלופו האל"ף
מורכבת  "גאולה" שתיבת (כפי הגאולה את
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סה"מ 15) ובכ"מ. א. ס, ר"ה דרושי לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'
ואילך. 78 ע' אידיש

אראנו 16) מצרים מארץ צאתך (ו"כימי ביצי"מ כמ"ש
ט. יו"ד, בא – טו)) ז, (מיכה נפלאות"

ט.17) ס, ישעי'
(18.12 הערה ראה
פל"ח.19) ח"ב עבוה"ק וראה ה"א. פי"ב מלכים הל'
ה"ב.20) שם
וש"נ.21) ב. לד, ברכות
ה"א.22) שם
ט.23) ג, צפני'
ה"ד.24) פי"א שם רמב"ם

ספ"ו.25) אבות
מלכים 26) בהל' וביאורים חידושים – מלכות" "דבר ראה

ואילך). 191 ע' חכ"ז (מלקו"ש ג סימן תנש"א) ד (קה"ת סימן
הדרן  גם וראה תשמ"ז). שבט יו"ד נאמר – הרמב"ם על (מהדרן

ועוד. זו. שנה שרה) חיי ש"פ (משיחת הרמב"ם על
חלק 27) פ' סנהדרין להרמב"ם (פיה"מ העיקרים מי"ג אחד

ר"פ  (סנהדרין לעוה"ב חלק לו אין בזה שהכופר ועד הי"ג). יסוד
ה"ו). פ"ג תשובה הל' רמב"ם חלק.
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וכ  אל"ף), בתוס' "גולה" גאולה מאותיות עניני ל
כדלקמן. ה"גולה", את ומרימים נמשכים

הראשונה ‰ המשנה ע"פ יובן בזה הביאור .
"הסתכל  אבות: דפרקי שלישי פרק זו, דשבת בפרק
ואח"כ  עבירה", לידי בא אתה ואין דברים בשלשה
– דברים" ה"שלשה את למנות המשנה ממשיכה
אתה  מי ולפני הולך אתה ולאן באת, מאין "דע

וכו'". וחשבון דין ליתן עתיד

לי  למה מנינא – השאלה נוגע 28נשאלת מה :
אם  ואפילו דברים"? "שלשה שישנם המספר לכאן
כל  זאת, לפרש המשנה צריכה מדוע נוגע, המספר
שהיא  המשנה בהמשך לספור הרי יכול ואחד אחד

דברים? שלשה מונה

בזה: הביאורים אחד לומר ויש

[כידוע  דברים" בשלשה "הסתכל המשנה דברי
ענינים  וכולל קצר "דבר היא המשנה שלשון

הנמנים 29רבים" הדברים לשלשת רק כוונתם אין [
דברים" ד"שלשה לענין גם אלא המשנה, בהמשך
בשלשה  "הסתכל הוראה: נותנת המשנה בכלל;
בעיון) (הסתכלות להסתכל צריך אדם – דברים"

דברים" לידי 30ב"שלשה בא אתה "אין ועי"ז ,
עבירה":

רק אצלו להיות שצריכים לחשוב יכול ipyאדם
הוא  שאותו כביכול והקב"ה עצמו הוא ענינים:

קוני" את לשמש נבראתי "אני .31עובד,

"הסתכל – המשנה דברים":dylyaאומרת
(שישנם) ולראות (להסתכל) להתבונן צריך אדם
("אני") מציאותו על נוסף דברים": "שלשה
דבר  ישנו – כביכול ("קוני") הקב"ה ומציאות

מציאות ֿ mlerdשלישי: ושעל הקב"ה, ע"י שנברא
קונו  את יהודי משמש .32ידו

למטה 33תכלית  הנשמה וירידת העולם בריאת
תחתון  שאין התחתון הזה בעולם גשמי בגוף

ד"נתאווה  הכוונה את למלאות – היא ממנו למטה
בתחתונים" דירה יתברך לו להיות ,34הקב"ה

ונפשו  גופו את ויזכך יברר עבודתו ע"י שיהודי
מכל  ולעשות העולם, וחומריות וגשמיות החיונית

להקב"ה. דירה זה

עבודתו ע"י פועל הוא זה dhnlואת seba בקיום
בדברים  נתלבשו מצוות ש(רוב) התומ"צ,

מבררים 35גשמיים  גשמי דבר עם מצוה קיום וע"י ,
כלי  ממנו ועושים הגשמי הדבר את ומזככים
כל  כנגד [ש"שקולה צדקה מצות ע"ד לאלקות.

על 36המצוות" ועולה מעשיות המצוות "עיקר ,
"מיגיע37כולנה" לוקח שיהודי – [eitk"37 מכספו

לה'" נפשו חיי ו"נותן הרויח, שהוא .37הגשמי
המצוות. בכל ועד"ז

דברים") בשלשה ("הסתכל השלישי והענין
צדדי, ענין (לא הוא – בתחתונים דירה לעשות
דהשנים  לשלימות נוגע זה) אדרבה: אלא
ש"נתאווה  כיון העובד, והאדם הקב"ה (כביכול):

d"awdו"זה בתחתונים", דירה לו mc`dלהיות lk
דירה  ית' לו להיות לעוה"ז וירידתו בריאתו ותכלית

.38בתחתונים"

בשלשה  (ש"יסתכל להאדם זה נוגע כך כדי ועד
למטה  נשמתו ירידת היתה זה שבשביל – דברים")
למעלה, דהנשמה העילוי גודל למרות הקב"ה: ע"י

היא"39"נשמה  טהורה בי מקום 40שנתת שם ואין
"אתה  למטה, הקב"ה אותה שלח הטהרה, 39להיפך

בעולם  עד בי", נפחתה אתה יצרתה, אתה בראתה,
ואת  החיים "את ישנו שבו הגשמית, העשי'

(עד 41הטוב" הטהרה דהיפך השני' הדרך את וגם ,
"ואתה  לשמירה, שם צריכה משמרה 39שהנשמה

דעשיית 42בקרבי" הכוונה את למלאות בכדי – (
בתחתונים. דירה

היפך  היא בגוף הנשמה ירידת דלכאורה:
ותכלית  מקור שהוא הקב"ה, של הרגילה הנהגתו
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וש"נ.28) ע"ב. ריש עג, שבת – הש"ס לשון
להסתפק).29) ראה אח"כ (ד"ה להרמב"ם לפיה"מ הקדמה
ענינים 30) (וכולל קצר "דבר הוא המשנה שלשון וכיון

דברים". ה"שלשה הם מה לפרש צריך אין – רבים)"
קידושין.31) סוף וברייתא משנה
השיחות 32) (ס' ס"ט תשמ"ח אחו"ק ש"פ שיחת גם ראה

השיחות  (ס' ס"ו תשמ"ט אמור ש"פ .(435 ע' ח"ב תשמ"ח
ס"ז. תש"נ אחו"ק ש"פ ואילך). 439 ס"ע ח"ב תשמ"ט

פל"ו33) תניא בארוכה ראה – להלן ובכ"מ.jli`eבהבא .

ו.34) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
ואילך).35) סע"ב (קיד, ס"י אגה"ק ב). (ח, פ"ד תניא גם ראה
א.36) ט, ב"ב
ב).37) (מח, פל"ז תניא
סע"א).38) (מט, שם
השחר.39) ברכות נוסח
דברים.40) ר"פ ואילך. סע"ד מו, בחוקותי לקו"ת ראה
ובכ"מ.
טו.41) ל, נצבים
ב'תקיח.42) ע' ז) (כרך שמות אוה"ת שם. דברים לקו"ת ראה
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להטיב  הטוב ומטבע והחסד, החסד 43הטוב ומצד ,
תמיד להיות צריך הי' לוקח zeilrוהטוב וכאן ,

ובחי' גדולה "ירידה למטה, ומורידה נשמה הקב"ה
ממש" עמיקתא"44גלות לבירא רמה "מאיגרא ,45!

דהעבודה  (והחסד) העילוי גודל מובן ומזה
להוריד  כדאי זה שבעבור בתחתונים, דירה דעשיית
("כי  עצמה הנשמה בשביל לא למטה, הנשמה את

כלל" תיקון צריכה אינה עצמה אלא 37הנשמה ,(
בכדי  בעולם, וחלקו ונה"ב הגוף את לתקן כדי
ועבודת  הירידה שע"י כיון בתחתונים. דירה לעשות
ענין  נפעל בתחתונים, דירה לעשות למטה הנשמה
– למעלה עצמה הנשמה מעבודת יותר נעלה

ית' דעצמותו בתחתונים.46הגילוי

(שירדה  בהנשמה גם ונפעל נמשך שהעילוי עד
לדרגא  מגיעה שהנשמה זה על שנוסף למטה),
גילוי  ירדה), שמשם ממקום (שלמעלה יותר נעלית
שייכות  גם הנשמה מקבלת דהנשמה, התוקף
הנשמה  (עבודת ע"י שנפעל ית' דעצמותו להגילוי

בתחתונים  הדירה בעשיית) .47למטה

בשלשה  "הסתכל המשנה הוראת מובנת עפ"ז
של  דנשמתו העילוי גודל על הבט מבלי דברים":

ממש" ממעל אלוקה "חלק תוכן 48יהודי, צריך ,
"דירה" מעצמו שעושה לזה שנוסף להיות, עבודתו

ע"י הגשמי ielibלהקב"ה בגופו (העילוי נשמתו
"בשלשה  להסתכל גם צריך – עי"ז) שבא בהנשמה

יתברך לו דירה ויעשה ,mlerד mipezgzaדברים",
להקב"ה. דירה נעשה עצמו שהעולם

(כיון  לשלימות עצמו האדם גם מגיע ועי"ז
ואע"פ  כו'"), בריאתו ותכלית האדם כל ש"זה
הרי  שעה, ו)לפי (בחיצוניות ירידה זו הרי שלגביו
אתה  ש"אין – עצמו בו העילוי נפעל עי"ז דוקא
דירה  בעשיית עבודתו ע"י עבירה": לידי בא
בא  אתה "אין דברים), בשלשה (הסתכל בתחתונים

ה  "לידי", לא אפילו עבירה", לעשות `zeixytלידי
עבירה.

Â אותיות ד"גאולה" הענין גם יובן הנ"ל ע"פ .
אל"ף: בתוספת גולה

אלא) ה"גולה", את מבטלת (אינה גאולה
מעלה  היא ואדרבה: ה"גולה", את בתוכה כוללת
של  אלופו את בה ומגלה שמכניסה ע"י הגולה את
יתברך  לו דירה לעשות היא שהכוונה כיון – עולם
בגלות, נמצאים שהתחתונים כפי כולל בתחתונים,

של אלופו את כפי mlerלגלות במצבם בתחתונים
בגלות. נמצאים שהם

עניני  [גם הגאולה ומהות תוכן זהו ואדרבה:
של  במנהגו השינוי מגלות, שלמעלה הגאולה

המתים  תחיית ע"ד א"ס 49עולם, אור "גילוי – [
הגשמי" בעוה"ז יתברך 50ב"ה לו דירה שנעשה עד ,

לעצמותו  לו .51בתחתונים,

ועבודתינו ielzולכן ב"מעשינו הגאולה ענין
משך זמן דהכנסת zelbd"50כל העבודה (גולה),

נעשית  שעי"ז עד בגולה, עולם) של (אלופו האל"ף
– הוא גאולה תיבת וראש האותיות [רוב גאולה

ס"ב]. כנ"ל "גולה",

הגדולה  שה(עלי' לזה נוסף אומרת: זאת
גילוי  [ע"ד בגלות הירידה ע"י באה דה)גאולה

למטה], ירידתה ע"י הנשמה אור dle`bתוקף ziyrp
עצמה  אל"ף) (בתוס' הדירה 52מ"גולה" –

העילוי  [ע"ד עצמם בתחתונים נפעלת לעצמותו
הדירה ע"י בנשמה .mipezgza[53שנפעל

***
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פ"ד.43) שעהיוה"א רפ"א. המלך שעשועי שער המלך עמק
יד. סי' ב' ויכוח אמונים שומר

רבה 44) ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק כשיהי' גם כי
בטרם  ורחימו בדחילו בה' דביקותו למעלות יגיע לא בתענוגים
(מח, שם (תניא כו' מקצתה ולא מינה לא החומרי לעוה"ז ירידתו

סע"א)).
ב.45) ה, חגיגה – חז"ל לשון ע"פ
וש"נ.46) ג. סעיף זו שנה שבט יו"ד קונטרס ראה
(47246 ע' חט"ו לקו"ש ראה – אלו ענינים ב' ע"ד בארוכה

ועוד. זו. שנה אייר ב' קונטרס שכ. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ואילך.
רפ"ב.48) תניא

של 49) הזה השלימות "תכלית (רפל"ז): שם בתניא כמ"ש
המשיח mizndימות ziigze במשך ועבודתינו במעשינו תלוי כו'

הראשונה  תקופה על קאי המשיח" ש"ימות וי"ל הגלות". זמן
על  קאי המתים" ו"תחיית עולם") של ממנהגו דבר "יבטל (שלא

השני'. תקופה
שם.50) התניא ל'
ח"ב 51) מלוקט בסה"מ נסמנו – ובכ"מ ג. ס"ע תרס"ו המשך

רמא. ע'
טובים 52) ומעשים בתשובה אחת שעה ש"יפה הטעם וזהו

מפני  מי"ז), פ"ד (אבות הבא" העולם חיי מכל הזה בעולם
האל  (גילוי דוקא הזה" "בעולם בעבודה ב"גולה"),המעלה "ף

חיי  "מכל שלמעלה בורא), (תענוג בתחתונים דירה בעשיית
יהי' הבא ובעולם נברא), (תענוג הבא" זה ielibהעולם ענין

ואילך). 243 ע' ח"ה לקו"ש (ראה למטה
בתחיית 53) דוקא, בגופים לנשמות תהי' השכר שלימות ולכן

ע' ח"ד מלוקט בסה"מ (נסמנו ובכ"מ ג. טו, צו (לקו"ת המתים



ypz'd"`כ xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y zgiyn

Ê:בשנה העכשוי בזמן יותר מודגש הנ"ל ענין .
ה  (ב) עצמם ובהם הספירה, ימי הרביעית zay(א)

תמימות" שבתות (ג)54מה"שבע שבנצח, מלכות –
והפרשה  אחריֿקדושים, – השבוע פרשת
(ד) אמור, פ' – המנחה בתפלת לקרוא שמתחילים

אייר. י"ג

דשבעת  הבירור – העומר דספירת העבודה
(זמן  הזה בזמן העבודה עיקר (דנה"ב), המדות

"ואטהר 55הגלות) על שנוסף הוא, תוכנה –
גם  עי"ז נפעל – מעלה" של בקדושה ואתקדש

שפע mlerבה  יושפע זה ידי "ועל העולמות: ובכל
בכל ועי"ז zenlerd"56רב יותר)57. (עוד מתוסף

בתפלה  שממשיכים כפי העובד, האדם בנשמת
"ולתקן  העולמות"): בכל רב שפע "יושפע (לאחרי
ופגם  סיג מכל ונשמותינו ורוחותינו נפשותינו את
"אין  ע"ד – העליונה" בקדושתך ולקדשנו ולטהרנו

dz`(האדם ועליית (תיקון עבירה" לידי בא
בעולם. והעבודה

את  להכניס – העומר דספירת העבודה וע"י
– מדות השבע בירור ע"י ב"גולה", האל"ף
בית  עבודת לנו ו"יחזיר הגאולה, את מביאים

במהרה למקומה (כפי המקדש סלה" אמן בימינו
הברכה  לאחר תיכף ב"הרחמן" ).58שאומרים

בכללות  שמתחלקים – עצמם הספירה בימי
זו, בשנה [ובפרט תמימות" שבתות ל"שבע

השבת" "ממחרת לספור זה 54שהתחילו כפשוטו]
את  כשמסיימים הרביעית, בשבת יתירה בהדגשה
מלכות  – שלימותה עד הנצח, דמדת הספירה
מלכות  עד החסד דמדת הסיום [לאחר שבנצח

ומדת  שבגבורה מלכות עד הגבורה מדת שבחסד,
על  הנצחון – שבתפארת] מלכות עד התפארת
והוד  שבנצח, נצח עד דה)גלות, והסתר ה(העלם
היסוד  – שבנצח ויסוד שבנצחון, היופי – שבנצח
הנצחון  – שבנצח מלכות עד דהנצחון, וקביעות

והשלימה. האמיתית בגאולה משיחא דמלכא

Á עבודת אודות מדובר אחרי פ' בהתחלת .
אהרן  יבוא בזאת – הקדשים בקדש גדול כהן אהרן

גו'" הקודש .59אל

גדול  הכהן – הוא הגאולה למצב ודוגמא מעין
הקדוש  המקום הוא הקדשים קדש הקדשים: בקדש
בגלוי  אלקות מאירה שבו מקום בעולם. ביותר
מקום  זה הי' בזמן בו והסתרים). העלמות (ללא
כנשמה  לשם נכנס גדול והכהן הזה, בעולם גשמי
בלי  רצוא ואביהוא, נדב אצל שהי' כפי [לא בגוף

].60שוב 

ש"הכהנים  בזמן שבו כהן, בכל הי' זה מעין
שנאמר  קדש `oxdויבדל61הובדלו.. להקדישו

עבודתו 62קדשים" את עשה מעולם), (למעלה
מקום  יש שבו עולם בעולם, בגוף כנשמה דוקא
הציווי  את הוא מקיים שם ודוקא – הטהרה להיפך

בני הכהנים אל "אמור אמור) פ' `oxd(בריש
ושלימות  בעמיו". יטמא לא לנפש אליהם ואמרת

והשלימה  האמיתית בגאולה יהי' הטהרה 63ענין

שכהנים  הגלות, בזמן גם ישנה לזה הכנה [ומעין
הכנה  גם שזהו וי"ל טומאה, מעניני נזהרים
גו' ש"אמור עי"ז כולל לע"ל, הטהרה לשלימות

"להזה  – הקטנים"].ואמרת" על גדולים יר

הטהרה, מהיפך (להזהיר) הזהירות על ונוסף
(קדושה) בביהמ"ק עבודתו לעשות צריך כהן הי'

" שהיו כהונה, בבגדי zx`tzleלבוש ceakl"64

כהן  מדוע לבאר, יש ועפ"ז בגשמיות). (שלימות
פסולה  עבודתו בגדים" "מחוסר "בזמן 65ששימש ,

בגדיהם  אין עליהם, כהונתם עליהם שבגדיהם
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ואדרבה: בסופו). הגמור (בשער הרמב"ן כדעת – ((7 הערה קעז
פצ"אֿב. תרל"ז וככה (המשך הגוף מן ניזונית הנשמה תהי' לע"ל
ואילך. 127 ס"ע שלום תורת השיחות ס' תקכח. ע' תרס"ו המשך
ועוד. .88 ע' חכ"א .44 ע' ח"כ לקו"ש ריט. ע' תרח"ץ סה"מ

ואילך. ח סו"ס זו שנה אייר ב' קונטרס וראה
טו.54) כג, אמור
בתחלתו.55) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי בארוכה ראה
ספה"ע.56) דלאחרי עולם" של ה"רבונו נוסח
כו'"57) "נפשותינו דתיקון שהענין התפלה, סדר י"ל ועפ"ז

דלכאורה ixg`lנאמר העולמות", בכל רב "שפע דהשפעת הענין
עצמו  תיקון על מתפלל שהאדם לאחרי לעיל שייך מקומו
ע"ד  התפלה צ"ל זה לאחרי ורק כו'"), ואתקדש ("ואטהר
בעבודת  מוסיפה בעולם הפעולה כי וי"ל, בעולם? ההשפעה

כבפנים. כו'", נפשותינו את "לתקן עצמה הנשמה
וראה 58) סידורים). (ובכמה הזקן רבינו של בסידורו כ"ה

.80 הערה זו שנה אחש"פ שיחת

ג.59) טז,
וש"נ.60) ס"ח. ש.ז. תזו"מ ש"פ שיחת ראה
יג.61) כג, דה"א
א.62) קד, מפסחים – רפ"ד המקדש כלי הל' רמב"ם
טהורים 63) מים עליכם "וזרקתי כה) לו, (יחזקאל כמ"ש

גו'". וטהרתם
ב.64) כח, תצוה
ה"ד.65) פ"י המקדש כלי הל' רמב"ם ב. טו, זבחים משנה
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עליהם" כהונתם אין שענינם 66עליהם אע"פ –67

ולתפארת" "לכבוד (בעיקר) הי' כהונה דבגדי
העבודה)? לעצם כך כל נוגע זה אין (שלכאורה
שתהי' בכך היא במשכן העבודה ששלימות אלא

" וההידור השלימות zx`tzleבתכלית ceakl גם ,"
ביותר  ומכובד היפה באופן – כפשוטה בגשמיות

– עד mlerdבכל zeinyba כל את מנצלים ,
בקדושה. העבודה עבור דעוה"ז האפשרויות

גדול  כהן אצל הוא הכהונה ענין – ובשלימות
בגדים). שמונה (שלבש

גדול  שהכהן לכך הטעם לומר יש אולי ועפ"ז
מאחיו.. "גדול להיות כיון xyera"68צריך –

שזה  בזה קשורה גדול דכהן הקדושה ששלימות
(עושר). העולם בגשמיות עד בכל בשלימות נמשך

יבוא  "בזאת (עה"פ במדרש המבואר וע"פ
רוצה 69אהרן") גדול) (הכהן שהוא שעה "בכל

יש  – ("בזאת") הזה" בסדר שיכנס רק יכנס ליכנס
הוא  גדול הכהן של האמיתי שמקומו לומר,
בגאולה  בגלוי יהי' וכך הקדשים, קדש ב(דרגת)
האדם  שלימות כשתהי' והשלימה האמיתית
לפני  (משא"כ הפכיים ענינים כל וביטול והעולם

כ  אנו אין תהי'זה שאז שעה"). "בכל לזה לי
למטה  בגלוי קדושה דהמשכת הגילוי שלימות
יתברך  לו דירה השלישי), המקדש (בבית

כנ"ל. בתחתונים,

Ë הוראה (מלשון התורה עניני כבכל גם 70. יש ,(
יהודי: לכל הוראה בזה

כהנים" "ממלכת הם בנ"י "כהנים 71כל ,
בגאולה 72גדולים" זה יהי' ובשלימות ובגלוי ,

והשלימה  יהודי 73האמיתית לכל יש ובמילא .
דקדש  להקדושה – בגוף כנשמה – שייכות

הרמב"ם  וכפס"ד הקדושה). (שלימות 74הקדשים

אלא בלבד לוי שבט yi`e"לא yi` lk נדבה אשר ..
נתקדש ה"ז אותו.. miycwרוחו ycw."'כו

רוצה  שהוא שעה ש"בכל הנ"ל, מדרש וע"פ
(כפי  בכוחו יש יהודי שכל י"ל יכנס", ליכנס
"קדש  בדרגת להיות בגוף) נשמה למטה שנמצא

לבוא. לעתיד בפועל יהי' שכך וי"ל הקדשים",

בנביאים  הסיפור ע"פ הסכנה 75[ויומתק שבזמן ,
הממלכה) מזרע (שהי' יהואש את יהושבע החביא

המטות" "בחדר קדשי 76ומניקתו בית "בעליית ,
מתחבה77הקדשים" ה' בית אתה "ויהי ,mipy yy

היו 78גו'" הקדשים בקדש שבהיותו מובן, שמזה .
ושינה  ושתי' אכילה הגשמיים: צרכיו כל שם .79לו

של  מקומו הרי הדברים שבאמיתית כיון לומר, ויש
בגלוי  שיהי' (כפי הקדשים בקדש הוא יהודי כל
מתגלה  שזה אלא והשלימה). האמיתית בגאולה
הגאולה  עילוי ע"ד (סכנה), הירידה ע"י – בפועל

ב"גולה"]. העבודה ע"י שבא

פ' בהתחלת כח) (ונתינת מהציווי גם כמובן
פ' עם ביחד זו בשבת שקראו [הפרשה קדושים
בהיותו  אני": קדוש כי תהיו "קדושים – אחרי]
הציווי  שייך (ששם הגשמי בעוה"ז בגוף נשמה

פרושים" "הוו תהיו", יהודי 80ד"קדושים נמצא – (
נעלית  הכי הקדושה עד קדושה, של במצב

הקב"ה, של דקדושתו

החסידות  חז"ל 81כפירוש דרשת "יכול 82על
כמוני" "יכול – אני" קדוש כי ת"ל כמוני,

אני". ד"קדוש הקדושה בדרגת בניחותא,
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אנציקלופדי'66) בכ"ז וראה שם. רמב"ם וש"נ. ב. יז, זבחים

וש"נ. שלג). (ע' כהונה בגדי ערך תלמודית
גו'67) קדש בגדי "ועשית שם) (תצוה עה"פ רמב"ן ראה

נכבדים  במלבושים ומפואר נכבד שיהי' ולתפארת": לכבוד
ואכ"מ. ומפוארים.

רפ"ה.68) שם רמב"ם וש"נ. א. יח, יומא
ועוד.69) ו. פכ"א, ויק"ר
ירה.70) ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית ר"פ גו"א
ע"ד 71) להסוגיא (בהמשך רע"א יט, זבחים וראה ו. יט, יתרו

dpedk icba והוה מלכא דאיזגדר קמי' קאימנא הוה חדא "זימנא :(
קדוש  וגוי כהנים ממלכת לי ואמר ניהלי ותתיי' המיינאי לי מדלי
כהנים" של בתפארת עצמכם לנהוג אתם "וצריכין בכו", כתיב

שם). (פרש"י
(פ).72) עט פרק בראשית אגדת גם וראה עה"פ. בעה"ט ראה

כהן  כי גדולים", ל"כהנים כהנים" "ממלכת בין השייכות וי"ל –
שם  הרמב"ם (ל' הכהנים" לכל "ראש שבכהנים, מלך הוא גדול

הי"ב). פ"ד
כו'.73) להם תחזור לבוא ולעתיד שם: בעה"ט ראה
בסופן.74) ויובל שמיטה הל'
ואילך.75) יא כב, הימיםֿב דברי ואילך. א יא, מלכיםֿב
שם.76) דה"י ב. שם, מלכים
עה"פ.77) פרש"י
יב.78) שם, דה"י ג. שם, מלכים
זו.79) שנה הסוכות דחג ד' ליל שיחת גם וראה
קדושים.80) ר"פ פרש"י
עה"פ.81) אוה"ת ב). (מז, עה"פ עינים מאור ראה
ט).82) (פכ"ד, עה"פ וי"ר
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È היארצייט בעל שם עם גם זה כל לקשר ויש .83 ָ
אייר  ליב.84די"ג אריֿה ישראל –

איש  של שם ה"ז שלכאורה אע"פ ובהקדים,
בנ"י  כל עם שייכות לו יש בנ"י 85פרטי, שכל (כיון

שלימה  אחת קומה אחת, מציאות ובפרט 86הם .(
הוא הראשון דכל l`xyiששמו הכללי השם –

[וכידוע  בנ"י וכל (ששמו 87יהודי יעקב שנשמת גם
הנשמות88ישראל  מכל "כלולה  (l`xyiay מעולם

עולם"]. ועד

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר הוראת וע"פ
בדברי 89הידועה  לקשר שיכולים עבודה ש"עניני ,

(אע"פ  הדבור" בהם ולהרחיב לדבר מותר התניא..
בספר  פירושים באמירת זהירות ישנה שבכלל

ונכון 90התניא  כדאי בנדו"ד: מובן עד"ז הרי – (
שזה  כיון – היארצייט בעל של משמו הוראה ָלבאר

ה' ועבודת שמים ביראת להוסיף .91יכול

"l`xyi כולל – (כנ"ל) דבנ"י הכללי השם – "
"ישראל" (א) לכאורה: הפכיים ענינים שני בתוכו

לתורה" אותיות ריבוא ששים "יש כיון 92ר"ת ,
(וכל  כלליים ישראל נשמות ריבוא ששים שישנם
נשמות  ריבוא לששים מתחלק מהם אחד

אחת 93פרטיים  אות כנגד היא נשמה וכל ,(
מקור  היא זו ואות לתורה, אותיות ריבוא מהשישים
שרית  "כי שם על הוא "ישראל" ו(ב) כו'. חיותו

ותוכל" אנשים ועם אלקים .88עם

ותוכל" אנשים ועם אלקים עם ד"שרית הענין
ו  העבודה על "עם dnglnמורה – העולם נגד

עשו  של ומלאך (שרו אנשים"94אלקים" "ועם ,(
ולבן  מכך 95(עשו הגמור היפך לכאורה שזהו – (

אותיות  ריבוא ששים "יש ר"ת הוא ש"ישראל"
תורה  עם קשורות ישראל שנשמות כפי לתורה",

מעולם. שלמעלה

ה'): (בעבודת בזה הביאור וי"ל

שהוא  לדעת יהודי כל צריך לראש לכל
שלו  מהאות הוא חיותו ושורש מקור – "ישראל"
להיות  עושה שהוא דבר כל צריך ולכן, בתורה,

התורה. הוראות וע"פ מיוסד

עבודתו  ששלימות לדעת, עליו לכך בנוסף
מהעולם  מתנתק הוא שאין בכך, היא (כישראל)
על  נוסף דברים": בשלשה "הסתכל אלא שסביבו,
שלו  האות עם קשור ("ישראל" עצמו עם עבודתו
לו  דלעשות העבודה את לעשות הוא צריך בתורה),
יציאה  ע"י כישראל, – בתחתונים דירה יתברך
עם  והתעסקות לעולם, התורה) הוראות עם (ביחד
בעולם  הטבעיים הכחות – (מלאך) "אלקים"

מזל 96(כמאחז"ל  לו שאין ועשב  עשב כל לך "אין
ו"אנשים", גדל"), לו ואומר אותו שמכה ברקיע
דירה  לבנות ושם – העולם) (אומות ולבן" "עשו
ריבוא  ששים (דיש התורה הוראות ע"פ להקב"ה

ועם dxezlאותיות אלקים עם ש"שרית עי"ז ,(
ואוה"ע, העולם על מושל שר, הוא אנשים",

מלשון גם – ד"ותוכל" ,lilkו lelkו lkובאופן
מציאות  ביטול ע"י אינה (ד"שרית") שעבודתו
אלא  בעלֿכרחך, העולם על התגברות או העולם,

שהוא עצמם lvpnבאופן הטבעיים הכחות את
עצמם  מצד שהם אוה"ע על ופועל ה', בעבודת

ד"מלכותו באופן הקב"ה, את קבלו oevxaיעבדו
ש"ותוכל",97עליהם" יאמר עצמו שהעולם עד ,

סי"ב), (כדלקמן להעבודה מסייע בעצמו העולם

כל  (שישנם כל מלשון "ותוכל" נעשה ועי"ז
כולל  שהיהודי – התכללות ומלשון העולם) עניני
עד  אותם, ומעלה – העולם עניני כל את בתוכו
ע"י  "גולה"), (שכולל דגאולה הענין שנפעל

ב"גולה". עולם של דאלופו האל"ף המשכת

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

שבלשון 83) בספרים גם באידיש) ("יארצייט" נקרא ָכן
זו). שפה מבינים (שאינם הספרדים אחבנ"י אצל וגם הקודש.

השנה". "יום בלה"ק: הפירוש מוסיפים ולפעמים
אחיו 84) ליב, ארי' ישראל וכו' פעלים רב בצ"צ עוסק הוו"ח

תרס"ט. סיון (?) ג' נולד שליט"א. אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט – של
תשי"ב. אייר י"ג .l"endנפטר

שי'.85) חלציו יוצאי עם ועאכו"כ
כולן 86) א): (מא, פל"ב תניא וראה נצבים. ר"פ לקו"ת

כו'. לכולנה א' ואב מתאימות
ס"ז.87) אגה"ק
כט.88) לב, וישלח
ס'89) גם וראה וש"נ. תשכ. ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש

ואילך. 83 ס"ע תש"ב השיחות
הקודמת.90) שבהערה במקומות ראה
אייר 91) י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת אחר) (באופן גם ראה

תשמ"ז. שני פסח שיחת תשמ"ה.
קפו.92) אופן עמוקות מגלה
א).93) (מח, פל"ז תניא ראה

כה.94) לב, וישלח פרש"י ג. פע"ז, ב"ר
עה"פ.95) פרש"י
וש"נ.96) שם. לב"ר זהר שערי וראה ו. פ"י, ב"ר
שיחה 97) וראה ערבית. דתפלת ואמונה" "אמת ברכת נוסח



כג `"ypz'd xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y zgiyn

גם  נעשה העולם וזיכוך בבירור העבודה וע"י
עוד  היהודי אצל שמתוספת יכולת, מלשון "ותוכל"

בכ"מ  כמבואר יכולת, דנפש 98יותר העבודה שע"י
ועושה  ונה"ב בהגוף מתלבשת שהיא כפי האלקית
ויכולת  וחיות כח בה מתוספת בעולם, עבודתה את

שור" בכח תבואות ש"רב זה מצד 99חדשה,

(דנה"ב).

הוא  – ד"ישראל" העבודה את לעשות והאופן
" ailע"י 'ix`גבור "הוי.. :"ix`k רצון לעשות

שבשמים" ותחלת 100אביך בריש גם (כדאיתא
ערוך  ההעלמות 101השולחן כל על מתגבר הוא ,(

שלו  ההתגברות על ונוסף בעולם; והסתרים
הקודש), בלשון ("ארי'" קדושה בעניני בעבודתו
רשות  בעניני בעבודה גם התגברות אצלו ישנה

בלע"ז). ("ליב" העולם בעניני העבודה וחול,

יו"ד  עם לב אותיות גם הוא ש"ליב" ולהוסיף,
ועשר  (לב), אדם של לבו על שמרמז באמצע,
לפעמים  כותבים יותר [ובפרטיות (י'), הנפש כחות
בנשמה: הדרגות שתי כנגד יודי"ן, שתי עם "לייב"

ישראל  (ד"ישראל")102יעקב, שהעבודה כיון ,[
כחות  עשר ע"י נפעלת בתחתונים דירה דעשיית
ולב  – אדם של בלבו מוקפים שהם כפי הנפש,

בשלימות  תמיד הוא ולבי 103ישראל ישנה "אני ,
הוא 104ער" – הי' את המקיף שה"לב" י"ל, ועוד .

את  המקיפים ומעשה, דיבור דמחשבה הלבושים ג'
האדם  בעבודת אותם ומבטאים הכחות, עשר

למטה  .105בפועל

הוא  י"ג אייר: די"ג היום עם גם זה לקשר ויש
דלפעול  העבודה על שמרמז אח"ד, בגימטריא
ה' יהי' ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' "והי'

אחד" ושמו ואחדותו 106אחד ית' מלכותו גילוי ,

כנ"ל  שבנצח", ד"מלכות באופן עד בעולם, ית'
(ס"ז).

***

‡È בנוגע לימודים כמה ישנם לעיל האמור ע "פ .
שצריכים  והאופן הגאולה, בהבאת בנ"י לעבודת
זמן  בסוף ממש עכשיו בעמדנו – לגאולה להתכונן

הגאולה. באה הנה והנה "גולה", הגלות,

שמתפלאים  אלו לכל מענה ישנו – כל קודם
לעשות  צריך יהודי שכל שמרעישים מכך ונבהלים
(ובהיותם  ממש ומיד תיכף תבוא שהגאולה ולפעול
את  בדיבור הם מבטאים "פתוחים", אנשים
יהי' מה מיד, יבוא משיח כאשר ודאגתם): פליאתם
שפעלו  והענינים הפעולות כל עם – הם שואלים –
הקימו, שהם העסקים בגלות: שנים כו"כ במשך
הן  והקשרים, החברים צברו, שהם והנכסים הרכוש
עסקני  (ובפרט שקשרו אוה"ע, בין והן בנ"י בין

a"eikציבור), cere!?

ה  זה על כיון והמענה לפחד, מה שאין וא,
עולם", של "מנהגו כל שבטל הפירוש אין שגאולה
בגלות; תורה) (ע"פ שנפעלו הטובים הדברים

גאולה dkezaאדרבה: zllek הענינים כל את
שהם באופן ד"גולה", למצב milrzn(טובים)

עי"ז  – האמיתית ושלימותם למעלתם דגאולה,
עולם, של אלופו (האל"ף) את בהם שמגלים
(שבזמן  הפעולות בכל האמיתית ותכלית הכוונה
של  "כבודו" את מגלה זה שכל כפי – הגלות)

הקב"ה.

– הפעולות אודות לדאוג מה אין ובמילא
בזמן  תורה) (ע"פ שפעלו – רשות בעניני אפילו
בעל  שכל – הוראה ישנה מזה ואדרבה: הגלות.
בעניני  לגלות כיצד דרכים לחפש צריך וכיו"ב עסק
את  ולנצל הקב"ה, של "כבודו" שלו וכו' העסק

ומצוות. בתורה להוסיף – וקשריו ונכסיו עסקיו

לאלו  – גיסא לאידך ההוראה גם מובן ומזה
בלי  הוא דגאולה העבודה שתוכן שחושבים
אדרבה: – עולם" של "מנהגו ושלילת שייכות
בזמן  ועבודתינו" ב"מעשינו דוקא תלוי' הגאולה

בשלשה 50הגלות  "הסתכל להיות צריך ולכן ,
להיות  צריכה הגאולה את להביא העבודה דברים":
לעשות  ותוכל", אנשים ועם אלקים עם ב"שרית

את ולהכין בתחתונים, –mlerdדירה להגאולה
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וש"נ. יא. סו"ס 60 שבהערה
ועוד.98) ואילך. ב עה, האזינו לקו"ת ראה
ד.99) יד, משלי

מ"כ.100) פ"ה אבות
המחבר:101) ובשו"ע שם. אדה"ז שו"ע רס"א. או"ח טור

כארי. יתגבר
גם 102) (וראה ג סב, לר"ה דרושים לקו"ת בארוכה ראה

ערך  צ"צ דא"ח – הליקוטים ספר ע"ב). ריש עז, משפטים תו"א
שנה  ניסן י"א ברכת וראה וש"נ. ואילך). א'קא (ע' סמ"ד יעקב

ס"ה. זו
ספ"ב.103) גירושין הל' רמב"ם ראה
שיט.104) ע' ח"ב מלוקט סה"מ וראה ב. ה, שה"ש
פ"ד.105) תניא ראה
ט.106) יד, זכרי'
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אנשים", ועם אלקים עם ד"שרית באופן אמנם
באופן  אבל דעולם, והסתר ההעלם עם להלחם

עליהם". קבלו ברצון "מלכותו ד"ותוכל",

בקיום  הוספה ע"י בעולם , מחלקו החל
מצות  – ובמיוחד כולל גשמיים, בדברים המצוות,
שלוקח  מעשיות"), המצות ("עיקר הצדקה
הקב"ה) (שבירכו שלו ומהעשירות שלו מהגשמיות
ולבושים, מזון יהי' הזולת אצל שגם לאחר, ומסייע
ל"ממלכת  בהתאם ולתפארת", ד"לכבוד באופן
וצדקה  תורה למוסדות הוא מסייע ועד"ז כהנים",

וכיו"ב.

– שלו רשות בעניני בעבודתו גם הוא וכן
לשם  יהיו מעשיך ד"כל באופן זאת עושה

דעהו"107שמים" דרכיך .108ו"בכל

התורה  הפצת ע"י – עיקר זה וגם ועוד
– ובמיוחד כולל חוצה. המעינות והפצת והיהדות,
יותר  עוד שיוסיפו כולו, העולם בכל יהודים לעורר

המצוות, וקיום התורה בלימוד

"אלופו  כולו העולם בכל ולגלות לפרסם גם וכן
בנוגע  אוה"ע על השפעה ע"י – כולל עולם", של

נח  בני מצוות שבע ל"והיתה 109לקיום והכנתם ,
המלוכה" .110לה'

·È עניני את מעלה ש"גאולה" הנ"ל, ע"פ .
דירה  עצמם מהם עשי' (ע"י עצמם הגלות
את  מביאה בגלות העבודה שדוקא עד בתחתונים),
ואוה"ע  עצמו העולם שעניני מובן, הרי הגאולה,
לעבודה  (באמת) מסייעים הגלות) בזמן (גם עצמם

(כנ"ל). הגאולה דהבאת

סמוך  הגלות, זמן בסוף שבעמדנו לומר, ויש
יותר. בגלוי הסיוע בא – להגאולה

במיוחד, האחרונים בדורות שרואים וכפי
בימים  ובפרט האחרון, בזמן – מזה ויתירה

ממש: האחרונים

במדינות  בנ"י (רוב) גרו זה שלפני בדורות

תקום  (לא וכו' ועיכובים מניעות היו שבהן
בכלל.111פעמיים  ה' לעבודת (

בנ"י  (רוב) גרים – האחרונים בדורות משא"כ
החל  חסד, של מלכות מושלת שבהם במדינות
דבנ"י), ובנין מנין רוב נמצאים (שבה זו ממדינה
בעבודתם, פנימית לגאולה להגיע לבנ"י שמסייעת
הגאולה  את שתביא העבודה את שיעשו – עד
לבנ"י  תסייע חסד) (של המלכות גם ואז כפשוטה,

הכתוב  (בלשון ישראל לארץ את e`iade:112לחזור
גו'). אחיכם כל

לבנ"י  זה שיחס איך רואים האחרונה ובשנה
ההיא, במדינה גם עד נוספות, במדינות התפשט
לחירות  בנוגע הגבלות לאחרונה) (עד היו שבה
ליציאתם  בנוגע וגם בתומ"צ בעבודתם בנ"י
שמתירים  יחסם, נשתנה וכעת – ההיא ממדינה
משם  לצאת לבנ"י ומתירים תומ"צ, לקיים לבנ"י
גם  הם – ואדרבה פעם), שהיו ההגבלות (ללא
הכנה  מעין הקודש. לארץ לנסוע לבנ"י מסייעים
לארץ  וילכו מהגלות יצאו שבנ"י דאוה"ע להסיוע

והשלימה  האמיתית בגאולה .הקודש

‚È– לבנ"י דאוה"ע הישר הסיוע על נוסף .
בעצמם  שאוה"ע איך רואים שבהם ענינים גם ישנם
יותר  עוד שמגלים וחסד, טוב של פעולות עושים

זו  לבירה בעה"ב לה'113שיש ל"והיתה כהכנה ,
והשלימה, האמיתית בגאולה המלוכה"

(אע"פ  ישראל עם שדוקא פעם, שהי' כפי לא
העמים" מכל המעט בפועל 114ש"אתם השלים ,(

ממלכיות  ואחדות בתחתונים, דדירה הכוונה את
השני', אל אחת אכזרי באופן התנהגו אוה"ע
מדינות  בכיבוש או עצמן, בתועלת בעיקר והתעסקו

וכיו"ב. אחרות

ממש  אלו בימים שנתוספו הגלויים מהענינים
מתכוננים  ואוה"ע שהעולם איך רואים שבהם
הצדקה  ענין ע"י – לגאולה בדרך ומסייעים
עולם, של בישובו עיקריים יסודות שני והחינוך,

יצרה" :115"לשבת
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טושו"ע 107) ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סרל"א. או"ח

שם.108) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ה"י.109) פ"ח מלכים הל' הרמב"ם כפס"ד
בסופו.110) עובדי'

(111306 ע' חכ"ג לקו"ש וראה ט. א, נחום – הכתוב ל'
.55 הערה

כ.112) סו, ישעי'
רפל"ט.113) ב"ר ראה
ז.114) ז, ואתחנן
יח.115) מה, ישעי'
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אודות  המכתביֿעת) (בכל ומפורסם ידוע
זו  שמדינה – האחרונים בימים המאורעות
חוזק  את ניצלה כידוע) וחסד, צדקה על (המיוסדת
בעולם  רחוק במקום אנשים ולהציל לסייע כחה
תועלת  באה לא שעי"ז אע"פ זו), ממדינה (הרחק

זו: מדינה לתושבי ישרה

חיל  ואנשי אנשים ריבוי שלחה זו מדינה
עם  ביחד ההם, במקומות לפליטים לסייע מצבאה
באוירונים  להשתמש במקום ורפואות. ובגדים מזון
ובגדים  במזון להשתמש ובמקום כיבוש, לעניני
להציל  בהם משתמשים – זו מדינה אזרחי עבור
עד  מהקור, קטנים, ילדים ובפרט אומללים, אנשים

החיים. מהיפך

זו: מדינה דתושבי הרחמנות את רואים ובזה
הגם  – סובלים אנשים איך וראו שמעו הם כאשר
להם  היתה לא ואףֿפעם קרוביהם, הם שאין
להם. לסייע המדינה התעוררה – עמם שייכות
שמסייעים  צדקה, בעניני זו דמדינה לשיטה בהתאם
אפילו  מחכים ואין כולו, העולם בכל לאנשים

עזרה. לבקשת

מנהיג  יצא האחרונים שבימים גם ידוע עד"ז
לחינוך  בנוגע מפורטת והוראה בהכרזה זו מדינה
הכריז  נשיאותו שבתחלת לזה בהתאם הנוער.
(חינוך) כ"עדזוקיישען להזכר היא ששאיפתו
הגדולים  והשינויים הפעולות בגלל פרעזידענט",

בכדי ינהיג שהוא במדינה לטוב החינוך את לחזק
זו.

היתר) (בין האחרונים במאורעות החידוש
חידוש, זה אין בנ"י שאצל הגם בפשטות: מובנת
התומ"צ, ע"פ ההנהגה היתה תמיד שאצלם כיון
איך  יותר עוד מגלה זה הרי – וחינוך הצדקה בענין
האמיתי  היסוד שזהו זו, לבירה בעה"ב שיש
אמיתית  שהצלחה כמ"פ, [וכמדובר וחינוך לצדקה
עולם  בבורא הילד של והכרה בידיעה תלוי' בחינוך

ומנהיגו].

ענינים  כמה עוד על נוסף – הוא זה וכל
בנוגע  הן ביום, יום מדי פרטית בהשגחה שקורים
הפרטיים  בעניניו ואחד אחד לכל בנוגע והן להכלל
איך  יותר עוד יגלה שזה היא, בזה והכוונה –
ולהביא  בתחתונים דירה לעשות מסייע שהעולם

הגאולה, את

נידחת  בפינה מצאו האחרון שבשבוע – [כולל
של  ברכתו ע"י ומרגליות, טובות אבנים בעולם
השהם  אבני את הביאו "והנשאם [בדוגמת הקב"ה

ולחושן" לאפוד המילואים אבני (עבור 116ואת
הביאום  שהעננים הכהונה), בזה 117בגדי והכוונה ,[

להוסיף  כלה, לקישוטי זאת שמנצלים – היא
כנ"ל]. בצדקה,

„È:לפועל בנוגע לעיל מהאמור המסקנא .

דגילוי  בגלות, העבודה ע"י דוקא באה הגאולה
דור  זה, שדור באופן ב"גולה", עולם של אלופו

דהגאולה. הראשון הדור יהי' בגלות, האחרון

האחרונים  במאורעות שרואים עוזר והקב"ה
לגאולה. ומביא מסייע בעצמו העולם איך בעולם

שכל  – כנ"ל – הוא הדבר פירוש ובפשטות
בכלל  ועבודתינו" ב"מעשינו להוסיף צריך יהודי
כמדובר  – ובמיוחד כולל הגאולה, את שמביאים
בעניני  התורה בלימוד – שלפנ"ז בהתוועדות
בדבר  מלאים הספרים (ש"כל בתושב"כ גאולה,

וכו'.118זה" ומדרשים וגמרא משנה ותושבע"פ, ,(

ההוראה  ע"פ להוסיף צריכים – גופא ובזה
פארפאלן" קיין ניטא "ס'איז שני, אף 119דפסח (אין ַַָ

תקנו  אם צדק חשבון לעשות – אבוד) מקרה פעם
שיכולים  או כדבעי, בעבר העבודה את והשלימו
כח, ונתינת ההוראה את בזה ויש בזה; להוסיף עוד
מקרה  אין פעם אף הרי משהו חסר אם שאפילו

ויכולים לתקן.cinzאבוד

הענינים  כל ויתתקנו שיתגלו – ועיקר ועוד
בגלות, באמת שאבדו או שאבדו, כאילו שנראים
מגדר  למעלה (בהיותם למעליותא אבדו – כולל
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כז.116) לה, ויקהל
עה"פ.117) ת"י
ב"118) הדיוק לומר פירושו mi`lnויש תורה ע"פ (ש"מלא" "

מדברים  שאינם הספרים" ב"כל הפסוקים שגם כולו), שמלא –
מענין  (לכאורה) הפכי שתוכנם אפילו או גאולה, בעניני (בגלוי)
זה" "דבר הוא האמיתי תוכנם דבר, של לאמיתתו הרי, – הגאולה
אלו  פסוקים בפירוש והעמקה עיון וע"י הגאולה. ענין –

הספרים ש"כל בגלוי נראה וכו') זה".mi`ln(במפרשים בדבר
הוא  ("גולה") הגלות ענין שפנימיות לעיל, המבואר ע"פ ויומתק
של  דאלופו האל"ף גילוי ע"י זה שמגלים אלא הגאולה, ענין

"גאולה". – מ"גולה" נעשה שעי"ז בגלות, עולם
ע'119) תש"א השיחות ס' שני. פסח אייר, י"ד יום" "היום

.115
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גליא" לא לפומא ש"לבא הקץ גילוי – ,120גילוי)
הדעת" "בהיסח שבא צדקנו, אם 121ומשיח (כי

" שנאמר עבדי"iz`vnבמציאה), (במזמור 122דוד
בתהלים  צדי"ק 123פ"ט במזמור מתגלה וכ"ז ,(124–

כוננה  ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם "ויהי
כוננהו" ידינו ומעשה המקדש 125עלינו בבית ,

כל  גאולת והשלימה, האמיתית בגאולה השלישי,
ובבנותינו". בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י,

1

2

3

4

5

6

7

8

גם 120) וראה ב. ט, תהלים מדרש א. ח, בראשית ז"ח
א. צט, סנהדרין

סע"א.121) צז, סנהדרין
ג.122) פכ"ט, ב"ר ראה
כא.123) פסוק
שנאמר 124) ממצרים אבותינו נגאלו בו "פ"ף שבאות ולהעיר

בן הי' שמשה [ולהעיר אתכם פקדתי פקד טז) ג, כשגאל t'(שמות

ממצרים], ולומר u"vישראל ישראל את לגאול הקב"ה עתיד בו
שמו  צמח איש יב) ו, (זכרי' שנאמר לכם צמחתי צמח להם
ובבמדב"ר  פמ"ח). (פדר"א ה'" היכל את ובנה יצמח ומתחתיו
צדיק  צמח לדוד והקימותי ה): כג, (ירמי' הכתוב מביא קרח ס"פ
(עדרת, באוה"ת לך ד"ה וראה שם). לפדר"א הרד"ל פי' (וראה גו'

תר"ל. תרכ"ז. א).
טו"ב.125) פסוק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zexeka(iriax meil)

dpyna mipicd jynd z` mb x`al yi oky :`xnbd dtiqen
aezky dny ,micia did wfpdy,øBähä úà ànéèoebk xaecn ¦¥¤©¨

õøL eäa òbàcgipd ,e`nhp zexdhdy wqty mkgdy - §©©§¤¤
z` wfgl dvxy oeik ,i`cea mi`nh eidiy ick uxy mdilr
z` eicia `nih `edy `vnp zerhd dxxazdy eiykre ,ez`xed

a oke .zexdhd,àîhä úà øäéèoebk xaecníò ïáøéòL ¦©¤©¨¥¤¥§¨¦
åéúBøétzexitd z` axir mixedh zexitdy wqty xg`l - ¥¨

ick ,mixedh eidy l`eyd ly mixg` zexit mr ,mdilr l`ypy
.micia m`nihy `vnpe ,ez`xed z` wfgl

äðùî
ocy mkgd melyz aeig lr epc eay dyrn d`ian dpynd

:zerhaíàä äìhépL äøôa äNòîe[mgxd-],dlLel`ye ©£¤§¨¨¤¦§¨¨¥¤¨
,jk meyn dtixh `id m` dilr oetxh iax z`éaø dìéëàäå§¤¡¦¨©¦

,íéáìkì ïBôøèdtixh `id mgxd oexqgay xaqy iptn ©§©§¨¦
,mialkl dlik`dl d`pda wx zxzendàáedéðôì äNòî ¨©£¤¦§¥

,äeøézäå ,äðáéa íéîëç.df oexqg zngn dtixh dpi`y oeik £¨¦§©§¤§¦¦¨
äàöBé äøéæçå äøt ïéà ,àôBøä ñBãBz [øîàL] (øîàå)¤¨©¨¥¥¨¨©£¦¨§¨
ìéáLa ,dlL íàä ïéëúBç ïéàL íéøöî ìL àiøcðñkìàî¥£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦¤¥§¦¨¥¤¨¦§¦

,ãìz àlLzelern eid mdly zexifgde zextdy iptn ok eyre ¤Ÿ¥¥
exkny iptl ongx z` mikzeg eid okl ,xweia zexknpe c`n
eidie ,ozenk miaeh my mb ecli `ly zexg` zevx`l oze`
zlihp ici lr dtixh ziyrp `ly ixd ,mlv` mzepwl mikixv

xdy mgxddlik`dy oetxh iaxy `vnpe ,jk xg` zezn opi` i
.dxtd lra z` wifd mialklïBôøè éaø øîà,envr lräëìä ¨©©¦©§¨§¨

ïBôøè EøBîçmlyl ick exkenl ilry ,ixeng z` izcqtd - £§©§
.dxtd inc z`äçîeî äzà ,ïBôøè éaø ,àáé÷ò éaø Bì øîà̈©©¦£¦¨©¦©§©¨§¤

lî øeèt ïéc úéáì äçîenä ìëå ,ïéc úéáìílLwfpd z` §¥¦§¨©§¤§¥¦¨¦§©¥
ciqtnd oi`y ,lirl dpyna x`eank ,oica ezerh zngn mxbpy
ixdy ,mipica iwa jpi` xy`k ize` zpc recn oiicl xnel leki

.eaiigl oi` jk lre drhy `l` iwae dgnen `ed

àøîâ
oeik xeht `edy oetxh iaxl xn` `aiwr iaxy dpyna epipy
exhetl `aiwr iaxl didy zl`ey `xnbd ,dgnen `edy
oetxh iaxy `aiwr iax xn` recn :`xnbd zl`ey .xg` mrhn

,oic zial dgnen `edy meyn wx mlyln xehtdéì ÷etéúå§¦¥
meyn exhetl el did df `la mb `ld -äòècez`xedaøáãa §¨¨¦§©

,äðLîoilega dpyna ixdy(.cp)oia 'dly m`d dlhip' z` epn ¦§¨
,zexykd zendadåy `ed oicdøæBç äðLî øáãa äòè §¨¨¦§©¦§¨¥

oixcdpqa x`eank] exeaicn(.bl)dxtd dzid m`y oeikne ,[
dna `linn ,dxizdle ea xefgl oetxh iax leki did zniiw
wifd ,ez`xed it lr dhgyy dfe ,wifnk epi` ,wqt xaky

.envrl
ehtl yi ok` :`xnbd daiyn,df mrhn mb oetxh iax z` x

`aiwr iaxy `l`øîà÷ ãBòå àãçmrh cere cg` mrh - £¨¨¨¨©
,el xnel `a sqepàãçmeyn,ãBòå .øæBç äðLî øáãa äòèc £¨§¨¨¦§©¦§¨¥¨

äúéòè úòcä ìewéLa énð éàyi ,xfeg oicd oi` efk zerhay ¦©¦§¦©©©¨¦¨
y meyn jxhetlúéáì äçîenä ìëå ,äzà ïéc úéáì äçîeî§¤§¥¦©¨§¨©§¤§¥

lî øeèt ïéc.ílL ¦¨¦§©¥

äðùî
:melyz xear zexeka inen zii`x xeqi`a dpc dpyndmkg

,úBøBëaä úà äàBø úBéäì øëN ìèBpämend m` wecal ©¥¨¨¦§¤¤©§
xaer men e` ,mze` hegyl xzene `ed reaw men mda ltpy

,mhgeyl xeq`e ,`ed,åét ìò ïéèçBL ïéàxn`i m` elit` ¥£¦©¦
xekad z` xizn `edy ea ceygl yiy meyn ,reaw mendy

,reaw men epi` zn`ae xkyd z` lawl ickäéä ïk íà àlà¤¨¦¥¨¨
df mkgäçîeî,zexeka inen zii`xa §¤
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המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' ב

xen` zyxt zegiy ihewlfi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"ÌÈÓÈ ˙˘˘" :È"˘¯ Ï˘ ‰"„ ÏÚ È˘Â˜‰

בלשונו  הנפלא הדיוק על רבות פעמים דובר כבר
בפירושו, רק לא וזאת התורה, על בפירושו רש"י של
תחילת  לפני הפסוק מן מצטט שהוא במילים גם אלא

כ"כותרת". המתחיל"), ("דיבור פירושו

בפרשתנו: רש"י לפירוש הסבר נדרש זה לפי
המועדות  פרשת "וידבר...1בתחלת ההקדמה לאחר ,

מועדי", הם אלה ה'... מועדי ישראל ... בני אל דבר
בפסוק  וביום 2נאמר מלאכה תעשה ימים "ששת :

לא  מלאכה כל קודש מקרא שבתון שבת השביעי
מועדי  "אלה התורה ממשיכה כך ואחר תעשו...",

המועדים. כל את ומונה ה'...",

ימים" "ששת המילים את רש"י מצטט זה מפסוק
שכל  ללמדך מועדות, אצל שבת ענין "מה ומפרש:
את  חילל כאילו עליו מעלין המועדות את המחלל
כאילו  עליו מעלין המועדות את המקיים וכל השבתות

השבתות". את קיים

כלשון הוא, בפסוק הקושי מובן: "מה i"yxלא ,
את zayענין לצטט עליו היה זה ולפי מועדות", אצל

שבת", השביעי "וביום זאת wxeהמילים במקום אותן.
השביעי  "וביום המילים ואל ימים" "ששת מצטט הוא

"וגו'" של בתוספת רומז אינו אפילו הוא ?!3שבת",

.·
Â˙ÏÈÏ˘Â ,‰¯Â‡ÎÏ ¯·Ò‰‰

המילים  את שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה
ולא  כולו, הפסוק אל רש"י מתכוין ימים" "ששת
מקומות, במספר שמוצאים כפי בלבד, אלו למילים
תוספת  ללא ענין, או פסוק של התחלה מצטט שרש"י

"וגו'".

הפסוק  על אומר 4לדוגמא: האפוד" את "ועשו
מעשיהם  כותב אני לכך לפרש... באתי "אם רש"י:

את שם ומסביר שהוא...", האפוד,lkכמות הכנת פרטי
רק  מצטט הוא זאת ולמרות כולה, בפרשה הכתובים

"וגו'". תוספת ללא האפוד". את "ועשו המילים את

ה' מועדי "אלה הפסוק על רש"י בפירוש גם וכך

לאחר  הבא במועדם", אותם תקראו אשר קודש מקראי
הטעם  את רש"י מסביר ימים", ל"ששת פירושו
את  רק מצטט הוא זאת ולמרות כולו, הפסוק להישנות

"וגו'". ללא ה'", מועדי "אלה הפסוק תחילת

בציטוט  מסתפק רש"י כי בעניננו, כך לומר אין אך
זו  התחלה כאשר רק בלבד, והענין הפסוק תחילת
כבדוגמאות  מפרש, הוא שאותו הענין תוכן את כוללת
אלא  בלבד, "ועשו" בציטוט מסתפק אינו רש"י הנ"ל:

" cet`dמוסיף z`– פירושו מוסב זו נקודה על כי ,"
רש"י  אין מועדי..." "אלה בפסוק גם וכך האפוד. עשיית
ה'". מועדי "אלה אלא: "אלה", המילה את רק מצטט

ב"(מה) רש"י פירוש דן בעניננו zayואילו oipr,"...
את  מכילות אינן ימים" "ששת המילים אשר בעוד

חלקי. באופן לא אפילו שבת", "ענין

.‚
?‰ÏÈÁ˙ ÈÏÈÏ˘‰ „ˆ‰ ÚÂ„Ó

מדוע  רש"י: של לשונו על מתעוררת נוספת שאלה
"שכל השלילי בצד רש"י את llgndמתחיל

"כל – החיובי בצד ולא את miiwndהמועדות...",
ביניהם  המשווה הפסוק כאשר במיוחד המועדות...",

שמירתם? של החיובי הצד על מדבר

מ"תורת  לקוח זה, בסדר שהפירוש, ולמרות
שרש"י 5כהנים" רבות, פעמים שמוסבר כפי ידוע, הרי ,

אלא  בלשונם חז"ל דברי את בפירושו מצטט אינו
לכך  בנוסף וזאת מקרא, של פשוטו את המסביר באופן
מילות  על מתעכב אינו גירסתנו, לפי כהנים", ש"תורת

כללי. באופן הענין על אלא הפסוק

יו  בהשוואת כך: על לענות היה ניתן ֿ לכאורה, ם
ההקלה  את למנוע בעיקר, הפסוק, מתכוון לשבת טוב
שיוםֿטוב, מחשבה מתוך ביוםֿטוב, מלאכה בעשיית

ידי על נקבע שבו, המלאכה oicואיסור zia6 בלבד
האזהרה  על כאן העיקרי הדגש מושם לפיכך בו. ותלוי

"כל llgnd"כל – ההמשך את מביא אחרֿכך ורק ,"...
המקיים...".

בין  שההשוואה מפני זו, בתשובה די אין אך
מתבטאת לשבת החיובweqtaיוםֿטוב zxinyaעלֿידי
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וכו'". שבת אזהרת להם
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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בלשונו  הנפלא הדיוק על רבות פעמים דובר כבר
בפירושו, רק לא וזאת התורה, על בפירושו רש"י של
תחילת  לפני הפסוק מן מצטט שהוא במילים גם אלא

כ"כותרת". המתחיל"), ("דיבור פירושו

בפרשתנו: רש"י לפירוש הסבר נדרש זה לפי
המועדות  פרשת "וידבר...1בתחלת ההקדמה לאחר ,

מועדי", הם אלה ה'... מועדי ישראל ... בני אל דבר
בפסוק  וביום 2נאמר מלאכה תעשה ימים "ששת :

לא  מלאכה כל קודש מקרא שבתון שבת השביעי
מועדי  "אלה התורה ממשיכה כך ואחר תעשו...",

המועדים. כל את ומונה ה'...",

ימים" "ששת המילים את רש"י מצטט זה מפסוק
שכל  ללמדך מועדות, אצל שבת ענין "מה ומפרש:
את  חילל כאילו עליו מעלין המועדות את המחלל
כאילו  עליו מעלין המועדות את המקיים וכל השבתות

השבתות". את קיים

כלשון הוא, בפסוק הקושי מובן: "מה i"yxלא ,
את zayענין לצטט עליו היה זה ולפי מועדות", אצל

שבת", השביעי "וביום זאת wxeהמילים במקום אותן.
השביעי  "וביום המילים ואל ימים" "ששת מצטט הוא

"וגו'" של בתוספת רומז אינו אפילו הוא ?!3שבת",

.·
Â˙ÏÈÏ˘Â ,‰¯Â‡ÎÏ ¯·Ò‰‰

המילים  את שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה
ולא  כולו, הפסוק אל רש"י מתכוין ימים" "ששת
מקומות, במספר שמוצאים כפי בלבד, אלו למילים
תוספת  ללא ענין, או פסוק של התחלה מצטט שרש"י

"וגו'".

הפסוק  על אומר 4לדוגמא: האפוד" את "ועשו
מעשיהם  כותב אני לכך לפרש... באתי "אם רש"י:

את שם ומסביר שהוא...", האפוד,lkכמות הכנת פרטי
רק  מצטט הוא זאת ולמרות כולה, בפרשה הכתובים

"וגו'". תוספת ללא האפוד". את "ועשו המילים את

ה' מועדי "אלה הפסוק על רש"י בפירוש גם וכך

לאחר  הבא במועדם", אותם תקראו אשר קודש מקראי
הטעם  את רש"י מסביר ימים", ל"ששת פירושו
את  רק מצטט הוא זאת ולמרות כולו, הפסוק להישנות

"וגו'". ללא ה'", מועדי "אלה הפסוק תחילת

בציטוט  מסתפק רש"י כי בעניננו, כך לומר אין אך
זו  התחלה כאשר רק בלבד, והענין הפסוק תחילת
כבדוגמאות  מפרש, הוא שאותו הענין תוכן את כוללת
אלא  בלבד, "ועשו" בציטוט מסתפק אינו רש"י הנ"ל:

" cet`dמוסיף z`– פירושו מוסב זו נקודה על כי ,"
רש"י  אין מועדי..." "אלה בפסוק גם וכך האפוד. עשיית
ה'". מועדי "אלה אלא: "אלה", המילה את רק מצטט

ב"(מה) רש"י פירוש דן בעניננו zayואילו oipr,"...
את  מכילות אינן ימים" "ששת המילים אשר בעוד

חלקי. באופן לא אפילו שבת", "ענין
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מדוע  רש"י: של לשונו על מתעוררת נוספת שאלה
"שכל השלילי בצד רש"י את llgndמתחיל

"כל – החיובי בצד ולא את miiwndהמועדות...",
ביניהם  המשווה הפסוק כאשר במיוחד המועדות...",

שמירתם? של החיובי הצד על מדבר

מ"תורת  לקוח זה, בסדר שהפירוש, ולמרות
שרש"י 5כהנים" רבות, פעמים שמוסבר כפי ידוע, הרי ,

אלא  בלשונם חז"ל דברי את בפירושו מצטט אינו
לכך  בנוסף וזאת מקרא, של פשוטו את המסביר באופן
מילות  על מתעכב אינו גירסתנו, לפי כהנים", ש"תורת

כללי. באופן הענין על אלא הפסוק

יו  בהשוואת כך: על לענות היה ניתן ֿ לכאורה, ם
ההקלה  את למנוע בעיקר, הפסוק, מתכוון לשבת טוב
שיוםֿטוב, מחשבה מתוך ביוםֿטוב, מלאכה בעשיית

ידי על נקבע שבו, המלאכה oicואיסור zia6 בלבד
האזהרה  על כאן העיקרי הדגש מושם לפיכך בו. ותלוי

"כל llgnd"כל – ההמשך את מביא אחרֿכך ורק ,"...
המקיים...".

בין  שההשוואה מפני זו, בתשובה די אין אך
מתבטאת לשבת החיובweqtaיוםֿטוב zxinyaעלֿידי
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ֿ mneiweהמועדות ויום שבת חילול של בשלילה ולא ,
על בפירושו רש"י, צריך היה ולכן לכתוב weqtdטוב, ,

שני  את לכתוב לפחות, או, החיובי, הצד את רק
ורק  המקיים...", "כל – הפסוק סדר לפי הצדדים

המחלל..."? "כל אחרֿכך

.„
"...ÌÈÓÈ ˙˘˘" ‰Ó„˜‰‰ ÏÚ ‡Â‰ È˘Â˜‰

הוא: לכך ההסבר

שבת  לגבי מועדות" אצל שבת ענין "מה השאלה
מקרא  של פשוטו לפי כלֿכך קשה איננה ,7כשלעצמה

נכללת  השבת גם מפרשיֿהתורה, מספר כתשובת כי,
"יום  להיקרא יכולה שהיא מפני ה'...", מועדי ב"אלה

נאמר 8מועד" אם ואף במלאכה. האסור יום בהיותה ,
בכל  תקראו...", אשר ה' ב"מועדי נכללת אינה שהשבת
השבת, את אגב, בדרך מזכיר, שהפסוק לומר, ניתן זאת

ליוםֿטוב  שבת בין ההבדלים את להראות (א)9כדי :
דין  בבית תלויה אינה כיוםֿטוב, שלא (ב)9שבת .

מפני  שבתון", "שבת נקראת כיוםֿטוב שלא השבת
אוכלֿנפש  מלאכת גם בה .10שאסורה

לשבת: ההקדמה לגבי היא כאן רש"י של תמיהתו
בתורה  הראשון בציווי – מלאכה" תעשה ימים 11"ששת

ימים  "ששת בהקדמה צורך שיש מובן, השבת ",12על
עשיית  על האיסור לפני להבהיר צריכה התורה כי
וכדומה, פרנסה למניעת לחשוש שאין בשבת, מלאכה

מלאכתך" כל ועשית תעבוד ימים "ששת .13שהרי

להמשך  מתאימה ימים..." "ששת ההקדמה א) ועוד:
"כי הוא שבת לשמירת שהטעם שם, miniהפסוק zyy

וינח..." ה'... ועשית 14עשה תעבוד ימים מ"ששת ב) .
מלאכתך" כדברי15כל ש"כשתבוא i"yx16לומדים, ,

עשויה...". מלאכתך כל כאילו בעיניך יהא שבת

העיקרי  המקום זה אין  אמור, בפרשת כאן, אך
שאר  בגלל בדרךֿאגב, מוזכרת והיא שבת, על לאזהרה

של הקשר מהו השאלה: ומתעוררת dncwddהמועדים,
minid zyy ly היתה התורה – ל"מועדות" שבת לפני

שבתון..."? שבת השביעי ב"ביום להתחיל צריכה

ענין  "מה חז"ל דברי עלֿידי רש"י עונה זו לשאלה
הפסוק  – המחלל..." שכל ללמדך מועדות אצל שבת
במועדות  מלאכה בעשיית החומרה את להשוות רוצה
מדוע  מובן ומזה בשבת, מלאכה עשיית לחומרת

מלאכה". תעשה ימים "ששת התורה מקדימה

.‰
ÔÓÊ È‚ÂÒ È˘

הוא: לכך ההסבר

ימים  ששה של כמות רק אינם ימים" "ששת
micxtp זמן משך מגובשת, יחידה של מציאות אלא ,

יותר  מאוחר רש"י שמסביר כפי ימים", "ששת 17של

"mewn lk..ימים של שבוע הוא דבר שם שבעת שנאמר
שמונתlkוכן תקופהzyyלשון – "...zg` של

ימים. שמונה או שבעה שישה,

מלאכה": תעשה ימים "ששת של המשמעות זוהי
מציאות קבע "ששת zcgeinהקדושֿברוךֿהוא של

שרק כל daימים", כלומר, מלאכה. עשיית מותרת
(ימי  ימים" "ששת של בתקופה נכללים שאינם הזמנים

במלאכה. אסורים החול)

פרשת  בתחילת התורה אומרת מדוע מובן זה לפי
מגדירה  בכך מלאכה": תעשה ימים "ששת המועדות
א) מלאכה: עשיית לגבי כלליים זמן סוגי שני התורה
"תעשה  – במלאכה המותרים ימים" "ששת של תקופה

במלאכה  אסור – אחר זמן כל ב) .18מלאכה".

את  המחלל ש"כל מכאן, לומדים כיצד מובן, מזה
המקיים... וכל השבתות את חילל כאילו המועדות...
וכדומה  העונש שלגבי למרות השבתות", קיים כאילו
לאיסור  שווה ביוםֿטוב מלאכה עשיית איסור אין

כללי באופן אבל בשבת, מלאכה סוגי midfעשיית שני
ימים". ב"ששת נכללים ואינם הזמן,

.Â
È"˘¯ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰

המילים  את רק רש"י מצטט מדוע מובן זה לפי
הוא  בכך "וגו'": מוסיף אינו ואף ימים", "ששת
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הוא".7) דרש "דרך רש"י שפירש דמה כתב כאן ובאברבנאל
כאן.8) בחיי הא'). (בפי' כאן רמב"ן
הא').9) (בפי' הנ"ל רמב"ן ג"כ וראה כאן. אברבנאל

דיו"ט 10) ללמד עוד דבא כאן, רמב"ן וראה כאן. ואברבנאל רמב"ן
נפש. אוכל במלאכת אסור בשבת שחל

ואילך.11) ח כ, יתרו
ט.12) שם,
כפירש"י 13) – הקדמה ה"ז שם כי ,(3 (שבהערה ויקהל בר"פ ועד"ז

– zk`lnשם ieeivl שבהם – ימים" "ששת להוסיף מקום ולכן המשכן,

הציווי. חל
"כי 14) יז) (פסוק שם מסיים כי טו) (לא, תשא בפ' ג"כ נשנה ולכן

גו'". ימים ששת
שם.15) יתרו
לשון).16) (בשינוי עה"פ ממכילתא
בפרש"י17) גם ועד"ז ח. ואכ"מ.lirlפסוק טו. יב, כב. י, בא
דהכתוב 18) – (3 הערה (הנ"ל ויקהל ר"פ בפרש"י יל"פ ועד"ז

ומותרת אפשרית מלאכה דעשיית ימים", "ששת זו wxמקדים במציאות
המשכן מלאכת ולכן ימים", השבת.`dpiד"ששת את דוחה
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והמשך  זמן, של נפרד סוג הוא ימים" ש"ששת מדגיש,
אינו השביעי..." "וביום ימים",jyndהפסוק ל"ששת

ולכן  מלאכה, בעשיית שאסור זמן, של נפרד סוג אלא
המקיים...". וכל המחלל... "כל

שזוהי  מפני מלאכה", "תעשה מוסיף אינו אף  הוא
zeyx19 הוא המועדות לבין ימים ששת בין וההבדל ,

xeqi`a.מלאכה

לענין  רש"י כאן מתכוון ימים" ב"ששת כלומר
illkd את "ועשו של כבדוגמא ימים, ששת של

דלעיל. האפוד"

"כל  תחילה – רש "י בדברי הסדר גם מובן בכך
ההשוואה  : המקיים...", "וכל ואחרֿכך המחלל...",
כאמור  ימים", מ"ששת נלמדת לשבת יוםֿטוב בין

לגבי נלמד שהענין יוצא, ולכן יוםֿטוב:leligלעיל,
את  משנה מלאכה עשיית ידי עלֿ יוםֿטוב המחלל
האסור  הזמן לבין ימים" "ששת שבין הגבולות
הוא  ולכן ימים", ל"ששת מחוץ שהוא במלאכה,
שומע  אתה לאו ומכלל השבתות. את מחלל "כאילו"
כאילו  המועדות... את המקיים ש"וכל מובן מזה – הן

השבתות". קיים

.Ê
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ"Ó

זה: רש"י בפירוש תורה" של מ"יינה

חז"ל  דברי "זו 20ידועים – תעבוד" ימים "ששת על
החול  ימי בששת מלאכה עשיית כלומר, מצוותֿעשה".

רק היאzxzenאינה אלא ,devn של ה' בעבודת ודרך
וידוע  אשר 21היהודי. "בכל של הכנה להיות שצריכה ,

ל"וברכך  זוכים ואז – הטבע בדרך כלי הכנת – תעשה"
אלוקיך". ה'

סדר שני, של dfמצד הגשמי הגוף מצד רק הכרחי
ההעלם  שמפני הנשמה, "מתלבשת" שבו היהודי,

נזקק הוא שבו dxezdוההסתר itl בדכי לנהוג
הנס"22הטבע  על סומכין "אין חז"ל: כמאמרי ,23,

דינא" דמלכותא וכדומה.24"דינא ,

הכרח  שאין רק לא הרי נשמתֿהיהודי, מצד ואילו
מקום בהזדק  אין להיפך, אלא, מלאכה, לעשיית קות

הגוף, בהגבלות מוגבלת אינה שהנשמה מפני למלאכה,
לגלות" נמסרה "לא ההסתר 25והיא מן נעלית היא ,

ובדרגה  המלך); (=לפני מלכא" "קמי וניצבת שבעולם,
קמי  דמחוי ל"מאן מלאכה עשיית דומה זו, גבוהה

המלך) לפני אצבעו שנוקף (=מי שאם 26דמלכא... כשם ,
כולו" היום כל ואף 27"יתפלל במלאכה, האדם אסור הרי

כולו.28ב"מחוי" היום כל – אצבע) (=נקיפת

"תשבות". של הענין הנשמה מצד נדרש לפיכך

של  הרוחנית בעבודה הנדרשים הקצוות שני ואלה
התורה  לפי טרוד הוא שאז הימים", ב"ששת היהודי:
אך  תעבוד. של מצוותֿעשה קיימת הרי הגוף, בעניני
אור  ישראל אצל מאיר כאשר ויוםֿטוב, שבת בימי
ואז  וצרכיו, לגוף מעל להתעלות עליו אז הנשמה,

מלאכה  עשיית של הענין לחלוטין .29נשלל

משפיע  והגלות, הגוף מן נעלית שהנשמה וכיון
בכך  להתחשב שמבלי הגוף, על סוףֿכלֿסוף הדבר
הנשמה  אצלו תאיר ובגלות, בהגבלות מוגבל שהוא

ומגלות  מהגבלות נעלית שהיא כפי עצמתה, .30במלוא

במובן  הגלות, מן עלֿידיֿזה יצא שהגוף עד
משיח  עלֿידי והשלמה האמיתית בגאולה הפשוט,
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דמלאכת 19) הציווי כי הוא, כן – (13 הערה (ראה ויקהל בר"פ וגם
בפסוקים בא .f"g`lyהמשכן

וישב,20) פרשת שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא
שנצטוו  כשם ט): כ, (יתרו דרשב"י ובמכילתא בלולה. מנחה ובספר
מובן  זה פי ועל המלאכה. על נצטוו כך שבת של מצותֿעשה על ישראל
עקב  הספרי על בזה (ופליג ה פט"ז, רבה בראשית רז"ל מאמר בפשטות
רמב"ן  פי"א. נתן דרבי אבות גם וראה לבבכם). בכל ולעבדו הפסוק על
בחולין  רשאין לשון מיושב ועפ"ז – מי"ט. ומעין קונטרס ג. כה, ויקרא

ותוספות). רש"י שם וראה ב. (נד,
להצ"צ 21) ספה"מ חיים לדרך בהקדמה נתבאר יח. טו, ראה ספרי

ועוד. מכ"ה. מי"ז, ומעיין קונטרס בסופה. מצורע תגלחת מצות
כו'.22) עשו הרבה ב: לה, ברכות וראה
ב.23) קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
וש"נ 24) ב. י, גיטין
קונטרסים 25) בסה"מ נדפס – נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק פתגם

א. תרצ"ב, ח"ד דיבורים לקוטי .350 ע' ח"א
הערה 26) 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (וראה ב ה, חגיגה ראה

.29 הערה וראה .(13

כו'27) מגירסא פומי' פסיק דלא פי"ג: תניא וראה א. כא, ברכות
כו'. היום כל המתפלל כבינוני כו' בחפיצה

ובמיוחד 28) ק"ש), והן העמידה תפילת (הן בכללה בתפלה –
כו' מרי' קמי כעבדא צ"ל בתפלה אשר במ"א וכמ"ש – העמידה בתפלת
רע"א: לג, ברכות ועיין צה. סו"ס אדה"ז שו"ע א. י, (שבת המלך לפני
סב: קד סי' משו"ע (להעיר תנועות שום בלי כו') ממה"מ לפני עומד

ממקומו), לזוז אין – המלך לפני עומד
מפני שו"מ בק"ש ברכות ceakdמשא"כ הירושלמי ע"פ (ובפרט כו'

דרב  וכמעשה בעיניו לקרוץ ומותר בם) ודברת ממש"נ דנלמד סה"א פ"ב
לא  ק"ש הקורא סז: סג סי' או"ח אדה"ז בשו"ע ומ"ש ב). יט, (יומא
איתא  וכן ביטול). ולא – קבע ולא (ארעי הטעם מפורש הרי – וכו' ירמוז

שני' דבפרשה zvwשם devn jxevl xzen.
בכ"מ 29) כמבואר בכלל, החול ימי וששת דשבת החילוק גם וזהו

גילוי  ומאיר מהצמצומים שבת – דשבת ועוד) כב. ע' תרס"ו (המשך
קדם  במחוג דמחוי דמאן במלאכה אסור ולכן צמצום, ע"י שלא אלקות

החול. ימי בששת משא"כ מלכא,
ועוד.30) .37 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ג"כ ראה
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש עמ' א

בראשית לט, ד – וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו 
ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו

לא

טעם ורמז דיוסף ניתן לו "חן" - בחי' יסוד

במאורי  ועיין  חן,  לו  ניתן  יסוד1,  בחי'  יוסף 
אור מע'2 ח"ן.

ח"ן הוא מספר3 רובע דהד' שמות, ע"ב, ס"ג, 
מ"ה, ב"ן.

כי שם הוי' בכל הד' מלואיו בכלל ע"ב, ס"ג, 

דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  זהר חלק  יסוד: ראה  בחי'  יוסף   )1

חידושים  יצחק  לוי  בתורת  וראה  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי' 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד 

שיחות ש"פ בלק עמוד 15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד 

דאצילות, שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע 

– ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל 

א  תתשכ"א  ואילך.  א  תתקצ"א  ויחי  התורה  אור   .)3 הערה  ד  סימן 

ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. 

חלק ד עמוד קז ואילך. ע"ש".

2( וז"ל: ח"ן בגימטריא יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"ה, ע"ש. 20 + 15 + 13 

+ 10 = -58ח"ן. ראה הערה 3.

והיינו *ד'  ם הוי',  ׁשֵ ויש ד' שמות במילוי  3( פירוש: ח"ן בגי' 58, 

אופנים צירופי אותיות במילוי שם הוי', והם:

ע"ב, הוא: יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י = 72.

ס"ג, הוא: יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י = 63.

מ"ה, הוא: יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א = 45.

ב"ן, הוא: יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה = 52.

סך הכל, 72 + 63 + 45 + 52 = 332, רל"ב.

ומספר "רובע" מ"רלב" )332 ÷ 4( = 58, ח"ן.

כל  התכללות  הוא  ח"ן  דמספר  כאן(  )המצויין  אור  מאורי  וראה 

 + ,)13( וא"ו   + ,)15( )20(, + ה"י  יו"ד  בגי',   )58( השמות, דח"ן 

ם ס"ג, "ואו"  ם ע"ב, "הי" מׁשֵ ה"ה )10( = 58. אותיות "יוד" הוא מׁשֵ

ם ב"ן, ע"ש. וראה הערה 4. ם מ"ה, "הה" מׁשֵ מׁשֵ

*( ראה הביאור בחסידות. ספר המאמרים אדמו"ר הזקן ענינים כרך 

א' עמוד קפב ואילך. אור התורה ענינים עמוד רמ ואילך. ועוד.

הוי'4  שם  הוא  שבו  בתפארת,  הוא  ב"ן,  מ"ה, 
כידוע.

רובע  כמ"ש6  התפארת  רובע5  הוא  יסוד  הנה 
ישראל, כי שיעורא דגופא ד' בריתות כמ"ש בזוהר 

הקדוש בלק7 דף ר"ד ע"א ע"ש.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קלד

4( ראה אור התורה בראשית עמוד תתרסט וז"ל: שם אל בחסד, שם 

דחג"ת,  בהכלים  דהיינו  ופי'  בתפארת.  הוי'  ושם  בגבורה,  אלקים 

כי האור הוא בכולם משם הוי' ורק בהכלים הוא בחסד שם אל כו'. 

ובתפארת אפילו בהכלי מאיר שם הוי' ]וע' מ"ש ]תו"א ס, א[ בפ' בא 

בפסוק בעצם היום הזה[.

ולהבין זה מפני מה בתפארת הוא הכלי ג"כ מבחי' שם הוי' משא"כ 

בשאר הספי' . . ., כי הנה עיקר ההתכללות הנעשה בעולם התיקון הוא 

ע"י קו האמצעי שהוא בחי' תפארת מדתו של יעקב שלימו דאבהן 

ישב אוהלים שמחבר בחי' חו"ג וכו', ולכן תפארת נק' אות אמת ]ע' 

מפני שמחבר   )21 הערה  קסו  סימן  לקמן  )מובא  ויקרא[  ר"פ  בזהר 

ועושה התכללות שלא יהיו המדות חו"ג נגדיים זה לזה. והנה הגדול 

הגבור הוא בחי' חו"ג, והנורא הוא בחי' תפארת, ויש בו תוספת וי"ו 

וכענין  ההתכללות  נעשה  שעי"ז  עליונה  המשכה  שנמשך  והנורא, 

ביעקב  וכן  מ"ה  שם  המשכת  ע"י  הוא  וההתכללות  דהתיקון  הנ"ל 

נאמר מה נורא המקום הזה.

ונעלית  גדולה  הארה  שהוא  הוי'  שם  מאיר  הוא  הת"ת  דבכלי  וזהו 

יותר מבכלים דחו"ג והיינו כי ע"י שם הוי' נמשך בחי' ההתכללות 

וז"ש הוי' אחד. ע"ש.

שכולל  יעקב  וכמו  וגבורה,  חסד  כולל  תפארת,  בחי'  פירוש:   )5

אברהם ויצחק )ראה לקמן סימן לב הערה 1(.

ויעקב(,  יצחק  )אברהם  ותפארת  גבורה  הן חסד  עיקר המדות  והנה 

"יוסף"  הוא  לבנ"י  האבות  בחי'  בפועל  והמשפיע  ההמשכה  אבל 

שהוא בחי' "יסוד"" וזהו שיוסף הי' יפה תואר, שכל בחי' התכללולת 

דתפארת דיעקב, כלול ביוסף.

עיקר המדות  וזהו שיוסף בחי' יסוד – ברית, הוא רביע, דיש חג"ת 

ה"כלולים" בתפארת, ויוסף – בחי' יסוד – הוא הרביעי.

לו "חן" שהוא  ניתן  וזהו שמבאר ומרמז כאן שיוסף בחי' "רובע", 

מספר "רובע" כנ"ל.

ובענין יסוד בחי' "רובע" ראה גם לקמן סימן צד הערה 3.

6( במדבר כג, י. ופרש"י וז"ל: רביעותיהן, זרע היוצא מן התשמיש 

שלהם. וראה תענית ו, ב “מאי לשון רביעה”. ומרמז ומבאר כאן למה 

יסוד – ברית הוא רובע וד"ל.

)הוצאת קה"ת ה'תשע"ה(  7( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי 

עמוד 438 ואילך.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לי
אל  אמור  משה  אל  ה'  ויאמר   – א  כא, 
לא  לנפש  אליהם  ואמרת  אהרן  בני  הכהנים 

יטמא בעמיו

מסתלקת  שהנשמה  גב  על  שאף  ז"ל  האר"י  כתב  א. 
והחיצונים  גופו,  בו מעט מנשמה בתוך  נשתייר  מן האדם 
בתוך  באים  בו  שנשתייר  הנשמה  מאור  ליהנות  שרוצים 
אינן  שבגוף  נשמה  של  הגדול  מאור  בחיים  כי  גוף,  אותו 
באדם  מותו  אחר  שנשתייר  מעט  אור  אבל  לבא,  יכולים 
נהנים ממנו ומכח זה האור שנשתייר בו מתלבשים בו ומזה 
בא הטומאה, ובאם שלא הי' נשתייר בו מעט אור מנשמתו 

לא היו באים החיצונים לתוכו.
גורם  זה  כי  מנשמתו  זה  מעט  משייר  שהקב"ה  והענין 
ללחלח העצמות שיכולים לקום בתחייה, כמו הגינה כל זמן 
שאין מלחלחין אותו הגינה ונתייבשה אי אפשר לה להוציא 
שאמר  שזה  האריז"ל  כתב  זה  ועל  האדם,  ממש  כן  פרי 
הפסוק בישעי' )ישעי' נח, יא( והיית כגן רוה וכמוצא מים 
אשר לא יכזבו מימיו והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך 
שיכלה  אחר  בקבר  שעצמותיך  לך  גרם  מי  ר"ל  יחליץ, 
על  ויחיו  אותם  יחליץ  שהקב"ה  העצמות  וישתיירו  הגוף 
מימיו  יכזבו  לא  אשר  מים  וכמוצא  רוה  כגן  שהייתם  ידי 
מצד לחלוחית, כן אתה כל זמן שהלחלוחית בתוכך מקום 
וכתב שזהו סוד הנזכר בזוהר בכמה דוכתי הבלי  בתחייה. 

דגרמי דאשתייר בבי קברי.
ואם כן מכח זה המעט שנשתייר מנשמתו מתלבשים בו 
החיצונים ויונקים ומטמאים האדם וזהו טומאת מת, אבל 
עכו"ם שאינו קם בתחיית המתים אינו נשתייר אצלו כלום 
בעת שנפטר מן העולם, ואם כן אין להם להחיצונים גם כן 
להניק ממנו ואינם מתלבשים בו, ולכך אין מטמא העכו"ם. 

עד כאן דברי האר"י.
אך קשה למה עשה הקב"ה התחייה בדרך זה שישתייר 
מעט נשמה, לא ישתייר כלום מנשמה בגוף ויבראהו מחדש 
לעתיד  כך  סרוחה,  מטיפה  בתחילה  שבראו  כמו  כך  אחר 

יבראו מאותו עפר בעלמא שנשאר מגופו.
נודע  כי  הדין,  מצד  זה  עושה  שהקב"ה  לי  נראה  אבל 
וז"ל,  ע"א  קמ"א  בדף  אנפין  שבע'  בתיקונים  שכתוב  מה 
הנשמה לגוף האדם היא בדרך הלוואה עד זמן שיקצוב לו 
נשמתו  פורח  אזי  ההלוואה  לשלם  זמנו  וכשיגיע  הקב"ה 
ועיין שם באריכות הלשון. ואיתא בטור חושן משפט סימן 
כדי  לו  לשייר  הבית־דין  שצריך  חוב  לבעל  שהמסדר  צ"ח 

חיותו כמו שכתוב שם מפורש.
ולכך נ"ל שבדין הוא שהקב"ה לא יטול גם כן ההלוואה 
במילואו שלא ישאר לגוף כלום, וצריך לכל הפחות לשייר 
מעט שם כדי חיותו דהיינו כדי שילוחלח הגוף כדי שיוכל 

לחיות בתחיית המתים וזה היא כדי חיותו כן נ"ל ברור.
קרבן שבת1 – תוספות חול על הקודש סימן ג

1( ר' בצלאל מקוברין ז"ל, בעמח"ס עמודי' שבעה, נדפס תל"ד.

זונה  וחללה  וגרושה  יד-טו – אלמנה  כא, 
יקח  כי אם בתולה מעמיו  יקח  לא  את אלה 
אשה. ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה' מקדשו

שכהן  זו"ן,  יחוד  כשיש  הוא  בעמיו.  זרעו  יחלל  ולא  ב. 
נושא את הבתולה דמל', הנה בזמן הגלות כ"ז אינו,  דז"א 
ז"א  וקוב"ה  פלאים,  ותרד  כמ"ש2  פלאים,  ירדה  שמל' 
בגלותא סליק לעילא לעילא3, הנה שיהי' הגאולה מהגלות, 
נושא  שכה"ג  ע"ד  בה  להתייחד  ז"א  וישוב  המל',  שתבנה 
את הבתולה וכו', אז תהי' הגאולה וישוב הקב"ה ז"א הכה"ג 

להתייחד עם הבתולה דמל'.
לקוטי לוי יצחק פרשת אמור4, פניני לוי יצחק על 

התורה

השבת5  ממחרת  לכם  וספרתם   – טו  כג, 
מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות 

תמימת תהיינה

מישראל  אחד  כל  שיספור  התורה  מן  עשה  ]מצות  ג. 
שנאמר  העומר  קרבן  הבאת  מיום  ימים  שבועות  שבעה 

וספרתם לכם וגו'.[
אחר הספירה נוהגין לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש 
ואין  למקדש,  זכר  אלא  סופרין  אנו  אין  שעכשיו  לפי  כו' 
לספור  הוא  שהמצוה  כלל,  המצוה  עשיית  זו  בספירה 
שחכמים  אלא  לו,  לספור  עומר  לנו  אין  ועכשיו  לעומר, 
בית  שיבנה  מתפללין  לפיכך  למקדש,  זכר  לספור  תקנו 

המקדש ונקיים המצוה כתקונה.
שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תפ"ט סעיף י"א

ספירת  באמצע  משיח  יבוא  באם  החקירה  ידוע6  ד. 
העומר, אם יכול להיות המשך קיום מצות ספירת העומר 
ביאת  )לפני  הספירה  שהתחלת  אף  התורה,  מן  בברכה 

המשיח( לא היתה אלא מדרבנן.
ישנה  מדרבנן  המצוה  קיום  ידי  שעל  לומר,  ומסתבר 
ספירת הימים שלפני זה, ובמילא, יכולים להמשיך ולספור 
שאינה  )אף  המציאות  שישנה  כיון  התורה,  מן  בברכה 
דמצוה( דכל הימים, "שבע שבתות תמימות תהיינה"7, והרי 

זה שבוע תמים.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ג ע' 130

2( איכה א, ט.

3( ראה זהר ח"א רי, א. ח"ב נח, ב. ח"ג כ.

4( עיין תורת מנחם – תפארת לוי יצחק.

דע"י  הענין  ביאור  קסד:  סימן  שמות  פ'  עה"ת  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין   )5

זה  זכות  במצרים,  בהיותם  עוד  התורה  לקבלת  בנ"י  של  והגעגועים  ההשתוקקות 

הוציאם ממצרים – וכן הוא בגאולה העתידה, דזכותם של ישראל הוא זכות הקיווי 

והציפי' להגאולה, שבזה נכלל הכוסף והתשוקה לתורתו של משיח – תורה חדשה 

מאתי תצא.

6( ראה לקו"ש ח"ח ע' 54 ואילך. וש"נ.

7( אמור כג, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אמור
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i"yx£ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¯Ó‡∑(ת"כ פ"ה, ואמרּת,(יבמות אמר : ¡…∆«…¬ƒְְֱַָָֹ
הּקטּנים  על ּגדֹולים ‡‰¯Ô.להזהיר Èa∑(לה (קידושין ְְְְִִִַַַַ¿≈«¬…

הּכהנים  לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡‰¯Ô.יכֹול Èa∑ ְֲֲִִַַַָָֹ¿≈«¬…

ּבמׁשמע  מּומין ּבעלי ‡‰¯Ô.אף Èa∑ ּבנֹות ולא ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֹ
ÂÈnÚa.אהרן  ‡nhÈŒ‡Ï∑(ת"כ)ּבתֹו ׁשהּמת ּבעֹוד ֲַֹ…ƒ«»¿«»ְְֵֶַ

מצוה  מת יצא .עּמיו, ְִֵַָָָָ
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ואמרּת ּגֹו' הּכהנים אל "אמר נאמר ּפרׁשתנּו, ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבתחילת
על  ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, "אמר רׁש"י ּופירׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאליהם".

ְִַַהּקטּנים".
אזהרה  הּלׁשֹון רׁש"י ּדנקט ּדהא הרמז, ּבדר לפרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

ואֹור זֹוהר מּלׁשֹון ּגם היא ׁשאזהרה בספר ּדוקא, (עיין ְְְִִֶַַַַָָָָ
(240 ע' נ"ע, מוהריי"צ לאדמו"ר תש"ח מרּמז המאמרים ּובזה .ְֵֶַָ

את  הּגדֹולים ׁשּמלּמדים והּלימּוד ההׁשּפעה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשאֹופן
ּפנים. והארת קירּוב ׁשל ּבדר להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּקטּנים,

אל  "אמר - הּוא הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּבכ ּגם מרּומז ּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹוענין

רּכה  לׁשֹון היא ׁשאמירה וכּידּוע אליהם", ואמרּת . . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכהנים
ועוד) ג. יט, יתרו ופירש"י לׁשֹון (מכילתא ׁשהּוא לדיּבּור ּבניגּוד ,ְְִִֶָ

שם)קׁשה וברש"י א יא, .(מכות ָָ
על  וההׁשּפעה ׁשהּלימּוד ׁשּמרּמז ּבזה, להֹוסיף יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
ללמֹוד  ּדיׁש הּגדֹולים, אצל ּגם וזהר אֹור מֹוסיפים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהּקטּנים,
אזהרת  ׁשהּוא הּקטּנים", על ּגדֹולים "להזהיר ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָהּלׁשֹון

ז"ל חכמינּו ּוכדברי הּקטּנים, על־ידי א)הּגדֹולים טז, :(תמורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
אם  ּתֹורה, לּמדני לֹו ואֹומר רּבֹו אצל הֹול ׁשּתלמיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבׁשעה

ה'". ׁשניהם עיני מאיר - ְְְִֵֵֵֵֶַמלּמדֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּקטּנים על ּגדֹולים א)להזהיר כא, (רש"י ְְְְִִִַַַַ
ּכמיּתרֹות  נראֹות ּבּדּבּור־הּמתחיל הּכהנים" "אל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻהּתבֹות
אל  מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלכאֹורה.
"להזהיר  מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהרן

לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבית־ּדין
"אל  ׁשּנאמר ּכיון אבל ּבית־ּדין? על קאי אליהם" ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"ואמרּת

הּכהנים הּכהנים  להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
הּקטּנים. הּכהנים על לׁשמר מזהרים ְְְְֲִִִִִַַַַַָֹֹֻהּגדֹולים

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 cenr ,fk jxk ,zegiyÎihewl)

ּתרּבה  אמר, ה': ּבעבֹודת - אמר - ּפרׁשתנּו מּׁשם ְֱֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹההֹוראה
הּוא. ּבאׁשר יהּודי ּכל על זכּות ולימּוד ׁשבח ּדברי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבאמירת
הּזּולת  ׁשל ּבגנּותֹו הּדּבּור אם קל־וחֹומר: הּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָוהרי

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן ׁשּבֹו, הרע את ּומגּלה (ערכין מעֹורר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והאדם טו) הּׁשֹומע (המסּפר, ּתליתאי" "קטיל הרע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּלׁשֹון
ּבׁשבחֹו ׁשהּדּבּור על־אחת־ּכמה־וכּמה - מדּברים) ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעליו

ׁשּבֹו. הּטֹוב את מגּלה הּזּולת ְֶֶֶֶַַַַׁשל

‡‰¯Ôא  Èa ‡i‰ÎÏ ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»¿≈«¬…
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ß xii` 'f oey`x mei ß

àë(à)íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−
:åénòa ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða§¥´©«£®Ÿ§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¯Ó‡∑(ת"כ פ"ה, ואמרּת,(יבמות אמר : ¡…∆«…¬ƒְְֱַָָֹ
הּקטּנים  על ּגדֹולים ‡‰¯Ô.להזהיר Èa∑(לה (קידושין ְְְְִִִַַַַ¿≈«¬…

הּכהנים  לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡‰¯Ô.יכֹול Èa∑ ְֲֲִִַַַָָֹ¿≈«¬…

ּבמׁשמע  מּומין ּבעלי ‡‰¯Ô.אף Èa∑ ּבנֹות ולא ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֹ
ÂÈnÚa.אהרן  ‡nhÈŒ‡Ï∑(ת"כ)ּבתֹו ׁשהּמת ּבעֹוד ֲַֹ…ƒ«»¿«»ְְֵֶַ

מצוה  מת יצא .עּמיו, ְִֵַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr fk wlg .151 cenr f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miPhTd lr xi`dlE xidfdl§©§¦§¨¦©©§©¦

ואמרּת ּגֹו' הּכהנים אל "אמר נאמר ּפרׁשתנּו, ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבתחילת
על  ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, "אמר רׁש"י ּופירׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאליהם".

ְִַַהּקטּנים".
אזהרה  הּלׁשֹון רׁש"י ּדנקט ּדהא הרמז, ּבדר לפרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

ואֹור זֹוהר מּלׁשֹון ּגם היא ׁשאזהרה בספר ּדוקא, (עיין ְְְִִֶַַַַָָָָ
(240 ע' נ"ע, מוהריי"צ לאדמו"ר תש"ח מרּמז המאמרים ּובזה .ְֵֶַָ

את  הּגדֹולים ׁשּמלּמדים והּלימּוד ההׁשּפעה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשאֹופן
ּפנים. והארת קירּוב ׁשל ּבדר להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּקטּנים,

אל  "אמר - הּוא הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּבכ ּגם מרּומז ּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹוענין

רּכה  לׁשֹון היא ׁשאמירה וכּידּוע אליהם", ואמרּת . . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכהנים
ועוד) ג. יט, יתרו ופירש"י לׁשֹון (מכילתא ׁשהּוא לדיּבּור ּבניגּוד ,ְְִִֶָ

שם)קׁשה וברש"י א יא, .(מכות ָָ
על  וההׁשּפעה ׁשהּלימּוד ׁשּמרּמז ּבזה, להֹוסיף יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
ללמֹוד  ּדיׁש הּגדֹולים, אצל ּגם וזהר אֹור מֹוסיפים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהּקטּנים,
אזהרת  ׁשהּוא הּקטּנים", על ּגדֹולים "להזהיר ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָהּלׁשֹון

ז"ל חכמינּו ּוכדברי הּקטּנים, על־ידי א)הּגדֹולים טז, :(תמורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
אם  ּתֹורה, לּמדני לֹו ואֹומר רּבֹו אצל הֹול ׁשּתלמיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבׁשעה

ה'". ׁשניהם עיני מאיר - ְְְִֵֵֵֵֶַמלּמדֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּקטּנים על ּגדֹולים א)להזהיר כא, (רש"י ְְְְִִִַַַַ
ּכמיּתרֹות  נראֹות ּבּדּבּור־הּמתחיל הּכהנים" "אל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻהּתבֹות
אל  מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלכאֹורה.
"להזהיר  מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהרן

לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבית־ּדין
"אל  ׁשּנאמר ּכיון אבל ּבית־ּדין? על קאי אליהם" ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"ואמרּת

הּכהנים הּכהנים  להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
הּקטּנים. הּכהנים על לׁשמר מזהרים ְְְְֲִִִִִַַַַַָֹֹֻהּגדֹולים

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 cenr ,fk jxk ,zegiyÎihewl)

ּתרּבה  אמר, ה': ּבעבֹודת - אמר - ּפרׁשתנּו מּׁשם ְֱֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹההֹוראה
הּוא. ּבאׁשר יהּודי ּכל על זכּות ולימּוד ׁשבח ּדברי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבאמירת
הּזּולת  ׁשל ּבגנּותֹו הּדּבּור אם קל־וחֹומר: הּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָוהרי

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן ׁשּבֹו, הרע את ּומגּלה (ערכין מעֹורר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והאדם טו) הּׁשֹומע (המסּפר, ּתליתאי" "קטיל הרע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּלׁשֹון
ּבׁשבחֹו ׁשהּדּבּור על־אחת־ּכמה־וכּמה - מדּברים) ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעליו

ׁשּבֹו. הּטֹוב את מגּלה הּזּולת ְֶֶֶֶַַַַׁשל

‡‰¯Ôא  Èa ‡i‰ÎÏ ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»¿≈«¬…
:dnÚa ·‡zÒÈ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
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(á)ì-íà ékBðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦ µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬
:åéçàìe Bzáìe§¦−§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ)אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" .אין ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

(â)äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈
:ànhé dì Léàì§¦®−̈¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑ למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑יבמות מצוה (ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
.צז)

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ) יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ִַָֹ

וכן  עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, ְְְְְְִִֵֶָָָָֻלאׁשּתֹו
ּבעֹוד  ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּפׁשּוטֹו

מת  ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו אמרּתי? 'ׁשאר' ּובאיזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמצוה.

מּכהּנתֹו הּוא .להתחּלל ְְְִִֵַָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ) אף והלא מת. על …ƒ¿¿»¿»ֲֵַַַֹ
אּלא ?ּכ על הזהרּו כ)יׂשראל מכות לו. ׁשּנאמר (קידושין לפי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

א)ּביׂשראל יד חּיב (דברים יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין : ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
ויּלמדּו "ּבראׁשם". לֹומר: ּתלמּוד הראׁש? ּכל ְְְְִַַַָָָָֹֹעל
"קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה': ּב'גזרה מהּכהנים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
הראׁש, ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹונאמר
ׁשּיּקרח  מקֹום ּכל ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹאף

מת  על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה Ùe‡˙.ּבראׁש, ְֵֵַַַַַָָָֹ¿«
eÁl‚È ‡Ï Ì˜Ê∑ּביׂשראל ׁשּנאמר יט)לפי "ולא (לעיל : ¿»»…¿«≈ְְְְֱִִֵֶֶַָֹ

נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט לּקטֹו יכֹול ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָתׁשחית".
"ּגּלּוח" הּקרּוי ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו יגּלחּו", ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"לא

ּתער  וזהּו הׁשחתה, ּבֹו eË¯NÈ.ויׁש ‡Ï Ì¯N··e ְְְֵֶַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿
˙Ë¯N∑ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : »»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיב  יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹלא
– ׂשרטת" יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד אחת? ְְְִֶֶַַַַָָָֹאּלא
היא  יתרה זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה ּכל על ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלחּיב
יֹודע  ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹלדרׁש,

ׂשרטת  .ׁשהיא ִֶֶֶָ

(å)íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®
eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬

:Lã÷«Ÿ¤
i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ)ּבכ ּביתּֿדין יקּדיׁשּום .עלּֿכרחם ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé àì́Ÿ¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

È‰e·‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה  ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

ÔelÁÈו  ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»
:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז  Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

mixehd lra

)(d.äçø÷é àì.zg` mrtA oYWng gxw ENit` ,zFgxw 'd lr aiIgl ,`"dA aizM.íð÷æ úàôe:`IxhnibAäæ Ÿ¦§§ª§¦§¥§©¥©¨§£¦¨©£¦§¨§©©©©§©§¨¨§¦©§¦¨¤
.øòúae dxez §©©



`xenלד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Ê∑ ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה …»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, סא)חּיבי ∑ÏÏÁ‰.(יבמות ְְִֵֵֵַַָָ¬»»
אלמנה  ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנֹולדה

הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמּכהן
עז) אחד (קידושין ּביאת עלֿידי הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

לּכהּנה  הּפסּולים .מן ְְִִַַָֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑,לגרׁש רצה לא ׁשאם עלּֿכרחֹו, ¿ƒ«¿ְְִֵֶַָָָָֹ
ׁשּיגרׁש עד ויּסרהּו פח)הלקהּו ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ ְְְְֵֵֵֶַַַָ»…ƒ¿∆»

ראׁשֹון  ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח קדּׁשה, ּבֹו ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹֻנהג
.(ת"כ)ּבּסעּדה ְַָֻ

(è)àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´
ñ :óøOz Làa úìlçî§©¤½¤¨¥−¦¨¥«

i"yx£˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk∑,זנּות עלֿידי ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְִֵֵֶַַ
מן  אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל זיקת ּבּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיתה

ורּבֹותינּו נא)הּנּׂשּואין. והּכל (סנהדרין ּבּדבר, נחלקּו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבפנּויה  הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא ‰È‡.מֹודים ‰È·‡Œ˙‡ ְִִִֶֶַָָֹ∆»ƒ»ƒ
˙ÏlÁÓ∑(נב ׁש(סנהדרין ּכבֹודֹו, את ּובּזתה אֹומרים חּללה ¿«∆∆ְְְְִִִֶֶָָ

ּגּדל! ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור .עליו: ִֵֶֶַָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàøŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ) יֹום מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו אבל, על ּפרע יגּדל .לא …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé)àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
:ànhé¦©¨«

i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ הּמת Ó˙.ּבאהל ˙LÙ∑ ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈
לח) ּבאהל (נזיר ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם רביעית .להביא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. אּלא (שם ּבא לא ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ֶָָֹ
מצוה  מת לֹו .להּתיר ְְִִֵַָ

(áé)Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

Ó˜¯·ח  ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט  ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯ea ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

ÏÚי  ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
da¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

mixehd lra

)(g.BzLc÷å:wEqRA zFXEcw WlW §¦©§¨§©¨
oYile ,oFW`x KxalE ,oFW`x gFYtl¦§©¦§¨¥¦§¦¥

.oFW`x dti dpn Flh dxez ¨¨¨¨¦
)(h.óøOz LàaiUrn lMW itl ¨¥¦¨¥§¦¤¨©£¥

Dzzin Kkitl ,W`A mipdMd©Ÿ£¦¨¥§¦¨¦¨¨
.W`Ai dxez ¨¥

)(i.ìBãbä ïäkäåiFpA ,eig`n lFcB 'd §©Ÿ¥©¨¨¥¤¨§
.mipWaE dnkgA xWFrA gkA§Ÿ©§¤§¨§¨§¨¦

.÷öeélr wvEi xW`" .dxFqOA 'a ©©§¨£¤©©
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Eid EPOnE ,xdpM KWFn did dWn¤¨¨¥§¨¨¦¤¨
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.LaììFci z` `NnE" .dxFqOA 'a ¦§Ÿ©§¨¦¥¤¨
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)(`i.'åâå úî úBLôð ìk ìòålM §©¨©§¥¨

wEqRdzFaiY itFq lW zFIzF`d ©¨¨¦¤¥¥
ipXn `Ad mC ziriaxl fnx ,zFlEtM§¤¤¦§¦¦¨©¨¦§¥

.`OhOW miznai dxez ¥¦¤§©¥



לה xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר הֹול(ת"כ, אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ֵֵ

ּגדֹול  ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד, הּמּטה. ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאחר
ואּמֹו, אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן אֹונן. ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָמקריב
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי .אינֹו ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

Lc˜Ó ˙‡ ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ את ּבכ מחּלל ׁשאינֹו ¿…¿«≈≈ƒ¿«ְְֵֵֶֶַָ
ׁשעבד  הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה,

חּלל  .אֹונן, ִֵֵ

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà ék¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ ּכהּנה מּפסּולי .ׁשּנֹולדה «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«

i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ ּכהּנה קדּׁשת מּדין חלל הימּנה זרעֹו הּפסּולֹות, מן אחת נׂשא אם .הא ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß xii` 'g ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Bá äéäé¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑קרּויה סעּדה ּכל אלהיו; ּכמֹומאכל א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(çé)øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ
:òeøN Bà íøç Bà çqô Bà́¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑אינֹו ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ֵ
ּכמֹו ׁשּיקרב, ח)ּדין א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

Ì¯Á∑(מד העינים,(בכורות ׁשּתי ּבין ׁשקּוע ׁשחטמֹו »Àְְִֵֵֵֶַַָָָ

ּכאחת  עיניו ׁשּתי Úe¯N.ׁשּכֹוחל B‡∑ מאבריו ׁשאחד ְְֵֵֵֶַַָ»«ֵֵֶֶָָָ
קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עינֹו מחברֹו: ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּגדֹול

מחברּתּה ארּכה אחת ׁשֹוקֹו .אֹו ְֲֲֵֶַַָָֻ

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤
:CLà çBøî Bà−§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑ עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, שוריצליו"ש ƒ≈ְְִֵֵֶַַָ
וׁשֹוכב  אר לט)∑‡ŒB„˜.ׂשערן ּבעיניו (בכורות לֹו ׁשּיׁש ְְֵָָָֹ«ְֵֵֶָ

ּכמֹו טיל"א, ׁשּקֹורין מ)ּדק כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.B‡ ְִֶֶַַֹֹ
Ïl·z∑ לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ¿«Àְְְִֵֶַַַָָָָָ

qÈ·:יג  ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו  ‡‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈaÓיז  ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¡»≈

b·¯יח  ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

z·¯יט  B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

mixehd lra

)(bi.äéìeúáá äMà àeäåàeäådlFr §¦¨¦§¤¨§¤
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`xenלו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
הּמּקיף  עגל ׁשהּוא ּבּסירא, ּופֹוסק הּלבן מן ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנמׁש
ּפֹוסק  הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, ְְִֵֶֶֶַַַָאת
"חּליז", "ּתבּלּול", ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹאת
וכן  החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, ְְְִֵֶֶַַַָלׁשֹון
'נחׁש' 'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי יׂשראל חכמי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכּנּוהּו

לח)'ענב' ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות ּגרב,∑· הם: ׁשחין מיני ֵָ»»¿«∆∆ְִִֵֵָָ
היא  יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים הּיבׁש ׁשחין החרס, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזֹו
ׁשּמלּפפת  "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזזית
ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא הּמיתה, יֹום עד ְְְִִֵֶֶַַַַָָוהֹולכת

הּלח  "ׁשחין", לגרב קֹורא אחר ּובמקֹום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָמּבפנים;
ׁשּנאמר מּבפנים, ויבׁש כח)מּבחּוץ "ּובּגרב (דברים : ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָ

ליּלפת  קֹורא חרס, אצל ּגרב ּכׁשּסמּו – ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּובחרס"
לחרס  קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ"ּגרב",

ּב'בכֹורֹות' מפרׁש ּכ ‡CL.(מ"ד)"גרב"; ÁB¯Ó∑ ְְִָָָָֹ¿«»∆
מרּססין, ׁשּפחדיו ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻלפי

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו מ)ׁשּביצים "גידי (איוב : ְְֲִִִִֵֵֶֶַ
יׂשרגּו" .פחדיו ְֲַָָֹ

(àë)àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ
íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ) ׁשאר לרּבֹות »ƒ¬∆ְְַָ

Ba.מּומין  ÌeÓ∑ אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד ְִִָָ
ּכׁשר  – מּומֹו ‡ÂÈ‰Ï.עבר ÌÁÏ∑ קרּוי מאכל ּכל ֵַָָ∆∆¡…»ֲַָָָ

."לחם" ֶֶ

(áë)íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−
:ìëàéŸ¥«

i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑ הּקדׁשים קדׁשי ÔÓe.אּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ
ÏÎ‡È ÌÈL„w‰∑נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים אּלּו «√»ƒ…≈ְְֱִִִֵֶַָָ

קּלים? קדׁשים נאמרּו לּמה הּקדׁשים, זבחים קדׁשי (ת"כ. ְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָ
הּקדׁשים קא) ּבקדׁשי אֹומר: הייתי נאמרּו, לא ְְְֱֳִִִִֵֵֶַָָָֹאם

מׁשה  ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו מּום, ּבעל ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻיאכל
קּלים  קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבׂשר

מצינּו ׁשּלא יאכל, נאמרּולא לכ ּבהן, חֹולק זר ְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּב'זבחים' מפרׁש ּכ קּלים. .קדׁשים ְְִִִִַָָָָָֹ

(âë)Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba íeî-ék¦´®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷î§©§¨«
i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑ ׁשעל הּזאֹות ׁשבע להּזֹות «∆«»…∆ְֶֶַַַַָ

‰ÁaÊn.הּפרכת  Ï‡Â∑הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; ֶַָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְִֵֶַֻ
ּכהנים' ּב'תֹורת ּומפרׁש ÏlÁÈ.להּכתב, ‡ÏÂ ְְְֲִִֵַָָֹֹ¿…¿«≈

ÈLc˜ÓŒ˙‡∑ להּפסל מחּללת עבֹודתֹו עבד, .ׁשאם ∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה Èa ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑ הּכהנים על ּביתּֿדין להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ
.(ת"כ)

Ô¯‰‡cכא  ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב  ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

Ï‡כג  ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈
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xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּכהנים על ּבית־ּדין כד)להזהיר כא, הרי (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַֹֹ
ּבעבֹודת  ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ"ּכהנים
א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי הם, זריזים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּכהּנה
זהירּות  חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֻּפסּוקנּו

(ּגם  זמן ּובכל לארץ) ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּצריכה
מעבֹודת  הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכׁשאין

לזרזם. צר יׁש ולכן - ְְְְֵֵֶַָָָָֹֻהּכהּנה

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷î©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑ הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' אין ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵֶָָָ

ז)אֹומר יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א "נזרּו(ישעיה : ְֲִֵֵֵַַָָֹ
אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים מן יפרׁשּו ְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָֻאחֹור",

ולא  לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויּנזרּו
ודרׁשהּו הּמקרא סרס קדׁשי, אתֿׁשם ‡L¯.יחּללּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ¬∆

˜Ó Ì‰ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי .לרּבֹות ≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ-ìkî¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְִֵֶָָ

קדׁשים  אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילה.
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל 'נגיעה': ּבלׁשֹון יב ּבטמאה (לעיל ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֻ

ׁשוה'ד) מ'ּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה –ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מח) ׁשהרי (זבחים הּנגיעה, על ׁשחּיב לֹומר אפׁשר ואי .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכרתֹות  ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנאמר
על  לחּיבֹו הצר לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֻזֹו
נֹוגע  יׁש וכי ּכהנים': ּב'תֹורת נדרׁש וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹהאכילה;
מּׁשּיכׁשר  "יקרב"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֻחּיב?
אּלאֿאםּֿכן  טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלהּקרב,

ּתאמר, ואם מּתיריו. ּבטמאת קרבּו ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹֻ
אחת  'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ּכבר לּמה? ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּכהנים,

וכּו' לפרט ואחת ז)לכלל ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ ְְְְִִַַָָ¿À¿»»»
מדּבר, הּכתּוב ּבבׂשר יכֹול עליו. האדם ְְְְֵַַַָָָָָָָָָֻוטמאת
הּטמא  את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוטמאתֹו
ּבמי  למד, אּתה מּמׁשמעֹו עלּֿכרח מדּבר? ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָהּכתּוב
האדם  וזהּו מדּבר. הּכתּוב - מּמּנּו ּפֹורחת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּטמאתֹו

ּבטבילה  טהרה לֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰˙¯ÎÂ∑ מּצד יכֹול ְֳִִֵֶָָָ¿ƒ¿¿»¿ִַָ
אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, לצד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: .ּתלמּוד ְְֲֲִִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

מּלפני ההיא הּנפׁש ג)ונכרתה ּבּתניא,(כב, מבאר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר הּגּוף ׁשּבמּתן־ּתֹורה ְְֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבחירה החמרי  (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו הּנדמה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּדֹומים). ּדברים ׁשני ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָאמּתית,

הּוא  הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומּצד
נׁשמה הּמתים, מדּגׁשת ּבגּוף ּבתחּית זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

"ונכרתה ּכאׁשר ּגם ּכרת: ׁשּיהּנפׁשּבענׁש זה אין – " ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ַלּגּוף.

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà Léà Bà́¦½£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא .ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»



לז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּכהנים על ּבית־ּדין כד)להזהיר כא, הרי (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַֹֹ
ּבעבֹודת  ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ"ּכהנים
א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי הם, זריזים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּכהּנה
זהירּות  חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֻּפסּוקנּו

(ּגם  זמן ּובכל לארץ) ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּצריכה
מעבֹודת  הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכׁשאין

לזרזם. צר יׁש ולכן - ְְְְֵֵֶַָָָָֹֻהּכהּנה

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷î©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑ הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' אין ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵֶָָָ

ז)אֹומר יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א "נזרּו(ישעיה : ְֲִֵֵֵַַָָֹ
אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים מן יפרׁשּו ְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָֻאחֹור",

ולא  לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויּנזרּו
ודרׁשהּו הּמקרא סרס קדׁשי, אתֿׁשם ‡L¯.יחּללּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ¬∆

˜Ó Ì‰ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי .לרּבֹות ≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ-ìkî¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְִֵֶָָ

קדׁשים  אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילה.
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל 'נגיעה': ּבלׁשֹון יב ּבטמאה (לעיל ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֻ

ׁשוה'ד) מ'ּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה –ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מח) ׁשהרי (זבחים הּנגיעה, על ׁשחּיב לֹומר אפׁשר ואי .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכרתֹות  ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנאמר
על  לחּיבֹו הצר לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֻזֹו
נֹוגע  יׁש וכי ּכהנים': ּב'תֹורת נדרׁש וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹהאכילה;
מּׁשּיכׁשר  "יקרב"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֻחּיב?
אּלאֿאםּֿכן  טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלהּקרב,

ּתאמר, ואם מּתיריו. ּבטמאת קרבּו ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹֻ
אחת  'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ּכבר לּמה? ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּכהנים,

וכּו' לפרט ואחת ז)לכלל ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ ְְְְִִַַָָ¿À¿»»»
מדּבר, הּכתּוב ּבבׂשר יכֹול עליו. האדם ְְְְֵַַַָָָָָָָָָֻוטמאת
הּטמא  את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוטמאתֹו
ּבמי  למד, אּתה מּמׁשמעֹו עלּֿכרח מדּבר? ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָהּכתּוב
האדם  וזהּו מדּבר. הּכתּוב - מּמּנּו ּפֹורחת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּטמאתֹו

ּבטבילה  טהרה לֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰˙¯ÎÂ∑ מּצד יכֹול ְֳִִֵֶָָָ¿ƒ¿¿»¿ִַָ
אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, לצד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: .ּתלמּוד ְְֲֲִִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

מּלפני ההיא הּנפׁש ג)ונכרתה ּבּתניא,(כב, מבאר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר הּגּוף ׁשּבמּתן־ּתֹורה ְְֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבחירה החמרי  (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו הּנדמה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּדֹומים). ּדברים ׁשני ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָאמּתית,

הּוא  הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומּצד
נׁשמה הּמתים, מדּגׁשת ּבגּוף ּבתחּית זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

"ונכרתה ּכאׁשר ּגם ּכרת: ׁשּיהּנפׁשּבענׁש זה אין – " ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ַלּגּוף.

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà Léà Bà́¦½£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא .ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»



`xenלח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(ä)Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà íãàá§¨¨Æ£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑הראּוי ּבׁשעּור ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְִָָ
ּבכעדׁשה ·‡„Ì.(ת"כ)לטּמא, B‡∑ ּבמת.¯L‡ ְְֲֵַַָָ¿»»ְֵ¬∆

BÏŒ‡ÓËÈ∑ ּכזית וזהּו לטּמא, ÏÎÏ.ּכׁשעּורֹו ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַ¿…
B˙‡ÓË∑ ויֹולדת נּדה וזבה, ּבזב נֹוגע .לרּבֹות À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ∑הּללּו הּטמאים מן .ּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

(æ)ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬
:àeä Bîçì©§−«

i"yx£ÌÈL„w‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â∑(עד הּׁשמׁש(יבמות ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּב'יבמֹות', ÔÓ.נדרׁש ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻƒ
ÌÈL„w‰∑ הּקדׁשים ּכל .ולא «√»ƒְֳִַָָֹ

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·∑ לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְִַ
טהֹור  עֹוף נבלת אכל ׁשאם ּכאן, הזהיר ְְְִִִִֶַַַָָָָֻהּטמאה
אכילה  טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע טמאת לּה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין

לֹומר  וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ְְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָֹּבבית
עֹוף  נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּוטרפה",

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין .טמא, ְְִֵֵֵֶָָ

(è)eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék Bá−¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה ·B.מּלאכל e˙Óe∑(פג ּבידי (סנהדרין מיתה ׁשהיא למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִֵֶַָָ
.ׁשמים  ִַָ

(é)øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈Ÿ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−
:Lã÷ ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג הּכתּוב (סנהדרין ּבתרּומה ……«…∆ְִַָָ
ּבּה ּדּבר הענין ׁשּכל ÈÎNÂ¯.מדּבר, Ô‰k ·LBz∑ ְְִִֵֶֶַָָָָ«…≈¿»ƒ

נקּוד  זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ּכהן ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָֹּתֹוׁשבֹו
נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּפּתח,

קנּוי  זה "ׂשכיר"? ואיזהּו הּיֹובל. עד לֹו קנּוי ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָקנין

ּבתרּומתֹו לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו .ׁשאין ְֱֲִֵֶֶַָָָֹ

zÒÈ‡·ה  Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו  „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

ÔÓז  ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

·dח  ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט  ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י  ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

mixehd lra

áë)(i.øéëNå ïäk áLBz:`IxhnibA ©Ÿ¥§¨¦§¦©§¦¨
ïéð÷ éeð÷ íìBò ïéð÷ éeð÷̈¦§©¨¨¦§©

.íéðL`i dxez ¨¦
)(`i.ïäëådpwi iM odke" .dxFqOA 'a §Ÿ¥©§¨§Ÿ¥¦¦§¤

FR` mrfA u`pIe" ,"FRqM oipw Wtp¤¤¦§©©§©¦§©§©©©
"odke Kln(e ,a dki`)wxtA Exn`W Edf . ¤¤§Ÿ¥¥¨¤¤¨§§¤¤

'EbdPW mFwn'(` ,fp migqR)zFgev 'c ¨¤¨£§¨¦§¨

mkiW`x mixrW E`U' ,dxfrd dgev̈§¨¨£¨¨§§¨¦¨¥¤
WOWie ia`R oA l`rnWi qpMie§¦¨¥¦§¨¥¤¨¦¦©¥
miAxe wiCv didW ;'dlFcB dPEdkA¦§¨§¨¤¨¨©¦§©¦
.einiA xzFp `vnp `le ,FpglW ilkF`§¥ª§¨§Ÿ¦§¨¨§¨¨
dAxd Fl didW ,"dpwi iM odke" Edfe§¤§Ÿ¥¦¦§¤¤¨¨©§¥
,wEqR W`x `Ed KklE .zFWtp ipipw¦§§¥§¨§¨Ÿ¨
"FR` mrfA u`pIe" la` .wiCv didW¤¨¨©¦£¨©¦§©§©©©

`Ed Kkl ,rWx didW KlOd i`Pi `Ed©©©¤¤¤¨¨¨¨§¨
.wEqR sFq¨
:øçà øác̈¨©¥

zFpwl mirWx mipdM mdn didW itl§¦¤¨¨¥¤Ÿ£¦§¨¦¦§
u`pIe" oM lr ,mdl `l xW`n dPEdM§¨¥£¤Ÿ¨¤©¥©¦§©

."odke Kln FR` mrfA§©©©¤¤§Ÿ¥
.BîçìaElk`i md" .dxFqOA 'b §©§©§¨¥Ÿ§



לט xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(àé)Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−Ÿ́©®
:Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני .עבד ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָ
B˙Èa „ÈÏÈÂ∑ אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ועֹוד  ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא מן ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָּבתרּומה
ּבּספרי  וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא .למד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 847 cenr ,a jxk `"ypz zegiyd xtq itÎlr)

minW iWcTn zFpdl dxiYn dkxAd Ki ¥̀©§¨¨©¦¨¥¨¦¨§¥¨©¦

ּבֹו יאכל הּוא ּכסּפֹו קנין נפׁש ּכי־יקנה יא)וכהן (כב, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֹֽ
ּבּגמרא א)איתא לה, ּבלא (ברכות הּזה מעֹולם הּנהנה "ּכל : ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הארץ  לה' ׁשּנאמר ׁשמים, ּבקדׁשי מעל ּכאילּו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּברכה
ְָּומלֹואּה".

מהמעילה  להפקיעֹו הּברכה ּתֹועיל היא ּביאּור, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוצרי
הּקדּוׁשה  את מפקיע הּוא ׁשּמבר ּבכ וכי ׁשמים; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבקדׁשי

הימּנּו? ׁשּנהנה ֱֵֵֶֶֶֶַָָמהּדבר

"קנין  ׁשהּוא ּכיון ּכהן, ׁשל ׁשעבד הּדין על־ּפי זה לבאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹויׁש
ּבתרּומה  לאכֹול לֹו ּדמּתר – ּבֹו" יאכל "הּוא הרי ְְְֱֲִֵֶַַָָֹֻּכסּפֹו"

ל"אלקינּו הּברכה ׁשעל־ידי לֹומר, ּדנראה מלּובקדׁשים. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואזי העֹולם  הּקּב"ה, ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ּבכ האדם מּכיר – " ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכהן  ׁשל ׁשעבד על־ּדר ׁשמים, מּקדׁשי להנֹות לֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
ּבתרּומה. לאכֹול ְֱִֶַַָרּׁשאי

(áé)úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬
:ìëàú àì íéLãwä©¢¨¦−¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ ויׂשראל .ללוי ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´
äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨

:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzŸ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡∑ הּזר האיׁש ‡ÔÈ.מן Ú¯ÊÂ «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈
dÏ∑פז)מּמּנּו זרע ∑LÂ·‰.(יבמות לּה יׁש אם הא »ִֶ¿»»ִֵֶַָָ

קּים  ׁשהּזרע זמן ּכל ּבתרּומה אסּורה ÊŒÏÎÂ¯.מּמּנּו, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ¿»»

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑,האֹונן את להֹוציא אּלא ּבא לא ……«ְִֵֶֶָָָֹ
ּבתרּומה  אנינּות ׁשּמּתר ולא ל אמרּתי זרּות ;. ְְְְֲִִִֶַָָָָֹֻ

(ãé)åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑(ת"כ)לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּתרּומה  נעׂשין והן חּלין, ׁשל ּפרֹות אּלא .מעֹות ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

(åè)-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤
:ýåýéì eîéøé̈¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

‰e‡יא  dtÒk ÔÈ˜ LÙ È˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

‰È‡יב  ÈBlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג  ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

ÛÒBÈÂיד  eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו  Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

mixehd lra

"FnglA ur dzigWp" :Kci`e ,"FnglA§©§§¦¨©§¦¨¥§©§
(hi ,`i dinxi)"ccp EnCw FnglA" ,dirWi) ¦§§¨§©§¦§Ÿ¥§©§¨

(ci ,`kElk`i odM lW eicar ,WExiR .¥£¨¨¤Ÿ¥Ÿ§
did odM dinxie ,Fl EpYIW dnExYA©§¨¤¦§§¦§§¨Ÿ¥¨¨

dzigWp" dAxC` `N` ,Fl Epzp `le§Ÿ¨§¤¨©§©¨©§¦¨
EnCw FnglA" oM lr ."FnglA ur¥§©§©¥§©§¦§
dkExC axg ipRn dlFBA EkldW ,"ccpŸ¥¤¨§©¨¦§¥¤¤§¨

.dWEhp zWweai dxez §¤¤§¨

)(bi.äéøeòðkoi`W xnFl .e"ie `ln ¦§¤¨¨¥¨©¤¥
miWcg 'e `N` zExbal zExrp oiA¥©£§©§¤¨¢¨¦

.calAci dxez ¦§¨



`xenמ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(æè)íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®
:íLc÷î ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑ ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְֲִֶַָָָָ
ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאת
ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָעליהם.

ּכן  ּתרּגמֹו לצר ‡Ì˙B.ׁשּלא e‡ÈO‰Â∑ אחד זה ְְְִֵֶֶֹֹ¿ƒƒ»ֶֶָ
ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה "את"ים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּׁשלׁשה

וכן עצמֹו. ּבאדם יג)ׁשּמדּברים ו מלאת (במדבר "ּביֹום : ְְְְְְִֵֶַַָָָֹ
וכן עצמֹו; את יביא הּוא אתֹו", יביא נזרֹו (דברים ימי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ו) ּכלד עצמֹו, את קבר הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר :ְְִֶַַַַַָָֹֹ
ּב'ּספרי' .נדרׁש ְְִִֵַַ

ß xii` 'h iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìàøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨

:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„∑(ב עלי (חולין זֹו∑Ì˙B·„.הרי .הרי ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«

i"yx£ÌÎˆ¯Ï∑ אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְִֶֶַָָָָָ
ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָלפני,

לרצֹון? ÌÈfÚ·e.הראּוי ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑ ְָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒ

ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת ְְְְֲִֵֵַַַָָָאבל
אבר  ּבחסרֹון אּלא ּבמּום, .נפסל ְְְְִֵֶֶָָָ

(ë)äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬
:íëì̈¤«

(àë)øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ
ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà́¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½

:Ba-äéäé àì íeî-ìk̈−¬Ÿ¦«§¤«
i"yx£¯„Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹו .להפריׁש ¿«≈∆∆ְְְִִַ

ÔB‰ÏÎÈÓaטז  ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaיח  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ da¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„ ÏÎÏe ÔB‰È¯„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

È¯B˙aיט  ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

Ï‡כ  È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„Ï B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

mixehd lra

)(fh.eàéOäåE`iVde" .dxFqOA 'a §¦¦©§¨§¦¦
lM E`iVde" :Kci`e ,"dnW` oFr mzF`¨£©§¨§¦¨§¦¦¨
mFlWa` zvrA "xird l` l`xUi¦§¨¥¤¨¦©£©©§¨

(bi ,fi 'a l`EnW)iWEg Fl ozPW dvrA , §¥¨¥¨¤¨©©
E`iVde" Edfe .Fzrxl Fl urIW iMx`d̈©§¦¤¨©§¨¨§¤§¦¦

."dnW` oFr mzF`¨£©§¨
.íìëàaz` mlk`A" .dxFqOA 'a §¨§¨©§¨§¨§¨¤

xEarn mlk`A" :Kci`e ,"mdiWcẅ§¥¤§¦¨§¨§¨¥£
"ux`d(ai ,d rWFdi)KdC xnFl . ¨¨¤§ª©©§¨

aizkcM ,dnExzA iOp ixii` 'mdiWcw'¨§¥¤©§¦©¦¦§¨§¦§¦

dnExY lkF`e ,"ux`d xEarn"¥£¨¨¤§¥§¨
.dzinA sEBd z`nEhA§§©©§¦¨

z`fA 'mdiWcw' xiMfd minrR `"i§¨¦¦§¦¨§¥¤§Ÿ
dnExY oiAW mixaC `"i cbpM ,dWxRd©¨¨¨§¤¤§¨¦¤¥§¨

.WcTlfi dxez ©Ÿ¤



מי xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(áë)Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
älà eáéø÷ú-àì úôléeðzú-àì äMàå ýåýéì ©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìò íäî¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑,נקבה ּבלׁשֹון עּורֹון מּום, ׁשל ּדבר ׁשם «∆∆ְְִִֵֵֶָָָָ

עּורת  ׁשל מּום ּבֹו יהא e·L¯.ׁשּלא B‡∑ לא ְֵֶֶֶֶַֹ»ֹ
לה)∑ıe¯Á.יהיה  אֹו(בכורות ׁשּנסּדק עין ׁשל ריס ְִֶ»ְִִִֶֶַַ

נפּגמה  אֹו ׁשּנס ּדקה ׂשפתֹו וכן ∑ÏaÈ˙.ׁשּנפּגם, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«∆∆
ּבלע"ז ו  ּולׁשֹון ∑b¯·.רוא"ה יּלפת; וכן חזזית, מין ְַַ»»ְְֲִִֵֶֶַָ

ּכמֹו כט)"יּלפת", טז ׁשאחּוזה (שופטים ׁשמׁשֹון", "וּילּפת : ְְְֲִִֶֶֶַַָֹ
רפּואה  לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ∑e·È¯˜˙Œ‡Ï.ּבֹו ְִֵֶַָָָ…«¿ƒ

ׁשחיטתן  ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ּדמן זריקת ו)ועל ez˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑ אזהרת ְְִַַָָ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ

.הקטרתן  ְַָָָ

(âë)Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½
:äöøé àì øãðìe§¥−¤¬Ÿ¥«¨¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול ּפרסֹותיו ∑ËeÏ˜Â.אבר »«ֲֵֵֵָָ¿»ְַָ
‡˙B.קלּוטֹות  ‰NÚz ‰·„∑ הּבית ∑Ïe„¯.לבדק ְ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

È¯ˆ‰.לּמזּבח (ת"כ) ‡Ï∑?לרּצֹות ּבא הקּדׁש איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְֵֵֶֶַָ
הּמזּבח  הקּדׁש זה אֹומר: .הוי ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַ

(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד אֹו .ּבּביצים »¿»¿»¿»ִִֵַַ
CeÚÓ∑ ּבּיד מעּוכין יֹותר ∑e˙k˙.ּביציו ּכתּוׁשים »ְְִֵָָ»ְִֵ

לה)מּמעּו ׁשּנפסקּו∑e˙˜.(בכורות עד ּבּיד, ּתלּוׁשין ִָ»ְְְְִִֶַָ
הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָחּוטים

נתלׁש לא ּבּכיס ∑e¯ÎÂ˙.והּכיס ועֹודן ּבּכלי .ּכרּותין ְְִִַַֹ¿»ְְְִִִַַָ
CeÚÓe∑ ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי  ּתרּגּומֹו: »ְְְְֲִִִֶַַַ

'ּכתיׁשה' ּכמֹו∑e˙ÎÂ˙.לׁשֹון רסיס", "ודי ּתרּגּומֹו: ְְִָ¿»ְְְְִִַ

ו) ּבקי (עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן : ּדּקֹות", עֹות ְְְִִִִֵַַַַָ
ב) פ המרּסס (שבת ˙eNÚ.קנה ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e∑ ּדבר ְֶַָָֻ¿«¿¿∆…«¬ָָ

לכ טמאה; ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָזה,
ׁשאי  ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר:
ׁשהרי  ּבארץ, אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר
ּבין  נֹוהגת הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת ְֵֵֶֶַַַַָסרּוס

לארץ  ּבחּוצה ּבין .ּבארץ ְֵֶֶָָָָָ

(äë)íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−
eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà-ìkî¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

ñ :íëì̈¤«
i"yx£¯ÎŒÔa „iÓe∑ ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

 ֿ ואףֿעל מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, ְְְְִִִַַַַַַַַָֹלהקריבֹו
 ֿ אּלאֿאם נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי נאסרּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּפי

ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי ו)ּכן ,(תמורה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּתמימה  אבל ּתקריבּוה, לא ׁשּבּמׁשּכן הּמזּבח על ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
מהם, יג)ּתקּבלּו איׁש",(חולין "איׁש למעלה: נאמר לכ ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּכיׂשראל  ּונדבֹות נדרים ׁשּנֹודרים הּנכרים, את .לרּבֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
Ì˙ÁLÓ∑ חּבּולהֹון.ÌÎÏ eˆ¯È ‡Ï∑ עליכם ל .כּפר »¿»»ְִ…≈»»∆ְֲֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l jxk zegiy ihewl)

הּגֹוים את לרּבֹות איׁש, כה)איׁש כב, אין (רש"י הרי וקׁשה, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
מּתר  ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלים

ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. מּמּנּו הּמקּדׁשלקּבל נֹועד ּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
א ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהׁשראת

והקרבת הּמזּבח ּכּפרה ּכמקֹום ׁשּנקּבע ּבמקֹום עמד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָֹקרּבנֹות

קרּבן. עליו להקריב זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹוגם

‚¯·Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג  ‡z·„ ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

‚ÈÊ¯כד  È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה  ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿

mixehd lra

)(ck.eNòú àì íëöøàáeDil KinqE.øëð ïa ãiîe.iFB ici lr ENit` qxql xEq`W xnFldk dxez §©§§¤Ÿ©£§¦¥¦©¤¥¨©¤¨§¨¥£¦©§¥



`xenמב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë)íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬
:ãçà¤¨«

i"yx£BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין ׁשאסּור (ת"כ, ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְִֵֵֶָָ
ּומּתר  ּבזכרים נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻלׁשחט

והּבן  האב BaŒ˙‡Â.לׁשחט B˙‡∑(פב ּבנֹו(שם אף ְְִֵַָָֹ…¿∆¿ְַ
ּבמׁשמע  .ואֹותֹו ְְְַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«
i"yx£eÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑הּזהרּו זביחתכם, ּתחּלת ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַָ

הרצֹון? ּומהּו לכם. לרצֹון ‰‰ÌBia‡e.ׁשּתהא ְְֵֶֶַָָָָ««
ÏÎ‡È∑ עלֿמנת ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ≈»≈ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשאם  למחר, לאכלֹו עלֿמנת ּתׁשחטּוהּו אל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכן,
ּדבר  לרצֹון. לכם יהא לא ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּתחׁשבּו

ׁשּפסּול  לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחר:
לׁשני  ּבּנאכלים ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשחיטת
זביחתן  ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָימים,

ּבזמּנן  לאכלן .עלֿמנת ְְְְִַַָָָָ

(ì)ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑ ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְִֵֶֶַָָֹ
אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, עלֿמנת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשחיטה

כתיב טו)ּכבר ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :. ְְְְְִֶַַַָָָ
'‰ È‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז  „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח  ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚ¯Ï‡כט  ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

Ú„ל  dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

mixehd lra

)(fk.æò Bà áNë Bà øBLoa"l KEnq ¤¤¥¨§¤
daFg oAxw oilAwn oi`W xnFl ."xkp¥¨©¤¥§©§¦¨§©¨

.l`xUIn `N ¤̀¨¦¦§¨¥
.'åâå íéîé úòáL äéäåWFcTd xn` §¨¨¦§©¨¦¨©©¨

,oFW`x mFiA hFgWi m` :`Ed KExÄ¦¦§§¦
ux`e minW mWl hgFWM d`xp `di§¥¦§¤§¥§¥¨©¦¨¨¤
mFiA hgFW m`e .oFW`x mFiA E`xaPW¤¦§§§¦§¦¥§
riwxl hgFW EN`M d`xp `di ,ipW¥¦§¥¦§¤§¦¥¨¨¦©
mil ,iWilW mFiaE .ipW mFiA dUrPW¤©£¨§¥¦§§¦¦§¨
.zFxF`n mWl ,iriax mFiaE .dWAie§©¨¨§§¦¦§¥§
mFiaE .mivxW mWl ,iWing mFiaE§£¦¦§¥§¨¦§
cr oiYni `N` .mc` mWl ,iXW¦¦§¥¨¨¤¨©§¦©
mlFrd iz`xAW rcie mini draW¦§¨¨¦§¥©¤¨¨¦¨¨
,iriaXd mFIA iYgpe mini dXWA§¦¨¨¦§©§¦©©§¦¦

.inWl hgXie§¦¨¥¦§¦

.øBLådU F` xFWe" .miwEqR iW`x 'b §¨¥§¦§¤
"minlWl li`e xFWe" ,"FpA z`e FzŸ̀§¤§§¨©¦¦§¨¦

(c ,h lirl)hElwe rExU dUe xFWe" , §¥§¨¤¨©§¨
"Fz` dUrY dacp(bk wEqR)Exn`W df . §¨¨©£¤Ÿ¨¤¤¨§

(` ,gr oiNEg)bdFp FpA z`e FzF`W ¦¤§¤§¥
dacp 'ebe dUe xFWe" .miWCwOA©ª§¨¦§¨¤§¨¨
.ziAd wcA iWcw Epiid ,"Fz` dUrY©£¤Ÿ©§¨§¥¤¤©©¦
iWcw Epiid ,"minlWl li`e xFWe"§¨©¦¦§¨¦©§¨§¥

.bdFp mdipWaE .gAfn¦§¥©¦§¥¤¥
KnqBða úàå BúBàláNë Bà øBL, ¨©§¤§§¤¤

.oiWCwOA bdFPW xnFlgk dxez ©¤¥©ª§¨¦
)(gk.Bða úàå BúàFz`" .dxFqOA 'a Ÿ§¤§©§¨Ÿ

,"cg` mFiA EhgWz `l FpA z`e§¤§Ÿ¦§£§¤¨
iAB "FpA z`e 'ebe Fz` Ecare" :Kci`e§¦¨§¨§Ÿ§¤§©¥

xSpckEap(f ,fk dinxi)xn`PW liaWA . §©§¤©¦§§¨¦§¦¤¤¡©

,"cg` mFiA EhgWz `l FpA z`e Fz`"Ÿ§¤§Ÿ¦§£§¤¨
ipA hgW `N` ok dUr `l `Ede§Ÿ¨¨¥¤¨¨©§¥
Ecare" FA xn`p oM lr ,eipirl EdIwcv¦§¦¨§¥¨©¥¤¡©§¨§
mB Fvx` zr `A cr FpA z`e 'ebe FzŸ̀§¤§©Ÿ¥©§©
bxdPW ,"miAx miFB Fa Ecare `Ed§¨§¦©¦¤¤¡©

.zEklOd EPOn dlHpe xSWlAhk dxez ¥§©©§¦§¨¦¤©©§
)(hk.eçaæú éëåKnqBða úàå Búàì. §¦¦§§¨©§Ÿ§¤§

Exn`X dnl fnx(` ,bt oiNEg)miwxR 'c ¤¤§©¤¨§¦§¨¦
iYxkn FO`' FricFdl Kixv dpXA©¨¨¨¦§¦¦¨©§¦
,milbxA miwxRd mde ,'hFgWl mFId©¦§§¥©§¨¦¨§¨¦

.milbxl FzF` Knq Kkll dxez §¨¨©¨§¨¦
)(l.ø÷a ãò epnî eøéúBú àìKinqE Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§¦

Dil.éúBöî ízøîLe 'ä éðàxnFl ¥£¦§©§¤¦§©©
`l xnFlM ,zFvOd lr oixiarn oi`W¤¥©£¦¦©©¦§§©Ÿ

.zFvOd ExizFz`l dxez ¦©¦§



מג xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ) הּמׁשנה הּמעׂשה ∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו .זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑ מּמׁשמע מזידין. ּדברי על לעבר ¿…¿«¿ְְְֲִִִַַַַָָֹ
לֹומר  ּתלמּוד מה תחּללּו", "ולא ְְְְֱֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
ּביחיד? יכֹול ׁשמי. וקּדׁש עצמ מסר ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹ"ונקּדׁשּתי"?
מֹוסר  ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" לֹומר: ְְְְְִֵֵֵֶַַָּתלמּוד

הּמֹוסר  ׁשּכל למּות, עלֿמנת עצמֹו ימסר עצמֹועצמֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעלֿמנת
הּנס, עלֿמנת עצמן מסרּו ׁשּלא ועזריה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמיׁשאל

יח)ׁשּנאמר ג מלּכא (דניאל להואֿל ידיע לא "והן : ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'" להויֿל "ידיע מּציל: ולא מּציל .וגֹו'", ְְְְֱִִִֵֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

יׂשראל ּבני ּבתֹו לב)ונקּדׁשּתי "מּגיד (כב, הּפסּוק על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
"מה  חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹֻּדבריו
החּיּוב  זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשהּוא
ׁשּכאׁשר  מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות נמחק "הּׁשם סֹוטה אּׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמׁשקים
מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלאׁשּתֹו".

ׁשלֹום. להׁשּכין ּכדי ּכביכֹול, נפׁש', ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ'מסירת

(âì)íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−
ô :ýåýé éðà íéäìàì¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ ּכן ‰'.עלֿמנת È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ß xii` 'i iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac∑ עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ֲֵ
את  ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמֹועדֹות,

לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ּגלּיֹות על ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשנה
לירּוׁשלים  הּגיעּו לא .ועדין ֲִִִִִַַַָֹ

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì àåä¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑?מֹועדֹות אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְֲִֵֶַַָָ

עליו  מעלין - הּמֹועדֹות את המחּלל ׁשּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָללּמד
הּמֹועדֹות  את המקּים וכל הּׁשּבתֹות, את חּלל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכאּלּו

הּׁשּבתֹות  את קּים ּכאּלּו עליו מעלין -. ְֲִִִֵֶַַַָָָ

ÈÈ:לא  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב  ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ Èa B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

ÓBÈ·e‡ג  ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

mixehd lra

)(al.ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå§¦§©§¦§§¥¦§¨¥
:`IxhnibAäMeã÷ íéøîBà ïéà eäæ §¦©§¦¨¤¥§¦§¨

.äøNòî úBçôa§¨¥£¨¨
.ìàøNé éða CBúaDil KinqE(a ,bk) §§¥¦§¨¥§¦¥

éãòBîmivAwzn dcrd micrFOAW , £¥¤©£¦¨¥¨¦§©§¦
,`Ed KExA WFcTdl lNdlE lNRzdl§¦§©¥§©¥§©¨¨

Kln zxcd mr axAWci ilWn)(gk ,. ¤§¨¨©§©¤¤¦§¥

.íëLc÷îDil KinqE(a ,bk)'ä éãòBî. §©¦§¤§¦¥£¥

.lbxA Fnvr z` xdhl mc` aiIg©¨¨¨§©¥¤©§¨¤¤
.'ä éãòBîmiWcg 'e lr ,e"ie `ln £¥¨¥¨©¢¨¦

.mi`vFi migElXdbl dxez ©§¦§¦
âë)(b.Lã÷ àø÷î:`IxhnibA ¦§¨Ÿ¤§¦©§¦¨



`xenמד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(ã)eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬
:íãòBîa íúàŸ−̈§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑החדׁש ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר .למעלה ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּבמֹועדם אתם ּתקראּו ד)אׁשר "אּתם,(כג, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
ה'ּירח' מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאפּלּו
מּצד  ּבעּקר היא חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ּוקביעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹלמעלה,
לפי  חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹה'מֹולד'

למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז יֹודעים מּזה ּכי למּטה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּמֹולד
אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר אפֹוא, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּובן
העֹולם  ׁשאין אּלא למעלה; ה'מֹולד' יֹום ׁשּזהּו הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָסימן

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ְִֵֶַַָָָראּוי

(ä)ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´
:ýåýéì çñt íéaøòä̈«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰'.מּׁשׁש ÁÒt∑"ּפסח" ׁשּׁשמֹו קרּבן .הקרבת ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

(å)úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úòáL ýåýéì©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(ç)íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î éòéáMä©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

ô :eNòú©«£«
i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ האמּורים הּמּוספין הם ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ֲִִֵַָָ

ו  ּפינחס; ׁשאין ּבפרׁשת ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָ
זה  את זה מעּכבין Ï‰'.הּמּוספין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ ְְִִֶֶֶַַָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«

אין  ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם ְִִִִִֵֵֵֵָָָָמּכלֿמקֹום.
ּכבׂשים  הבא ואילים, ÌÈÓÈ.ּפרים ˙Ú·L∑ מקֹום ּכל ְְִִִֵֵָָָƒ¿«»ƒָָ

ימים; ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר

"ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", לׁשֹון ּכל וכן ּבלע"ז, ְְְְֵֵֶַַַָשטיינ"א
"ׁשלׁשת" Ú·„‰."חמׁשת", ˙Î‡ÏÓ∑אפּלּו ְֲֵֶֶֹ¿∆∆¬…»ֲִ

חסרֹון  ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם החׁשּובֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכֹות
הבנּתי  ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיס
יהא  מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקּתני: ּכהנים', ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמ'ּתֹורת

וכּו' עבֹודה ּבמלאכת .אסּור ְְֲִֶֶָָ

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ
døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®
:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà íúàáäå©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«

˙ÔeÚ¯Úד  Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡ה  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡ו  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

Ïkז  ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח  ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

mixehd lra

.äzLî:`IxhnibA.äi÷ð úeñëa ìëàîac dxez)(i.døéö÷"DxivwWaiA" ,"Dxivwz`mYxvwE" .dxFqOA 'a(`i ,fkdirWi). ¦§¤§¦©§¦¨§©£¨¦§§¦¨§¦¨©§¨§©§¤¤§¦¨§Ÿ§¦¨§©§¨



מה xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑ לּקציר ראׁשֹונה ּכמֹו∑ÓÚ¯.ׁשּתהא ׁשמּה, היתה ּכ האיפה, יח)עׂשירית טז :(שמות ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵָָָָָָ

בעמר" ."וּימּדּו ֶַָָֹֹ

(àé)éðäåúøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ
:ïäkä epôéðé úaMä©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ‰Â∑(סא ּומביא,(מנחות מֹולי - ּתנּופה: ּכל ¿≈ƒְִִֵָָ
רעֹות, רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ּומֹוריד; ֲֲִִִֵֶַַָֹמעלה

רעים  טללים לעצר – ּומֹוריד אם ∑ÌÎˆ¯Ï.מעלה ְֲֲִִִֶַַָָֹƒ¿…¿∆ִ

לכם  לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ÁnÓ¯˙.ּתקריבּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«
˙aM‰∑(סו ּפסח,(שם ׁשל הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב מּמחרת ««»ֳִִֶֶַַָָ
א  איזהּוׁשאם יֹודע אּתה אי ּבראׁשית, ׁשּבת אֹומר .ּתה ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ ּבא הּוא לעמר .חֹובה «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬
ççéð çéø ýåýéì:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ©«Ÿ̈−¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙ÁÓe∑ נסכיו ÌÈ¯NÚ.מנחת ÈL∑ היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒÂ∑(פט אףֿעלּֿפי (מנחות ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒִַַ
ּכפּולים  נסכיו אין ּכפּולה, .ׁשּמנחתֹו ְְְְִִֵֶָָָָ

(ãé)íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ

ñ :íëéúáLî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי קמח ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַָ

גרניילי"ש ∑ÏÓ¯ÎÂ.ּבּתּנּור  ׁשּקֹורין קליֹות ÏÎa.הן ַַ¿«¿∆ְִֵֶָ¿…
ÌÎÈ˙·LÓ∑(לו יׁש(קידושין יׂשראל: חכמי ּבֹו נחלקּו …¿…≈∆ְְְְִֵֵֵֶַָ

ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשה'חדׁש' מּכאן ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלמדּו
ה'חדׁש' על נצטּוּו ׁשּלא ללּמד, אּלא ּבא לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומרים:

וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר .אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑ יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑ ׁשאםֿלאּֿכן מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתמימֹות  .אינן ְִֵָ

ÔBÎÏיא  ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

ÓeÚ¯‡יב  ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ÌÈÏL ¯n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג  ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z d˙ÁÓeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÁLÓ·ƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡¯ÓÁ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

Ô¯kיד  „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎe¯Ùe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈

ÌBiÓטו  ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓ ÔBÎÏ ÔeÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»ƒ
‡Ú·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡«¿≈»¿»«¬»»ƒ¿»

:ÔÈÂ‰È ÔÈÓÏL ÔÈÚe·L»ƒ«¿ƒ¿∆¿»

mixehd lra
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`xenמו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - onqp mye .270 cenr ,` jxk zegiyÎihewl oiieri)

dWcg devn mFi lM F` zg` devn :xnrd zxitq§¦©¨Ÿ¤¦§¨©©¨¦§¨£¨¨

ּתהיינה: ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע . . לכם (כג,ּוספרּתם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֽֽ
טו)

ּכי  מהראׁשֹונים, חלק לֹומדים ּתהיינה" "ּתמימֹות ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמהּנאמר
להמׁשי יּוכל לא ׁשּוב מהּספירה, אחד יֹום ׁשּׁשכח ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי

ּבׁשלחן־ערּו נפסק ולהלכה תפט)ולסּפר. סימן (אורח־חיים ְְְְְְֲִִַַָָָָֹֻ
ּברכה. ּבלא ְְְִָָֹֹלסּפר

האחרֹונים שו)ּומבארים מצוה חינוך מנחת זֹו(ראה ּדׁשיטה , ְְֲֲִִִַָָָ
לא  ּובאם . . אחת מצוה "הם הּספירה ימי ּדכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹסבירא־לּה

הּמנין". הפסיד אחד יֹום ְְִִִֶַָָָָמנה
אחת, מצוה היא אם א) ּכן: לֹומר אי־אפׁשר לכאֹורה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָא
אם  ב) ּבפני־עצמּה? ּברכה ויֹום יֹום ּבכל לבר ּתּקנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהיא
הּספירה  ימי ּבאמצע ׁשּׁשכח ׁשאדם נמצא אחת, מצוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא

ּומחׁשׁש לבּטלה', 'ּברכה היּו עּתה עד ּברכֹותיו ּכל ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹלסּפר,
הּימים?! ּכל ּבסֹוף הּברכה לתּקן לחכמים היה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָזה

מצוה  הוי יֹום ּכל זֹו לׁשיטה אף ּדוּדאי לֹומר, צרי ּכן ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָועל
חּסר  ׁשאם ּומּובן לעצמּה, ּברכה קֹובעת ּכן ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפני־עצמּה,

לבּטלה. מצוה ׁשּלפניו הּימים נהיּו לא ּבאמצע, אחד ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹום
מּׁשּום  הּוא ּבברכה, ולסּפר להמׁשי יּוכל ׁשּלא ּדזה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹאּלא,

ח  ּדאם סבירא־להּו ראׁשֹונים ּבפעל ּדהנ הרי יֹום, איזה ּסר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
אֹותֹו ׁשל (הּנֹוספת) הּמצוה לקּים ׁשּלמחרת ּבּיֹום יּוכל ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא
ׁשּקדם  הּיֹום למצות ּבהמׁש ּובאה היא ׁשּתלּויה ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיֹום,
ׁשליׁשי" "יֹום ׁשל ספירה ּתּתכן ׁשלא הּוא, לזה והּטעם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּה.
ספירת  ּבלעדי ּכי מהּספירה, נחסר ׁשני" ּכׁשה"יֹום ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ(לדגמא)

ודו"ק. ּב'ׁשליׁשי'. אֹוחז אינֹו ְִִִֵֵֵַַה'ּׁשני'
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את־עמר  הביאכם מּיֹום הּׁשּבת מּמחרת לכם ְְֲֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּֽוספרּתם
ּתהיינה: ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע טו)הּתנּופה .(כג, ְְְִִֶֶַַַָָָֹֽֽ
ּבּגמרא איתא הּׁשּבת" "מּמחרת לׁשֹון א)על סה, ּכי (מנחות ְְֳִִִַַַַַָָָָָ

וחכמי  ּבראׁשית", ׁשּבת "מּמחרת ודרׁשּו טעּו ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָָָהּביּתּוסים
הּכּונה  ׁשאכן ּולהֹוכיח עּמם להתוּכח הצרכּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻיׂשראל

הּפסח. ְֳִֶַַַָלמּמחרת
מקֹום  הּנֹותנת ּכזֹו ּבלׁשֹון הּתֹורה ּכתבה מּדּוע מּובן: ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָואינֹו
ּפנים  לׁשני מּובן ׁשאינֹו ּבלׁשֹון לכּתחּלה ּכתבה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹלטעּות,

הּפסח"!? "מּמחרת –ֳִֶַַַָ
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדר ּבזה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוהּבאּור

וזּכּו ּברּור הּוא ה' ּבעבֹודת העמר' 'ספירת ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹענינּה
מּלׁשֹון  "ספירה" – לקדּוׁשה ּולהעלֹותן לזּככן ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָהּמּדֹות,
מּדה  אנּו מתּקנים הּׁשבּועֹות ּבׁשבעת וכ ּבהירּות. ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָסּפירּות,

ׁשאֹומרים  ּוכפי ּדנפׁש־הּבהמית, הּמּדֹות מּׁשבעת מּדה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאחר
ּבּספירה". ּׁשּפגמּתי מה "יתּקן הּברכה ׁשאחר הּתפּלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻּבנּסח
ּובסטרא־אחרא  ּבּקלּפֹות המׁשּקעת מּדה לברר ּבכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻוהּנה,
לרדת  ׁשּביכלּתֹו ּומיחד עליֹון ּכח ּדרּוׁש לקדּוׁשה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּולהפכּה

הרע. על אפילּו ּולהׁשּפיע ְְְֲִִַַַַַָָלמּטה
הּדרּגה  היא ׁשּבת ּדהּנה, הּׁשּבת". "מּמחרת מדרגת ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוזֹוהי
ּבבחינה  עדין היא א הּׁשבּוע, ימי ּבׁשבעת ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנעלית

ּדרּגה ׁש על קאי הּׁשּבת" "מּמחרת א ּומגּבל. מדּוד זמן ל ְְְֳִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
האלקי  האֹור מהּׁשּבת, ("מּמחרת") ׁשּלמעלה ְְֱֲֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנעלית

ּומקֹום. זמן העֹולם, מּגדרי ְְְְִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה
את  לקחת ׁשּבכדי – הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזהּו
יׁש ּולזּככן, ּו'לספרן' הּבהמית נפׁש ׁשל הּמּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשבעת
מהעֹולם. מעלה ׁשּלמעלה ּדרּגה הּׁשּבת", ּב"מּמחרת ְְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהכרח
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לכם" הּבהמית,"ּוספרּתם הּנפׁש ּברּור ׁשל העבֹודה זֹו - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ה"ּלכם". ֶֶַַָָהארת

הּׁשּבת" למעלה "מּמחרת מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבחינה זֹו - ְְְְְְֳִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
החסידּות: ּובלׁשֹון העֹולם. ּבריאת ׁשל ההיקף' ימי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ'ׁשבעת

ההׁשּתלׁשלּות". מּסדר ְְְְְִִֵֶַַַָ"למעלה

הּׁשּבת" מּמחרת לכם את "ּוספרּתם לברר הּכֹוח - ְְְֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמּוׁשחתֹות הּמידֹות ּביֹותר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשפל
הׁשּתלׁשלּות". מּסדר "למעלה ּביֹותר, מהּגבֹוּה ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבא
למּטה־מּטה  יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה־ּגבֹוּה ּכל ה ּמּדה: היא ּכן ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּכי

ֵיֹותר.

(æè)íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå íBé®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ ׁשבּועתא ּכתרּגּומֹו: ««»«¿ƒƒְְְֲַָ
e¯tÒz.ׁשביעתא  ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑ ְִֵָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿
עד  יֹום ולא ותׁשעה ארּבעים והן ÌÈMÓÁ.ּבכלל, ְְְְְְִִִֵַַָָָֹ¬ƒƒ

'‰Ï ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ∑ החמּׁשים ּבּיֹום ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ֲִִַַ
עד  ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, זהּו אני: ואֹומר ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָּתקריבּוה,

חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, הּׁשּבת ְֲֳִִִִִֶַַַַָָמּמחרת
הּוא  מסרס ּומקרא L„Á‰.ּתסּפרּו; ‰ÁÓ∑ היא ְְְְִִָָֹƒ¿»¬»»ִ

ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
הּמנחֹות, ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת קרבה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

הּׂשעֹורים  מן ּבאה .ׁשהיא ְִִִֶַָָ

ÔeÓzטז  ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»

:ÈÈ¿»
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יֹום חמּׁשים טז)ּתסּפרּו (כג, ְְֲִִִ
הּידּועה הּקּוׁשיא מנחות אֹודֹות כתבו, דבור־המתחיל תוספות (עיין ְְַַָָ

ב) הּספירה סה, ּבעֹוד יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו נאמר ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָמּדּוע
ּבּספרים  מבאר ימים, ותׁשעה ארּבעים רק היא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹֹּבפעל

ג) לה, שיר־השירים ד. י, במדבר ארּבעים (לקוטי־תורה אׁשר ,ְֲִֶַָ
ּבינה) (ׁשערי ּדרגֹות מ"ט ּכנגד הם הּנסּפרים הּימים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָותׁשעה
את  מׁשלים וכאׁשר ה'. ּבעבֹודת להּׂשיג האדם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
ּבאפן  מּלמעלה, מקּבל הּוא הּׁשערים, מ"ט ּבהּׂשגת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעבֹודתֹו
ׁשאין  חמישים"), ("תספרו החמּׁשים" "ׁשער את מּתנה, ֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל

עצמֹו. ּבכחֹות להּׂשיגֹו ְְְִִַַָֹנּתן
" הּלׁשֹון מׁשמעּות ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון עדין ּתסּפרּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

את  מּׂשיגה עצמֹו האדם ׁשעבֹודת היא, יֹום" ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָחמּׁשים

הּדרגֹות. ְֲִִַָחמּׁשים
החמּׁשים" "ׁשער לענין נֹוסף הסּבר ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש

יֹוסף" יעקב "ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ּבּספר דברים)הּמּובא (פרשת ְֲֵֵֶַַַַָָֹ
חֹוזר  הּוא החמּׁשים "ׁשער הּקדֹוׁש: הּבעל־ׁשם־טֹוב ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָּבׁשם
אין  עד מעלה למעלה וכן מּזה, למעלה ׁשערים נ' ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומתחיל

סֹוף".
ּבעבֹודתֹו התעּלה ׁשהאדם ׁשּלאחר נראה, זה ּבאּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי
הּוא  הרי ואזי החמּׁשים", "ׁשער ּדרּגת את מּלמעלה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָוקּבל
הּנּו"ן  ּדׁשער נמצא מּזה", למעלה ׁשערים "נ' להתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָצרי
החדׁשה, עבֹודתֹו ׁשל הראׁשֹון הּׁשער הּוא הּוא ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּבל

"ּתסּפרּו". – האדם עבֹודת ּבכלל נחׁשב ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָוׁשּפיר

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´
íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑ לארץ מחּוצה ÌÁÏ.ולא ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆

‰Ùez∑ היא וזֹו ּגבּה, לׁשם הּמּורם ּתרּומה לחם ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ
למעלה  האמּורה החדׁשה ראׁשֹונה ∑ÌÈ¯eka.הּמנחה ְְְֲֲִַַַָָָָָָƒƒִָ

הּׂשעֹורים, מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָלכל
הּלחם  לׁשּתי קדם החדׁש מן ּתּקרב .לא ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ
äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL éða§¥´¨½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑ לּלחם חֹובה הּלחם, .ּבגלל ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָ
Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִַָָ

נסכים ּבפרׁשת ּבהמה ּבכל טו)המפרׁשים :(במדבר ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ועּׂשרֹון  לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"ׁשלׁשה
לּפר, ההין חצי והּנסכים: הּמנחה; היא זֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָלּכבׂש",

ה  ּורביעית לאיל ההין לּכבׂשּוׁשליׁשית .הין ְְִִִִִִִֶֶַַַַָ

(èé)íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²
:íéîìL çáæì äðL éða§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות ׁשבעת (ת"כ. יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְִַָ
הּכבׂשים  ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּכבׂשים
מּגיע  ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש האמּורים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻוהּׂשעיר

אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים, ּפרים ְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹאצל
ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו אּלּו לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעצמן

.לּמּוספין  ִַָ

ÔÈz¯zיז  ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט  ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

mixehd lra

)(gi.íçlä ìò.dxFqOA 'a ©©¤¤©§¨
,"miUaM zraW mgNd lr mYaxwde"§¦§©§¤©©¤¤¦§©§¨¦
"mc`d digi FCal mgNd lr `l iM"¦Ÿ©©¤¤§©¦§¤¨¨¨

(a ,g mixaC)mgNd lr mYaxwde" oM lr . §¨¦©¥§¦§©§¤©©¤¤
oirn gAfn zlik` iM ,"miUaM zraW¦§©§¨¦¦£¦©¦§¥©¥¥

opixn`cM ,mc` zlik`(` ,ai dNibn)iAB £¦©¨¨¦§¨§¦©§¦¨©¥

dAExn dlik` mc` zlik` dn :mikqp§¨¦¨£¦©¨¨£¦¨§¨
.'eke dIzXnhi dxez ¦§¦¨



`xenמח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy

(ë)éðäåïäkä ó|äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑(סב מלּמד (מנחות ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְֵַ
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ְְְִִֵֶַַַָָָֻׁשּטעּונין

ּכבׂשים  eÈ‰È.עלֿׁשני L„˜∑ ׁשּׁשלמיֿיחיד לפי ְְִֵַָ…∆ƒ¿ְְִִֵֶַָ

קדׁשי  ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻקדׁשים
.קדׁשים  ִָָ

(àë)úàø÷eíöòa í|äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

ô :íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑ ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ

הּכתּוב  ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר ְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָלאוין.
 ֿ וראׁש מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ּבאמצע ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתנם
הּנֹותן  ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה

ּבנה  ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני ּופאה ׁשכחה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָלקט
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ∑ÊÚz·.ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְְְִִִֵַָָָָָ«¬…

פ"ד) לאחד (פאה לסּיע ל ואין ילקטּו, והם לפניהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּנח
‡ÌÎÈ‰Ï.מהם  '‰ È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֵֶ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi jxk zegiy ihewl)

הּמקּדׁש ּבית ּבנה ּכאּלּו . . ּופאה ׁשכחה לקט ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנֹותן
כב) כג, אּלּו(רש"י ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

לקט  ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ּבמצות ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּדוקא,
הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשכחה

מאמץ  ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן מּכסף להיֹות יכֹולה צדקה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואּלּו
הענּיים  לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת  ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּגדֹול.
יכֹול  ּבצדקה ואּלּו הנאה; טֹובת הּׂשדה לבעל ואין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשוה,

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר ְְְִִֵֶָָָָָֹאדם

ß xii` `"i iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹
äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì ãçàa§¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈

:Lã÷-àø÷î¦§¨«Ÿ¤
i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי ּתחּתיו זכרֹון ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר ׁשֹופרֹות, ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.איל  ִַ

i¯eka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא  Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

mixehd lra

)(ck.äòeøz ïBøëæ ïBúaLzAWAW ©¨¦§§¨¤§©¨
dgFC xtFW zriwY oi`W ,oirwFY oi ¥̀§¦¤¥§¦©¨¨
la` ,drExY oFxkf `N` FA oi`e zAW©¨§¥¤¨¦§§¨£¨

.oirwFY WCwOA'zErw'LxtF'aoFIv ©¦§¨§¦¦§¨§¦

(` ,a l`Fi):zFaiY iW`xúaLoFIvAW , ¥¨¥¥©¨¤§¦
.zAWA ENit` oirwFY§¦£¦§©¨

.ïBøëæ,"drExY oFxkf" .dxFqOA 'b ¦§©§¨¦§§¨
"mipW`xl oFxkf oi`" :Kci`e,` zldw) §¦¨¥¦§¨¦Ÿ¦Ÿ¤¤

(`imr mkgl oFxkf oi` iM" :Kci`e ,§¦¨¦¥¦§¤¨¨¦
"liqMd(fh ,a mW)mixtq dWlW cbpM . ©§¦¨§¤¤§¨§¨¦

mipWA oM lr .dpXd W`xA migYtPW¤¦§¨¦§Ÿ©¨¨©¥¦§©¦
miwiCv EpiidC ,"oFxkf oi`" aizM§¦¥¦§§©§©¦¦



מט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ׁשֹופרֹות ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי כד)זכרֹון כג, אף (רש"י ְְְְִִֵֵַָ
יֹותר  ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאמירת

מעלת מּצד - וזאת עצמּה, ּתֹורהמהּתקיעה קּיּום ּדברי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
לעתיד  ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצוה.

ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) ּבאמירת הּׁשנה ּבראׁש עּתה נמׁש . .ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
" הּׁש"ס ּבלׁשֹון מהּׁשקלא־וטריא להעיר הּקּב"ה ויׁש אמר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

אסמכּתא  זה "ּכל ּכאן: ּוברמּב"ן כּו'". מלכיֹות לפני ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻאמרּו
רׁש"י. מפרׁשי ּוראה ְְְְִִִֵֵֵֶַָמּדבריהם".

(äë)äMà ízáø÷äå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים .הּמּוספים ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéøtkä íBé äfä éòéáMä Lãçì øBNòa Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´
íëéúLôð-úà íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeäÀ¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®

:ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£C‡∑ ׁשבים לׁשאינם מכּפר ואינֹו לּׁשבים, הּוא מכּפר – מעּוטין ׁשּבּתֹורה ו"רּק"ין  "אכ"ין .ּכל «ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(çë)ék äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
:äénòî äúøëðå§¦§§−̈¥«©¤«¨

(ì)íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå äfä©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא לּמד לפי "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבדן  אּלא ׁשאינֹו הּכרת, .על ְֵֵֶֶַַָָָָ

(àì)íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑ יֹום ּכמלאכת לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו .לעבר »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

Ôe·¯˜˙eכה  Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„ÔÈכז  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa Ì¯a¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ»¿ƒ«»¿»««ƒ¿≈¿
Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e¿«»«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈ¿»

‰„ÔÈכח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú ÏÎÂ¿»ƒƒ»»«¿¿ƒ¿«»»≈
ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ È¯‡¬≈»¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

ÓBÈ‡כט  Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל  Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ¯„Ïלא  ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

mixehd lra
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.mixERMd mFiAdk dxez §©¦¦
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`xenנ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

ô :íëzaL©©§¤«

ß xii` a"i iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a jxk zegiy ihewl)

ימים ׁשבעת הּסּכֹות לד)חג (כג, ְִִַַַָֻ
מצות  ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשם
מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָנטילת

זֹו. מצוה ׁשל ְְִֶֶֶַָֻהּמיחדת

החג.א. מּׁשּקּדׁש מּיד חלה ּכל ב.היא ּבמׁש חלה היא ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמינים  ארּבעת נטילת מצות (מה־ּׁשאין־ּכן החג ימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשבעת

הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן ּכל ג.חלה לקּימּה נּתן ְְִִִַַַַָָָָָָָ
והּלילה. הּיֹום ְְְַַַָׁשעֹות

(äì)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä úøöò£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑ ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

זמּנן  ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻאת
עֹוד  עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, אמר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהּפטר,

ּפרדתכם  עלי קׁשה אחד, Ú·„‰.יֹום ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ְְֵֶֶַַָָָָ»¿∆∆¬…»

ׁש לכם, עבֹודה ׁשהיא מלאכה ּתעׂשּוה,אפּלּו לא אם ְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּדבר  ּכיס חסרֹון ˙eNÚ.יׁש ‡Ï∑חּלֹו אף יכֹול ְִֵֶַָָ…«¬ַָֻ

לֹומר: ּתלמּוד עבֹודה? ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
."הוא" ִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a jxk zegiyÎihewl)

היא עצרת . . הּׁשמיני לו)ּבּיֹום (כג, ְֲִִִֶֶַַ
אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו ּבני, . . אצלי אתכם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָעצרּתי

ּפרידתכם עלי (רש"י)קׁשה ְְִֶַַָָָ
ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלכאֹורה
נמצא  ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלֹומר,
מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ּו"ּפרידתכם" ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעּמם.

אֹומר  והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻלאחר
הּקּב"ה  ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ּבגלל עלי" ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"קׁשה
עֹוד  עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָחלֹות
חג  סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ּבני עכׁשו עד אחד", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹום
ׁשּום  ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֻהּסּכֹות

ּבאחדּות. יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָסיּבה,

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿



ני xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

ô :íëzaL©©§¤«

ß xii` a"i iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a jxk zegiy ihewl)

ימים ׁשבעת הּסּכֹות לד)חג (כג, ְִִַַַָֻ
מצות  ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשם
מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָנטילת

זֹו. מצוה ׁשל ְְִֶֶֶַָֻהּמיחדת

החג.א. מּׁשּקּדׁש מּיד חלה ּכל ב.היא ּבמׁש חלה היא ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמינים  ארּבעת נטילת מצות (מה־ּׁשאין־ּכן החג ימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשבעת

הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן ּכל ג.חלה לקּימּה נּתן ְְִִִַַַַָָָָָָָ
והּלילה. הּיֹום ְְְַַַָׁשעֹות

(äì)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä úøöò£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑ ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

זמּנן  ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻאת
עֹוד  עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, אמר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהּפטר,

ּפרדתכם  עלי קׁשה אחד, Ú·„‰.יֹום ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ְְֵֶֶַַָָָָ»¿∆∆¬…»

ׁש לכם, עבֹודה ׁשהיא מלאכה ּתעׂשּוה,אפּלּו לא אם ְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּדבר  ּכיס חסרֹון ˙eNÚ.יׁש ‡Ï∑חּלֹו אף יכֹול ְִֵֶַָָ…«¬ַָֻ

לֹומר: ּתלמּוד עבֹודה? ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
."הוא" ִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a jxk zegiyÎihewl)

היא עצרת . . הּׁשמיני לו)ּבּיֹום (כג, ְֲִִִֶֶַַ
אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו ּבני, . . אצלי אתכם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָעצרּתי

ּפרידתכם עלי (רש"י)קׁשה ְְִֶַַָָָ
ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלכאֹורה
נמצא  ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלֹומר,
מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ּו"ּפרידתכם" ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעּמם.

אֹומר  והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻלאחר
הּקּב"ה  ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ּבגלל עלי" ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"קׁשה
עֹוד  עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָחלֹות
חג  סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ּבני עכׁשו עד אחד", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹום
ׁשּום  ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֻהּסּכֹות

ּבאחדּות. יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָסיּבה,

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

(æì)éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´
íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì Lã÷®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−

:BîBéa íBé-øác§©¬§«
i"yx£‰ÁÓe ‰ÏÚ∑(מד הּקרבה (מנחות נסכים מנחת …»ƒ¿»ְְְִִֵַַָָ

העֹולה  BÓBÈa.עם ÌBÈ ¯·c∑ּב'חּמׁש הּקצּוב חק ִָָ¿«¿ְַַָֹֻ
BÓBÈaŒÌBÈ.הּפקּודים' ¯·c∑,יֹומֹו עבר אם הא ְִַ¿«¿ִַָָ

קרּבנֹו .ּבטל ְֵָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
:ýåýéì eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia:ïBúaL éðéî ©³¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑ ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְִַָָ

לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָלחגיגה.
ׁשבעה  ּכל ּתׁשלּומין לּה ויׁש הֹואיל ,"א".ÌÎtÒ‡a ְְְִִִֵַַָָָ¿»¿¿∆

ı¯‡‰ ˙‡e·zŒ˙‡∑ ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ∆¿«»»∆ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
אין  ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר ׁשּנצטּוּו מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאסיפה.

החרף  אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים .העּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ebÁz∑ חגיגה ÌÈÓÈ.ׁשלמי ˙Ú·L∑(י לא (חגיגה אם »…ְֲִֵַָƒ¿«»ƒִֹ

ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהביא
ולא  ּבמׁשמע אחד יֹום אתֹו, וחּגתם לֹומר: ְְְְְֶֶַַַַָָֹֹֹּתלמּוד

לתׁשלּומין  "ׁשבעה"? נאמר ולּמה .יֹותר. ְְְְֱִִֵֶַַָָָ

(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzéðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²

:íéîé úòáL íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ּופריֹו(סוכה עצֹו ׁשּטעם עץ ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶַַ

אתרֹוג ∑‰„¯.ׁשוה  וזהּו לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו .הּדר ֶָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ÌÈ¯Óz ˙tk∑ ו אחת חסר אּלא ׁשאינּה לּמד ."ו; «…¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ

˙·ÚŒıÚ ÛÚÂ∑,וכחבלים ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו «¬«≈»…ְְֲֲֲִִֶַַָָָ
קליעה  ּכמין העׂשּוי הדס .וזהּו ְְְֲִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r ` jxk f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם 'ראׁשֹון'(כג, ׁשלׁשה ּבׂשכר ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
'ראׁשֹון  ּדכתיב מׁשיח, ׁשל ולׁשמֹו . . רא ׁשֹון לׁשלׁשה ְְְְִִִִִִִֶַָָָֹזכּו

הּנם' הּנה א)לצּיֹון ה, הּג(פסחים ׁשּסּבת ׂשנאת ידּוע, היא לּות ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יׂשראל, ואחדּות אהבת ידי על ּתבֹוא הּגאּלה ואּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻחּנם,

אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד נגאלין יׂשראל "אין חז"ל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכמאמר
לאחדּות  ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ארּבעת ׁשּנטילת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָונמצא,
- אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכ ׁשּביׂשראל, הּסּוגים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻארּבעת

הּׁשלמה. ּבּגאּלה מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי לידי הּמביאה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi jxk zegiy ihewl)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם "לכם",(כג, נאמר ּכאן ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשה הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות הּדבר לואּלּו ּבטעם ." ְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַָָֻֻ

סּוגים  ארּבעה מסּמלים הּמינים ארּבעת ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָיׁש
נׁשארים  הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבבני

ÔB‰˙Èלז  ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeqÂ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ‡˙ÁÓeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח  ¯·e ÔBÎÈ˙zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôez˙ Èc ÔBÎÈ˙·„ Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט  ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈLÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ:‡ÁÈ ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

‡ÏÈ‡מ  È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁc ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

mixehd lra

)(n.øãä õò éøt:`IxhnibA §¦¥¨¨§¦©§¦¨
.íéâBøúà¤§¦

.úáòmixaC 'e liaWA ,e"ie xqg ¨Ÿ¨¥¨¦§¦§¨¦
:od EN`e ,FA oilqFRW,ìeæb ,Láé ¤§¦§¥¥¨¥¨

,BLàø íè÷ð ,úçcpä øéò ,äøéLà£¥¨¦©¦©©¦§©Ÿ
.äøæ äãBáò ìLå§¤£¨¨¨
.íéøîz útk.alEl Epiidáìeì ©Ÿ§¨¦©§¨¨

`IxhnibAíéiçur" .lEqR Wai Kkl , §¦©§¦¨©¦§¨¨¥¨¥

"miIg(gi ,b ilWn)dlFrW alEl Epiid ©¦¦§¥©§¨¤¤
"miIg gx` ipricFY" oke .miIg oipnM§¦§©©¦§¥¦¥¦Ÿ©©¦

(`i ,fh miNdY).`n dxez §¦¦



`xenנב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
הֹופכת  ואינּה חיצֹונית היא ׁשהאחדּות והינּו ׁשֹונים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמינים
יׂשראל  ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאֹותם

יׂשראל  ּכל "ראּויים ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּבאחדּות
אחת". ּבסּכה ְֵֵַַָֻליׁשב

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,ak jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dkxal zFxWM zFaxrd lM̈¨£¨§¥¦§¨¨

ּתמרים  ּכּפת הדר עץ ּפרי הראׁשֹון ּבּיֹום לכם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּֽולקחּתם
וערבי־נחל עץ־עבת מ)וענף .(כג, ְְֲֵֵַַַַָָֹֽ

הּגמרא לד)הּנה, – לא הּפסּוק,(סוכה, ּבמּלֹות מדּיקת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
צריכים  היא הּמינים לד' ּבנֹוגע רּבים ּפרטים מהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָודֹורׁשת
– הּלּולב ּדוקא, ו"הדר" עץ" "ּפרי – האתרֹוג ְְְְְִִֵֶַַָָָָָלהיֹות;

וכּו'. ּדוקא לאֹוגדן" ְְְְַָָָָ"הראּוי
להיֹות  ׁשּצריכים ּדּיּוק ּבּגמרא מצינּו לא הערבה, לגּבי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאמנם
ּבעי. וטעמא .ּבכ הּדּור ׁשּום אפילּו ואין נחל", "ערבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּדוקא

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי זה ְְְִִִִִֶַָָָויּובן
הּמדרׁש ּדברי יב)ידּועים ל, פרשה רבה הּמינים (ויקרא ׁשּבד' ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לבעלי־ּתֹורה  הּמחּלקים ׁשּבבני־יׂשראל, הּסּוגים ד' ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻרמּוזים
לא  ּבֹו ׁשאין ליהּודי רֹומזת והערבה מעׂשים־טֹובים. ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּובעלי

טֹובים. מעׂשים ולא ְֲִִַָֹּתֹורה

הּׁשני, עם אחד וההדס הּלּולב האתרֹוג התאחדּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהּנה,
המׁשּיכֹות  הּגלּויֹות מעלֹותיהם עם קׁשּורה היא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָהרי
הּנה  לערבה ׁשּנמׁשל זה מה־ּׁשאין־ּכן ּביניהם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומקּׁשרֹות

ע  מעם הּקׁשר היֹותֹו עצם מּצד עצמּיּותֹו, מּצד רק הּוא ּמֹו ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ּוגלּויה. מגּדרת מעלה ּכל ללא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻיׂשראל,

הּנה  הראׁשֹונים, המינים ּבׁשלׁשת להלכה: נׁשּתלׁשל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּזה
אּלּו הם ּדהּסּמנים ּבגלּוי, להיֹות צריכים ּבהם הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסימני
אינֹו האתרֹוג ּובלעדיהם ּומיחדים, לכׁשרים אֹותם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻהעֹוׂשים
עצם  הרי – ּבערבה מה־ּׁשאין־ּכן לּולב. אינֹו והּלּולב ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאתרֹוג
היא), יׂשראל (ׁשּמּבית נחל" "ערבי הּכׁשר מּמין ׁשהיא ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
נחל  אצל ּגדלה לא ּוּבפעל ּבגלּוי, אינּה זֹו ׁשּמעלתּה אף ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעל
ּוראּויה  ּכׁשרה היא הרי – העּכּו"ם" לבין ׁשּנׁשּבה "ּתינֹוק -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

הּמינים". ל"ארּבעת ְְְְִִִֵַַַַָלהצטרף

(àî)äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½
:úkqa eáLé¥«§−©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑ אזרח הּגרים (ת"כ)∑Ï‡¯NÈa.זה את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא ּכבֹוד (סוכה .ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi jxk zegiy ihewl)

יׂשראל ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה מד)וידּבר ּבסֹוף (כג, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבני  אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ּבפרׁשת הּמֹועדים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפרׁשת

את  מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל
החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ּכאן. מה־ּׁשאין־ּכן ּבּכתּוב; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחּדּוׁש

ÔÈÓBÈמא  ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

ÈÚמג  ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

„ÈÈמד  ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

mixehd lra

)(an.íéîé úòáL eáLz úkqacbp ©ªŸ¥§¦§©¨¦¤¤
minId zraW cbpkE ,cFaM ippr zraW¦§©£¨¥¨§¤¤¦§©©¨¦
,zFREg 'fl oikFfzFMQAoiaWFil`xUIW¤¦§¨¥§¦©ª¦§

:od EN`e,äáäì ,Là ,dâð ,ïLò ,ïðò §¥¥¨¨¨¨Ÿ©¥¤¨¨

.ïúéåì úkñå ,äðéëL ãBákdEve §§¦¨§ª©¦§¨¨§¦¨
Eidm`W ,sxFgdzNigzAdMEqzFUrl©£¨¦§¦©©¤¤¦¨
`N` xMip did `l uiTA mzF` miUFr¦¨©©¦Ÿ¨¨¦¨¤¨

.lvl ozF` oiUFrWd`xp didbndxez ¨¨¦§¤¤¦¨§¥

)(bnúBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©©¥§ŸŸ¥¤¦©ª
.ézáLBäcrC ,'zFMQa'C s"M lr oiBY ©§¦©¦©©§©ª§©

lvA aWFIW rcFi mc` dO` 'k©¨¨¨¥©¤¥§¥
.dMEqcn dxez ¨



נג xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
לאחר  קצר זמן נאמרה אמֹור ׁשּפרׁשת אף מאליו: ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּובן
הּפרׁשה  הלכֹות את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻחנּכת

לפני  קצר זמן ׁשּנאמרה ּפנחס, ּבפרׁשת א ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתלּויֹות
ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, ְְְִִִֶֶַַָָָָָֻהּכניסה

ß xii` b"i ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL EC ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈
:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk̈¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑;הּנרֹות מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְִֵַַַָָ
סדר  על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּופרׁשת
מׁשמע: וכן הּמנֹורה, צר לפרׁש הּמׁשּכן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכת

ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ÔÓL.ואּתה, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ∆∆

CÊ ˙ÈÊ∑ הראׁשֹון הּזית: מן יֹוצאים ׁשמנים ׁשלׁשה «ƒ»ְְְִִִִִַַָָָֹ
ּב'מנחֹות' מפרׁשים והן ,"ז" כו)קרּוי ּוב'תֹורת (דף ְְְְִִֵַָָָָֹ

ּתמיד"∑ÈÓz„.ּכהנים' "עֹולת ּכמֹו ללילה, מּלילה ֲִֹ»ƒְְְְִִַַַָָָ
ליֹום  מּיֹום אּלא .ׁשאינּה ְִֵֶֶָָ

(â)Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸
íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî ïøäà©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑ קרּוי ׁשהּוא הארֹון ׁשּלפני ¿»…∆»≈Àְִֵֶֶָָָ

ת"כ)"עד ּות". כב. מערבי,(שבת נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְֲִֵֵֵַַַָָ
ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהּוא

ּכ ׁשמן ּבּה מתחיל ׁשנֹותן היה ּומּמּנה חברֹותיה, מּדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מסּים  היה a˜¯.ּובּה „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑ ְֵַָָָ«¬……«¬…≈∆∆«…∆
הּלילה,(ת"כ) ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹיער

אף  ּכדאי והן ונר, נר לכל לג חצי חכמים: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹוׁשערּו
להם  הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת .ללילי ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯n‰∑ מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
.האפר  ֵֶָ

(ä)úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®
:úçàä älçä äéäé íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב  Èa ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÓÊ‡ג  ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד  ‡iÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈ¯bה  È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈB¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

mixehd lra

ãë)(aéìà eç÷éå.úéæ ïîL EKnq §¦§¥¤¤¤©¦¨©
äkeñì úéæ ïîLoixnFBW xnFl , ¤¤©¦§¨©¤§¦

KxcM dMEpg ini dpFnW lM lNdd©©¥¨§¨§¥£¨§¤¤
.bgd ini zpFnW lM FzF` oixnFBW¤§¦¨§©§¥¤¨

.øð úìòäìaizM KM xg`e(c wEqR) §©£Ÿ¥§©©¨§¦¨

lilAW ,lNd ziaM Epiide ,'zFxp'¥§©§§¥¦¥¤§©¦
.KlFde siqFnE cg` xp oFW`xb dxez ¦¥¤¨¦§¥

)(b.úeãòä úëøôì õeçîdY`e'A oke ¦§¨Ÿ¤¨¥§¥¦§©¨
'dEvY(`k ,fk zFnW)."zEcrd lr xW`" §©¤§£¤©¨¥

l"fg Exn`W Edfe(a ,ak zAW)xPW §¤¤¨§£©©¨¤¥

dxFW dpikXW zEcr `Ed iaxrn©£¨¦¥¤§¦¨¨
.l`xUiA§¦§¨¥

.úëøôì õeçîm"nA ligzn wEqRd ¦§¨Ÿ¤©¨©§¦§¥
'n FMx` did lkiddW ,m"nA miIqnE§©¥§¥¤©¥¨¨¨¨§

.dO ©̀¨
.ïøäà Búà Cøòé'dEvY dY`e'aEzFnW) ©£ŸŸ©£Ÿ¦§©¨§©¤§

(`k ,fkxg`W itl ."eipaE oxd`" aizM§¦©£Ÿ¨¨§¦¤©©
lkidl mqpMdA `Edia`e acp EzOW¤¥¨¨©£¦§¦¨§¨©¥¨
mCal qpMdl eipal oxd` giPd `lŸ¦¦©©£Ÿ§¨¨§¦¨¥§©¨
mFwn lMnE ,mdOr qpkp did `N ¤̀¨¨¨¦§¨¦¨¤¦¨¨

.dxhwd zrWA WxFR didc dxez ¨¨¥¦§©©§¨¨
)(d.dúBà úéôàå:`IxhnibAïéîk §¨¦¨¨§¦©§¦¨§¦

äöeøt äáz:`IxhnibaE .äðéôñ ¥¨§¨§¦©§¦¨§¦¨
.úã÷øŸ¤¤

a"i mde ,mipFxUr c"k mipRd mglA§¤¤©¨¦¤§¦§¥
dlilg oixfFgW zFlGn a"i cbpM zFNg©§¤¤©¨¤§¦£¦¨
zFkxrn WW mde ,mFIAW zFrW c"kA§¨¤©§¥¥©£¨
`xap odAW ziW`xa ini zWW cbpM§¤¤¥¤§¥§¥¦¤¨¤¦§¨
zEkfA miIwzn lMdW ,mlFrd̈¨¤©Ÿ¦§©¥¦§

.l`xUie dxez ¦§¨¥



`xenנד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(å)ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑ האחת הּמערכה חּלֹות .ׁשׁש ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ
¯‰h‰ ÔÁÏM‰∑טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל «À¿»«»…ֳֵֶַַָָָָָָ

הּלחם  את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ׁשלחן, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשל
הּׁשלחן ּגּבי ת"כ)מעל צ"ו. .(מנחות ְֵֵַַַָֻ

(æ)íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ
:ýåýéì äMà äøkæàì§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙Â∑ מּׁשּתי אחת ּכל על ¿»«»«««¬∆∆ְִֵַַַָ
לכל  קמץ מלא לבֹונה, ּבזיכי ׁשני היּו ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹהּמערכֹות

הּזאת ∑È‰Â˙‰.אחת  kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ ַַ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»
נקטרת  הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

לזּכרֹון  והיא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָּכׁשּמסּלקין
ׁשהּוא  ּכּקמץ למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּלחם,

לּמנחה  .אזּכרה ְְִַַָָָ

(ç)ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî ãéîz̈¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑ היא מנחה ּבכלל הּתבּואה, מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, הּלחם,∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶַַָ
זכר  לׁשֹון .ׁשהּוא ְֶָָ

(é)éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½
úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða CBúa§−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½

:éìàøNiä Léàå§¦−©¦§§¥¦«
i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ)?יצא מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒֵֵָָָ

אֹומר: ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָרּבי
הּׁשּבת  "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמּפרׁשה
ׁשּמא  יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיערכּנּו",
ּומתניתא  ּבתמיהה. ימים? ּתׁשעה ׁשל צֹוננת ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּפת
לּטע  ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאמרה:
לכאן? ּטיב מה לֹו: אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו ְְְְֲֳִֵַַָָָָאהלֹו

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: ב)אמר "איׁש(במדבר : ְְֲִִִֵֶַָָָָ
לבית  נכנס ּכתיב. אבתם" לבית באתת ְְְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֹעלּֿדגלֹו

וגּדף  עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל LÈ‡ŒÔa.ּדינֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒ
È¯ˆÓ∑ מׁשה ׁשהרג הּמצרי Ï‡¯NÈ.הּוא Èa CB˙a∑ ƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנתּגּיר  Ána‰.מלּמד eˆpiÂ∑ הּמחנה עסקי .על ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Â∑ מּטע ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, זה ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְִִֶֶֶֶַָ

.אהלֹו ֳָ

(àé)ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½
éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−

:ïã-ähîì§©¥¨«

ÏÚו  ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז  È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡ia¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

b·¯י  ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆe Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«
:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

Êb¯‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

mixehd lra

)(i.úéìàøNé äMà ïa àöiåKnq ©¥¥¤¦¨¦§§¥¦¨©
úaMä íBéáì ìl÷î(g wEqR)xnFl , §©¥¦§©©¨¨©

,cg` onfA Eid WWFwnE lNwndW¤©§©¥§¥¨¦§©¤¨
.xTirA xtFkM zAW lNgndW xnFle§©¤©§©¥©¨§¥¨¦¨

.eöpiå,"dpgOA EvPIe" .dxFqOA 'a ©¦¨©§¨©¦¨©©£¤
"dcVA mdipW EvPIe"(e ,ci 'a l`EnW)fnx . ©¦¨§¥¤©¨¤§¥¤¤



נה xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: ׁשם (סנהדרין ׁשּנקב «ƒ…ְְֵֵֶַַָָ

מּסיני  ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, ÌLÂ.המיחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ¿≈
È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL Bn‡∑ ׁשל ׁשּפרסמּהׁשבחן יׂשראל ƒ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְִִִֵֶֶָָָ

זֹונה  היתה לבּדּה ׁשהיא לֹומר לזֹו, ∑ÈÓÏL˙.הּכתּוב ְְְִֶַַַָָָָָ¿…ƒ
'ׁשלם  ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּפטּפטה: ְְְְְֲֲֲַַָָָָָָָּדהות
הּכל  ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת .עליכֹון'! ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

È¯·cŒ˙a∑לפיכ אדם, ּכל  עם מדּברת היתה, ּדּברנית «ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
לֹו,∑Ô„Œ‰hÓÏ.קלקלה  ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְִָ¿«≈»ְִֵֶַַָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא לׁשבטֹו. ּגנאי לאביו, לא)ּגנאי :(שמות ְְְְְִִֵַַַָ
ׁשבח  לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן ְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אהליאב

לׁשבטֹו ׁשבח .לאביו, ְְְִִֶַָ

(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«

i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑,עּמֹו מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא לבּדֹו ««ƒÀְְְִִִֵַֹ
אחד; ּבפרק היּו עח)ׁשּׁשניהם היּו(סנהדרין ויֹודעים ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשּנאמר ּבמיתה, לא)ׁשהמקֹוׁשׁש מֹות (שמות "מחּלליה : ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

נאמר  לכ מיתה, ּבאיזֹו להם ּפרׁש לא אבל ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיּומת",

לד) טו ּבמקּלל (במדבר אבל לֹו"; מהּֿיעׂשה פרׁש לא "ּכי :ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ
חּיב  אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹהּוא

לאו  אם .מיתה ִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּוון,

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(ãé)eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯

Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä-ìë̈©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−
:äãòä-ìk̈¨«¥¨«

i"yx£ÌÈÚÓM‰∑ העדים את ∑ÏÎ.אּלּו להביא «…¿ƒִֵֵָ»ְִֶָ
ואין ∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.הּדּינים  ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים ִַַָ∆¿≈∆ְְְְְִֵָֹ

!'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים ∑Ú‰ŒÏk„‰.אנּו ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ»»≈»
ּכמֹותֹו(ת"כ) אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל .ּבמעמד ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡NÂ∑ התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

ÔB‰Ïיב  L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

ÓÈÓÏ¯:יג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeÎÓÒÈÂיד  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zLk Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈

mixehd lra

xn`C o`nl(mipdM zxFY)aiIg `vIW §¨§¨©©Ÿ£¦¤¨¨©¨
rHil dvxW lr dWn lW FpiC ziAn¦¥¦¤¤©¤¨¨¦©
['ebe] EvPIe" Edfe .oc dpgnA Fld`̈¢§©£¥¨§¤©¦¨

.dcU iwqr lr ,"dcVA`i dxez ©¨¤©¦§¥¨¤
)(`i.áwiå.ipXil ixYn dxFqOA 'a ©¦Ÿ©§¨¦§¥¦¨¥

"FYlcA xg aTIe" ,"mXd z` 'ebe aTIe"©¦Ÿ¤©¥©¦ŸŸ§©§
(i ,ai 'a mikln)oixcdpqA `zi`C Epiide . §¨¦§©§§¦¨§©§¤§¦

(` ,ep)cOln ,fxan DifxaC `ni`e§¥¨§©§¥¦§¨§©¥
.dUr zFrx miYXW¤§©¦¨¨¨

.ìl÷éå,"lNwie 'ebe aTIe" .dxFqOA 'c ©§©¥©§¨©¦Ÿ©§©¥
"lNwie 'ebe xdd rlvA Kld irnWe"§¦§¦Ÿ¥§¥©¨¨©§©¥

(bi ,fh 'a l`EnW)z` iYWlRd lNwie" , §¥©§©¥©§¦§¦¤
"ceC(bn ,fi '` l`EnW)"FnFi z` lNwie" , ¨¦§¥©§©¥¤

aFI`A(` ,b)`iUp zllw WwY`C . §¦§¦§©¦§©¨¦
aizkcM ,mXd zllwl(fk ,ak zFnW) §¦§©©¥§¦§¦§

`l LOra `iUpe lNwz `l midl`"¡Ÿ¦Ÿ§©¥§¨¦§©§Ÿ
.iYWlRde irnW bxdp oM lr ,"x`z̈Ÿ©¥¤¡©¦§¦§©§¦§¦
aizkcM ,lNwl dvx `NW aFI` la £̀¨¦¤Ÿ¨¨§©¥§¦§¦

(i ,a aFI`),"ixAcY zFlaPd zg` xAcM" ¦§©¥©©©§¨§©¥¦
'd sqIe" oM lr ,FnFi z` wx lNw `le§Ÿ¦¥©¤©¥©Ÿ¤

"dpWnl aFI`l 'ebe(i ,an mW).ai dxez §¦§¦§¤¨

)(ai.eäçépiåEdgiPIe" .dxFqOA 'a ©©¦ª©§¨©©¦ª
"xirl uEgn EdgPIe" ,"xnWOAziW`xA) ©¦§¨©©¦ª¦¨¦§¥¦

(fh ,hi- ?"EdgPIe" dOl .hFl iAB©¥¨¨©©¦ª
.FxnWl icM ."xnWOAbi dxez ©¦§¨§¥§¨§

)(ci.ìl÷îä úà àöBäon `vFd" ¥¤©§©¥¥¦

mFwOd"(ai ,hi ziW`xA)z` `vFd" .hFlA ©¨§¥¦§¥¤
"znie LpA(l ,e mihtFW)`vFd" .oFrcbA ¦§§¨Ÿ§¦§¦§¥

"`A xW` Wi`d z`(ak ,hi mW)WbltA ¤¨¦£¤¨¨§¦¤¤
icar lkl WEal `vFd" .drabA§¦§¨¥§§ŸŸ§¥

"lrAd(ak ,i 'a mikln)Exn`W `Ed df . ©©©§¨¦¤¤¨§
(a ,an oixcdpq)'bl uEg dliwQd ziA ©§¤§¦¥©§¦¨§

,"lNwnd z` `vFd" :xn`PW ,zFpgn©£¤¤¡©¥¤©§©¥
z` Kxan WwY`e ."mFwOd on `vFd"¥¦©¨§¦§©§¨¥¤
`vFd" Epiid ,dxf dcFar caFrl mXd©¥§¥£¨¨¨©§¥
`vFd" oke ."lrAd icar lkl WEal§§ŸŸ§¥©©©§¥¥
."EPrcpe LziA l` `A xW` Wi`d̈¦£¤¨¤¥§§¥¨¤

EWxce(h ,p dAx ziW`xA oIr)- 'EPrcpe' §¨§©¥§¥¦©¨§¥¨¤
FnM dliwqA `Ede ,xEkf aMWnA§¦§©¨§¦§¦¨§



`xenנו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

drW z`xFd ± sCbOd WprŸ¤©§©¥¨©¨¨

וּיֹוציאּו . . מׁשה וידּבר וגו' ּכי־יקּלל איׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֽאיׁש
עׂשּו ּובני־יׂשראל אבן אתֹו וּירּגמּו . . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֽֽאת־המקּלל

וגו' צּוה טו־כג)ּכאׁשר (כד, ֲִֶַָֽ
את  ולכּתב לכּפל צריכה הּתֹורה מה מּפני ּבאּור, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוצרי
מהענׁש ּכבר זאת למדים אנּו הרי יׂשראל, לבני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּציּוּוי
ׁשהּתֹורה  ּבּמקֹוׁשׁש, ׁשּמצינּו ּוכמֹו עצמֹו, לּמקּלל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר
לבני  ׁשּוב ּכפלה ולא המקֹוׁשׁש, ׁשל ענׁשֹו את ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּכתבה

ְִֵָיׂשראל?
להרדּב"ז  מׁשנה' ה'ּכסף ּבין מחלקת מצינּו ׁשהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויׁש
ה'ּכסף  לא, אֹו התראה צרי מגּדף האם הרמּב"ם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבדעת
ואילּו התראה, צרי אין ׁשּמגּדף ּברמּב"ם למד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשנה'
ּומּדברי  הראב"ד. ּדעת וכן התראה, ׁשּצרי למד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהרדּב"ז

ּבפרׁשתנּו טו)רׁש"י ּכׁשאין (כד "ּבכרת ׁשּדינֹו מקּלל, ּגּבי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
על־ּפי  והּטעם התראה. צרי מגּדף ׁשּגם מפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהתראה",
אין  התראה ּבלא ּכי ּבמקּלל, אף התראה ׁשּצרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפׁשט,
מיתה  הּכתּוב יחּיבֹו ואי מזיד, ׁשהּוא ּגמּורה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָוּדאּות
ּגליא, ׁשמּיא ּדכלּפי ׁשּבּמדּבר, למגּדף ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

זה). אֹודֹות מיחדת הֹוראה ְְְֶֶֶָָָָֻוהיתה
היתה  ׁשּבּמקֹוׁשׁש למגּדף, המקֹוׁשׁש ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּנה
אם  יֹודעים היּו ׁשּלא (ּדמאחר ּבמגּדף מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהתראה,

ל  מיתה, הּׁשיטֹות חּיב לפי ּכן ואם להתרֹותֹו), יכלּו א ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּבּמדּבר  המקּלל את ׁשהעניׁשּו זה התראה, צרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבמגּדף
ׁשּוב  לכּפל צריכה הּתֹורה ולכן ׁשעה, הֹוראת ּבגדר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
לאמר". ּתדּבר יׂשראל ּבני "ואל – לדֹורֹות ּבנֹוגע הּציּוּוי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאת

(æè)Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk äãòä-ìk̈¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜Â∑ ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג :(במדבר ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָ
אּקב" ."מה ֶָֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא וקטן (שמות אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", אי ׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְִִֶֶַַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−
Bl äNòé: ¥¨¬¤«

(ë)ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו .ּכתיב ְְְְִִִַָָָָָָ

Ìb¯Óטז  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zLk Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡L‡יז  ‡LÙ Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט  È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ  ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

mixehd lra
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.mYrcl xTirAeh dxez ¨¦¨§©§¨
)(fh.íL Bá÷ðaDil KinqEék Léàå §¨§¥§¦¥§¦¦

.äkéExn`X dnl fnx(` ,ep oixcdpq)dMi ©¤¤¤§©¤¨§©§¤§¦©¤

.iqFi z` iqFi¥¤¥
:øçà øác.äké ék Léàå .íL,xnFl ¨¨©¥¥§¦¦©¤©

EN`M ,l`xUi lW FrFl lr xhFQd lM̈©¥©¤¦§¨¥§¦
.dpikW lW FrFl xhFq¥¤§¦¨

Knqéðéñ øäa úLøôì ìl÷îxnFl , ¨©§©¥§¨¨©§©¦©©

.ipiqA rnXW mXd lNw lNwndW¤©§©¥¦¥©¥¤¨©§¦©
,cFreäLî úà 'ä äeö øLàkwEqR) §©£¤¦¨¤¤¨

(bkDil KinqEéðéñ øäaxW`M :xnFl , §¦¥§©¦©©©£¤
dxi F` lwQi lFwq" ipiqA dWnl dEv¦¨§¤§¦©¨¦¨¥¨Ÿ

"dxIi(bi ,hi zFnW).Fl dUri oM ,fi dxez ¦¨¤§¥¥¨¤

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zexeka(ycew zay meil)

.'erilan ehgyy dnda xyrne ,eze` oixken mineziøîà àlà¤¨¨©
BúBà ïéøëBî íéîBúé ìL äîäa øNòî ,øîà÷ éëä ,àáø̈¨¨¦¨¨©©§©§¥¨¤§¦§¦

,Bkøãkmdl exizde ,dxez oic lr xacd z` minkg ecinrdy §©§
,eciqti `ly ick ekxck exknlBèçML ìBãâc äîäa øNòîe©§©§¥¨§¨¤§¨

e ,dpzna xyad z` ozep ,exya z` xeknl xeq`eBøBòa Bòéìáî©§¦§
Baìça.åéðø÷áe åéãéâa §¤§§¦¨§©§¨

dì àðéîà àðî ,àáø øîà,drlada xeknl lecba ,df xzidl ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,dlek z` xeknl mineziaeáéúëcdnda xyrn iablfk `xwie) ¦§¦

(bl,'ìàbé àì Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå'ecnl df weqtne §¨¨§¨¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥
dyxta xn`p df xeqi`y oeike ,xyrn znda xeknl xeq`y
,dxenzk epicy jkn cenll yi ,dxenz zyecw ipic mr cgi

äøeîz äNBò éúîéàycew znda zxnd oipr jiiy izn ± ¥¨©¤§¨
wx ,oileg znda lr dzyecw z` qitzdle,íéiçî`ed ok m`e ¥©¦

zxikn xeqi` oiprl oicd,dnda xyrnìàâð Bðéà éúîéà± ¥¨©¥¦§¨
wx ,dnda xyrn xeknl xeq` iznäèéçL øçàì àä ,íéiçî¥©¦¨§©©§¦¨

,ìàâð,`ziixe`cn dfe ,dxya z` xeknl xzenyïðaøå ¦§¨§©¨¨
eøæâc (àeää)mb dxknl `lyeèà äèéçL øçàìzngn ± ©§¨§§©©§¦¨¨

dxknl xeqi`d,äèéçL éðôìepi`y `ziixaa epipyy enk ¦§¥§¦¨
,mipicd iwelig z` `ax x`ane .hegy `le ig `l xknpøác̈¨

,íéiçî íBMépäeilr ,xyad oebkïðaø øeæbmb xeknl `ly ©¦¥©¦¨©¨¨
eèà ,äèéçL øçàìdxknl xeqi`d zngn ±,äèéçL éðôì §©©§¦¨¨¦§¥§¦¨
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נז xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑ ּבהֹורג ּדּבר למעלה «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְִֵֶַָ
חּבּורה  ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ‡„Ì.ּבהמה, ‰kÓe ְְִֵֶֶַָָָָָ«≈»»

˙ÓeÈ∑ ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא אפּלּו »ֲֲִֶֶַָָָָָֹֹ
הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנאמר
מחּיים, - ּבהמה ּמּכה מה ּבהמה: למּכה להּקיׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּובא

אחר  למּכה ּפרט מחּיים, - ואּמֹו אביו מּכה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
חּיב, מיתה לאחר ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָמיתה:
ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהצר
ואּמֹו אביו מּכה אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשאם

חּבּורה  ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב .אינֹו ֲֵֶֶֶַַַַָָָ

(áë)ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²
:íëéäìà ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; .אלהי ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNò̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה ּכל ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

סימן. עוזיא"ל פסוקים, אמור קכ"ד פרשת חסלת

‡L‡כא  ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È‰Èכב  ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

È˙כג  e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

àðø ¯ èîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zexeka(ycew zay meil)

.'erilan ehgyy dnda xyrne ,eze` oixken mineziøîà àlà¤¨¨©
BúBà ïéøëBî íéîBúé ìL äîäa øNòî ,øîà÷ éëä ,àáø̈¨¨¦¨¨©©§©§¥¨¤§¦§¦

,Bkøãkmdl exizde ,dxez oic lr xacd z` minkg ecinrdy §©§
,eciqti `ly ick ekxck exknlBèçML ìBãâc äîäa øNòîe©§©§¥¨§¨¤§¨

e ,dpzna xyad z` ozep ,exya z` xeknl xeq`eBøBòa Bòéìáî©§¦§
Baìça.åéðø÷áe åéãéâa §¤§§¦¨§©§¨

dì àðéîà àðî ,àáø øîà,drlada xeknl lecba ,df xzidl ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,dlek z` xeknl mineziaeáéúëcdnda xyrn iablfk `xwie) ¦§¦

(bl,'ìàbé àì Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå'ecnl df weqtne §¨¨§¨¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥
dyxta xn`p df xeqi`y oeike ,xyrn znda xeknl xeq`y
,dxenzk epicy jkn cenll yi ,dxenz zyecw ipic mr cgi

äøeîz äNBò éúîéàycew znda zxnd oipr jiiy izn ± ¥¨©¤§¨
wx ,oileg znda lr dzyecw z` qitzdle,íéiçî`ed ok m`e ¥©¦

zxikn xeqi` oiprl oicd,dnda xyrnìàâð Bðéà éúîéà± ¥¨©¥¦§¨
wx ,dnda xyrn xeknl xeq` iznäèéçL øçàì àä ,íéiçî¥©¦¨§©©§¦¨

,ìàâð,`ziixe`cn dfe ,dxya z` xeknl xzenyïðaøå ¦§¨§©¨¨
eøæâc (àeää)mb dxknl `lyeèà äèéçL øçàìzngn ± ©§¨§§©©§¦¨¨

dxknl xeqi`d,äèéçL éðôìepi`y `ziixaa epipyy enk ¦§¥§¦¨
,mipicd iwelig z` `ax x`ane .hegy `le ig `l xknpøác̈¨

,íéiçî íBMépäeilr ,xyad oebkïðaø øeæbmb xeknl `ly ©¦¥©¦¨©¨¨
eèà ,äèéçL øçàìdxknl xeqi`d zngn ±,äèéçL éðôì §©©§¦¨¨¦§¥§¦¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש עמ' ב
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נט

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa:EætLî éãîìa ááì øLéa EãBà:E÷ãö éèçéwç-úàéðáæòz-ìà øîLà E §¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥®̈§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦

á :ãàî-ãòèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E ©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìaáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:Eâéìk ézøtñ éúôNa −§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬¦©®§¦¹ÀŸ

éô-éètLî:Eãééúåãò Cøãa:ïBä-ìk ìòk ézNN Eåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:EæèéúwçaE ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹©À§¦§©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬

â :Eøác çkLà àì òLòzLàæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîbçéúBàìôð äèéaàå éðéò-ìb ¤«§©«£®̈−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À

:EúøBzîèééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:EëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëéúãò ék æeáå ätøç éìòî ìb:ézøöð EâëíéøN eáLé íb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbã :éúöò éLðà éòLòL Eäëéðiç éLôð øôòì ä÷ác ¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦

:Eøáãkåëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcéúBàìôða äçéNàå éððéáä E:Eçëäôìc ¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´

Eøáãk éðîi÷ äâezî éLôð:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-CøcìéètLî ézøçá äðeîà-CøcE −©§¦¦®̈©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬

:éúéeLàìéúåãòá éz÷ác:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-Cøcä :éaì áéçøú ék õeøà Eâìýåýé éðøBä ¦¦«¦¨©¬§¦§¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈

éwç Cøc:á÷ò äpøvàå Eãì:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàå éððéáääìéúåöî áéúða éðëéøãäE ¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®

:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èä:òöa-ìà ìàå Eæì:éðiç Eëøãa àåL úBàøî éðéò øáòäçìí÷ä ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´
:Eúàøéì øLà Eúøîà EcáòìèìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòä:íéáBè Eîézáàz äpä −§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«−¦¥¨©´§¦

éãwôìå :éðiç Eú÷ãöa Eàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéåáîòàåézçèá-ék øáã éôøç äð §¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦

:Eøáãaâî:ézìçé EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz-ìàåãîíìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬

:ãòåäîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã Eåîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«

æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçîéúåöî-ìà étë-àOàåéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«

æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæð:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçð úàæàðéðöéìä íéãæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦

:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæ:íçðúàå äåäé | íìBòî EâðíéòLøî éðúæçà äôòìæ ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®

:EúøBz éáæòãðéwç éì-eéä úBøîæ:éøeâî úéáa Eäð:EúøBz äøîLàå ýåýé EîL äìélá ézøëæ «¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«

åðéãwô ék él-äúéä úàæç :ézøöð Eæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:Eçðéðô éúélçáì-ìëá E ¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®

:Eúøîàk éðpçèðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:Eñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E ¹̈¥À¦§¦§¨¤«¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáçáñ:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç ¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«

âñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéãewt éøîL:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé Ecñçè :éðãnì EäñáBè ¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬©§¥«¦−

:Eøáãk äåäé Ecáò-íò úéNòåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeè:ézðîàä Eæñéðà äðòà íøè ¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´

:ézøîL Eúøîà äzòå ââLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:Eèñ| áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³

éãewt øvà:Eò:ézòLòL EúøBz éðà íaì áìçk Lôèàòéwç ãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè:E ¡ÄŸ¦¤«¨©´©¥´¤¦®̈£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«

áòét-úøBú éì-áBèé :óñëå áäæ éôìàî Eâòéãééúåöî äãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E:EãòéàøéE ¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤

:ézìçé Eøáãì ék eçîNéå éðeàøéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãé:éðúépò äðeîàå EåòEcñç àð-éäé ¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈¦¦¨«¦§¦¨´©§§´

:Ecáòì Eúøîàk éðîçðìæòéîçø éðeàáé:éòLòL EúøBú-ék äéçàå Eçòéðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé §©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦

éãewôa çéNà éðà:Eèòéàøé éì eáeLéEéòãéåéúãò:Eôéwça íéîú éaì-éäé:LBáà àì ïòîì E £¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ¥«

ëàô:ézìçé Eøáãì éLôð EúòeLúì äúìkáô:éðîçðz éúî øîàì Eúøîàì éðéò eìkâôéúééä-ék ¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬§«©«£¥«¦¦−¨¦¦

éwç øBèé÷a ãàðk:ézçëL àì Eãô:ètLî éôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änkäôíéãæ éì-eøk §´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´¦§¨«¨«¦´¥¦´

:EúøBúë àì øLà úBçéLåôéúåöî-ìk:éðøæò éðeôãø ø÷L äðeîà Eæôéðàå õøàá éðelk èòîk ¦®£¹¤À´Ÿ§«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦À

éãwô ézáæò-àì:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçkì :Eèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì Ÿ¨©¬§¦¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ

:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìéãáò ìkä ék íBiä eãîò E:EáöéòLòL EúøBú éìeì −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§©«£ª¨®

:ééðòá ézãáà æàâöéãewt çkLà-àì íìBòì:éðúéiç íá ék Eãöéãewô ék éðòéLBä éðà-Eì:ézLøã E ¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦

äöéúãò éðãaàì íéòLø ee÷ éì:ïðBaúà Eåö:ãàî Eúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´§«Ÿ

îæö:éúçéN àéä íBiä-ìk EúøBú ézáäà-äîçö:éì-àéä íìBòì ék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«

èöéúåãò ék ézìkNä éãnìî-ìkî:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fî:ézøöð Eà÷çøà-ìkî ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

:Eøác øîLà ïòîì éìâø éúàìk òøá÷éètLnî:éðúøBä äzà-ék ézøñ-àì Eâ÷ékçì eöìîp-äî −¨¨¦´¦©§®̈§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦

:éôì Lácî Eúøîàã÷éãewtîð :ø÷L çøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà Eä÷øBàå Eøáã éìâøì-øð ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À

:éúáéúðìå÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîLæ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëá éLôðé÷éì çt íéòLø eðúð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

éãewtîe:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçð:änä éaì ïBNN-ék íìBòì Eáé÷éwç úBNòì éaì éúéèðE ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À

ñ :á÷ò íìBòìâé÷:ézáäà EúøBúå éúàðN íéôòñãé÷:ézìçé Eøáãì äzà épâîe éøúñ §¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦

åè÷:éäìà úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñæè÷:éøáOî éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñæé÷éðãòñ «¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦

éwçá äòLàå äòLeàå:ãéîú Eçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñ:íúéîøz ø÷L-ék Eèé÷zaLä íéâñ §¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨

éúãò ézáäà ïëì õøà-éòLø-ìë:Eë÷éètLnîe éøNá Ecçtî øîñ:éúàøé Eòàë÷ètLî éúéNò ¨¦§¥¨®¤¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®«¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´

:é÷Lòì éðçépz-ìa ÷ãöåáë÷:íéãæ éð÷Lòé-ìà áBèì Ecáò áøòâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ¨¤®¤©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬

:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNò:éðãnì Eäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:Eåë÷úò ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«−¥

:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòìæë÷éúåöî ézáäà ïk-ìò:ætîe áäfî Eçë÷ézøMé ìë éãewt-ìk | ïk-ìò ©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³¨¦´¥´Ÿ¦¨®§¦

ô :éúàðN ø÷L çøà-ìkèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò Eì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé E ¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦§¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«

àì÷éúåöîì ék äôàLàå ézøòô-ét:ézáàé Eáì÷:EîL éáäàì ètLîk éðpçå éìà-äðtâì÷ïëä éîòt ¦−¨©§¦¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦§¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´

:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàå Eúøîàaãì÷éãewt äøîLàå íãà ÷Lòî éðãt:Eäì÷éðtEcáòa øàä E §¦§¨¤®§«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨®̈§¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®

éwç-úà éðãnìå:Eåì÷ö :EúøBú eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìtæì÷øLéå ýåýé äzà ÷écö §¹©§¥À¦¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬«¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈

éètLî:Eçì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå Eèì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö Eî÷äôeøö ¦§¨¤«−¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈

תהלים



ס

:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîààî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì Eáî÷íìBòì ÷ãö Eú÷ãö ¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§®̈

:úîà EúøBúåâî÷éúåöî éðeàöî ÷Böîe-øö:éòLòL Eãî÷éúåãò ÷ãö:äéçàå éððéáä íìBòì E §«¨«§¬¡¤«©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«

÷äî÷éwç äåäé éððò áì-ìëá éúàø÷:äøvà Eåî÷éúàø÷éúãò äøîLàå éðòéLBä E:Eæî÷ézîc÷ ¨¨´¦§¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬«¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦
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תהלים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL- §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦
,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piwy

llk d`ial dl `piw `le.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòadxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr dy`

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq` `ly.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' edn,éiaà øîàdnyi` akye" dxeza aezky ¤¨¨©©©¥

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtä÷éLða dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl

.mewn eze`a xa`d rbep wx `l`

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved
,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©
dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.

,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨
ì,íéøáà Cøc dì àpéwLdfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦

zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey weqt
,xn`pe dprp ,dlra lr dy`àîéúc eäîeoeik ,xne` iziid - ©§¥¨

yàðîçø àéìz ìòác àãéô÷agex eilr xare" dxeza aezk - ¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨
,lrad zctwda z`f elzy ixd ,"ezy` z` `piwe d`pwàä ìòáe©©¨

ãéô÷ à÷,mixa` aexiwa xf yi` mr akyz `lyïì òîLî÷oeik ¨¨¦¨©§©¨
iepiw aygp epi` jka zxq`p dpi`y.

,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨
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יום ראשון - ז' אייר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' אייר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' אייר
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א אייר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' אייר
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב אייר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג אייר
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

לשבוע פרשת אמור 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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 



`xiiסב 'f oey`x mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ז' ראשון יום
åî÷øô ,130 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìàåù íìåëå,eq 'nr cr.ä"á ñ"à øåàá

ílëå,mik`lnd lk ±¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBLly §ª¨£¦©¥§§
,d"awd"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå7¯"ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerl dpeekd¯ ,Bnò ìàøNé íä`ln d"awd ¥¦§¨¥©
l`xyi ipa ly mze`vnid ici lr ± "eceak"a ux`d lk z`

.my-LBãwä çépä ék¦¦¦©©¨
úà àeä-Ceøa± ¨¤

zenlerdúàå íéðBéìòä̈¤§¦§¤
zenlerd ±¯ ,íéðBzçzä©©§¦

zenlerd oi` :xnelk
mipezgzde mipeilrd
ly dpeekd zilkz mieedn
,mlerd z`ixaa d"awd
íà-ék ílëa øça àìå§Ÿ¨©§ª¨¦¦
íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa§¦§¨¥©§¦¨
,õøàä úåøò ,íéøönî¦¦§©¦¤§©¨¨¤
,äàîhäå àîäfä íB÷î§©ª£¨§©ª§¨

¯;l`xyi ipa e`vnp my
dnl d`eeyda z`fe
jlndy ,lyna xn`py
z` `ivene dlrn
"miyp` ltye heicd"d
`ived d"awde ± dty`n

mixvnn mze`¯ ,'eë éãé-ìò àìå Càìî éãé-ìò àìlr `l Ÿ©§¥©§¨§Ÿ©§¥
lr `le ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera `xap `edy ,j`ln ici

,"zeliv`d mler" zbixcn `edy ,gily ici-LBãwä àlà¤¨©¨
ì ãøé Bîöòáe BãBáëa àeä-CeøaáeúkL Bîk ,íL8ãøàå" : ¨¦§§©§¨©§¨§¤¨¨¥¥

¯ ,"'Bâå Bìéväìmixvnl izcxi invr ip` :xne` d"awd §©¦§
"heicd yi`"d z` mixd jlndy ixg`y ,lyna enke .elivdl
cegi"a ez` cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad ,"dty`"n
lynpa mb xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin` aexiwe xenb

-Lôpä úeøM÷úäa ,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨§¥§¦£¦¦§¦§©§©¤¤
Lnîiabl mb jke ,d"awda dxeyw didz icedi ly eytpy ± ©¨

"ziadi ziazk iytp `p`" :dxezd zxne` ,lekiak d"awd
z` ,"iytp" z` qipkd ,lekiak d"awdy (ikp` :zeaiz iy`x)

,l`xyi liaya dxeza ,ely ytpd,äôì ät ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦¤§¤
¯,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi ly eityøaãì§©¥

¯ ,äëìä Bæ 'ä øáãcg`zn ,dxez cnele xacn icediy drya §©£¨¨
myke ;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic
,xzei inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi "oiwiyp"ay
mb xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly "gex"dy

:dxezl qgia¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzecg`zde zewiac §¦§©§¨§¨
,dlrnly "gex" zpiga mr mc`d "gex"äøBzä úâOä àéä¦©¨©©¨

¯ ,Búîëçå BðBöø úòéãéå,dbyd jezn dxez micnely drya ¦¦©§§¨§¨
ly eznkge epevx z` jka mircei ,dxezd lky z` oiadl ick

edf ,leqt e` xyk df xacy ,dxez ly dkldd wqt ± d"awd
dze`ay "lky"de ;xacd didi jky dvex d"awdy ,oevxd

,d"awd ly eznkg `ed ,dkld¯ ,Lnî ãç àlëcepevx §ª¨©©¨
ici lre ± envr d"awd mr cg` xac md d"awd ly eznkge
ipa micg`zn ,dxez
mr ,gexa gex ,l`xyi

.envr lekiak d"awdíâå§©
¯ ,÷eaç úðéçáa¦§¦©¦
cgiizn icediy "cegi"d
lr ,d"awd mr cg`zne
mb `ed ,zeevne dxez ici
enk ,"weaig" zpigaa
z` wagn mc` lynl
- eizerexfae eteba exag
úBönä íei÷ àeä¦©¦§

ç"îøa úBiNòî248 ± ©£¦¦§¨
¯ ,íéøáà± mc`a mpyiy ¥¨¦

icediy drya ,f`y
,zeiyrn zeevn miiwn
jka yi ,eixa` g"nxa
,"weaig" ly oipr meyn
dlrnly mixa`d g"nxy

;eixa` g"nx z` miwagn ,lekiakç"îø ïä ïéãewt ç"îøc¦§¨¦¦¥§¨
àkìîc ïéøáà,"jln"d ixa` 248 od dyrdÎzeevn 248 ± ¥¨¦§©§¨

,lekiak dlrnly¯ .ìéòì økæpkmc` xa`y enky ,b"k wxta ©¦§¨§¥
± ofe`d ,di`xd gekl ilk ± oird :ely ytpa gekl ilk `ed
cgein ilk `id devn lk ,mb jk ,d`ld jke ,drinyd gekl
miiwi icediy dvexy ,oeilrd oevxd ly zcgein dkyndl

.devn dze`ïé÷ìçð ììk Cøãå,dyrdÎzeevn 248 ±ììLL §¤¤§¨¤§¨¦§¨Ÿ
¯ ,íéîçø ïéc ãñç ïäL ,òöîàå ìàîNe ïéîé :úBðéçaopyi §¦¨¦§Ÿ§¤§©¤¥¤¤¦©£¦

,"l`ny" zpigan ody zeevn yie ,"oini" zpigan ody zeevn
,oice dxeab ± "l`ny" ,cqg `id "oini" zpiga .d`ld jke

:mde ,irvn`d ewd ,mingx ± "rvn`"eàôeâå ïéòBøc ïéøz§¥§¦§¨
.'eëårexf ± dxeab ,zipni rexf ± cqg ,sebe "zerexf" izy ± §

`hazn mc` ly eweaigy myk ,ixd .seb ± mingxe ,zil`ny
mb jk ,etebae eizerexf izya exag z` wagn `edy jka
,sebde ± "`teb"e ,zerexfd izy ± "oirexc oixz"dy ,dlrnl
z` miiwnd icedid z` "miwagn" ,zeevnay ,dlrnly

.zeevnd¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaa §¤¤§¦
¯ ,"åéúBöîa eðLc÷ øLà"d"awdycwn.eizeevna epze` £¤¦§¨§¦§¨

dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw oeyln "epycw"
z` ixd" ±zycewn:`ed xacd zeevna mb ixdy ,"íãàk§¨¨

Bîk ,øeîb ãeçéa Bnò úãçéî úBéäì äMà Lc÷îä©§©¥¦¨¦§§ª¤¤¦§¦¨§
áeúkL9Y "ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå" :o`k yiy ,ixd ¤¨§¨©§¦§§¨§¨¨¤¨
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íéøîà éèå÷éì
íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá
íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå .'åëå àôåâå ïéòåøã
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
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ג.7. ו, ח.8.ישעי' ג, כד.9.שמות ב, בראשית



סג xii` 'g ipy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ח' שני יום
,eq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîìù ìéùîä ïëìå,eq 'nr cr.íäééçá íîìåò

."cg` xyal" miidp mdy cr ,d`ln zecg`zdLnî äëk± ¨¨©¨
ici lry "cegi"d enk

,oiyeciwïk ìò øúéå§¤¤©¥
Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì§¥¥¦¤¤
ú÷ñBòä úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¤¤
Lôðå úBöîe äøBza©¨¦§§¤¤
ïäéLeáìe úéðeiçä©¦¦§¥¤

¯ ,ìéòì íéøkæpämdy ©¦§¨¦§¥

micg`zn mlek.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa`ed df cegi ± §¥¨
cegidn "uw oi`l xzi"
owfd epax .dy`e yi` ly
yi` ly cegid z` oiivn
zeinybay iptn ,dy`e
wfgd cegid ote` edf
oeyla x`ezn dfe ,xzeia

.oiyeciw

ãeçé ,"íéøéMä øéL"a íBìMä-åéìò äîìL ìéLîä ïëìå§¨¥¦§¦§ŸŸ¨¨©¨§¦©¦¦¦
äæ,zeevne dxez ici lr d"awde l`xyi ly ±ïúç ãeçéì ¤§¦¨¨

¯ ,älëå:`edyä÷éáãa,zipevig `idy zewiac ±ä÷éLç §©¨¦§¥¨£¦¨
,inipt xzei `edy 'wyg'aäöéôçåinipt `edy "utg"a ± ©£¥¨

,xzei cer.÷eMðå ÷eaça§¦§¦
,mixen`d mixacd lk ±
icedi ly ecegia mpyi

"awd mrmiiwn `edyk d
epcnl .zeevne dxez
"epycw" dlndy :lirl
,"oiyeciw" oeyln `ed
,dhnl xacdy enk
ici lr dyrp "cegi"dy
xiaqi oldl ."oiyeciw"
dlnay ,owfd epax
mipeekzn ,o`k "epycw"

dbixcnl mbdyecwa,
icedi ycwzn da
dxez ici lr dlrzne
"ycew" zbixcn ± zeevne
zenlerdn dlrnly

:zenlern zlcaeneeäæå§¤
íéøîBàL¯ :mikxanyk ¤§¦
:devn lreðLc÷ øLà"£¤¦§¨

¯ ,"åéúBöîadlndy §¦§¨
epycw,drnyn,àeä-Ceøa ïBéìòä Lã÷ úìòîì eðìòäL¤¤¡¨§©£©Ÿ¤¨¤§¨

,Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä ìL BúMã÷ àéäL¤¦§ª¨¤©¨¨¦§§©§
äMã÷e,"dyecw" dlnd ±ì àéääî ,äìcáä ïBL §ª¨¦§©§¨¨©

ìcáî àeä àeä-Ceøa-LBãwäM,dlrnle ±,úBîìBòäî ¤©¨¨ª§¨¥¨¨
¯ ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéça àéäå,zenlerd lk siwnäî §¦§¦©¥¨¨§¦©
¯ ,ïäa Laìúäì ìBëé BðéàMyalzdl ezlekia oi` ¤¥¨§¦§©¥¨¤

ezeida ,zenlera rityne lret `l` ,zenlera zeinipta
l`xyi ipa milrzn ,dyecw ly ef dbixcnl ± mdn dlrnl

.zeevn ici lrøBàa dúeìlkúäå Lôpä ãeçé éãé-ìò ék¦©§¥¦©¤¤§¦§©§¨§
úMã÷ úâøãîe úìòîa àéä éøä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨£¥¦§©£©©§¥©§ª©

úãçéúnL øçàî ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà,ytpd ± ¥¨©¨¥©©¤¦§©¤¤
eäæå .Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé Ba úìlkúîe¦§©¤¤¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¤

áeúkL10éì íúééäå" : ¤¨¦§¦¤¦
éðà LBã÷ ék íéLã÷§Ÿ¦¦¨£¦
ïî íëúà ìcáàå ,'ä¨©§¦¤§¤¦
¯ ,"éì úBéäì íénòä̈©¦¦§¦
mrh ozep weqtd
ipa ly mzyecwl
dze` xywne ,l`xyi
± d"awd ly ezyecwl
dil` ,"oeilrd ycew"
lr l`xyi ipa milrzn
md dae zeevne dxez ici
siqen weqtd .miycwzn
dlcad oeyla ynzyne
"dyecw"y ,"lica`e" ±
;dlcad ± drnyn

øîBàå11úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤
íúééäå éúBöî ìk̈¦§¨¦§¦¤
éðà íëéäìàì íéLã÷§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦
¯ ;"'Bâå íëéäìà 'ä¡Ÿ¥¤§
,dy` ycwn mc`y enk
el wx zcgein didzy12.

¯ ,íëlL dBìà éðéøä úBönä íei÷ éãé-ìò ék ,Leøt¥¦©§¥¦©¦§£¥¦¡©¤¨¤
,l`xyi ipa lyBîk:`xwp d"awdy ±éäìà íäøáà éäìà" §¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥

úðéça eéä úBáàäL éðtî ïk àø÷pL ,"'eëå ÷çöé¦§¨§¤¦§¨¥¦§¥¤¨¨¨§¦©
¯ ,Cøaúé Bì äákøîmilhae mlek lk mixeqn eid zea`d ¤§¨¨¦§¨¥

dakxnl oi`y ,dilr akexl dlhad "dakxn" enk d"awdl
,akexd ly epevx xy`n xg` oevx lkíéììëðå íéìèáe§¥¦§¦§¨¦

¯ ,BøBàa.d"awd lyìàøNiî Lôð ìëa àeä äëëå §§¨¨§¨¤¤¦¦§¨¥
.úBönäå äøBzä ÷ñò úòLalha `ed dyrn zryay ± ¦§©¥¤©¨§©¦§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå
úåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì

.ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå

ïëìå
ãåçéì äæ ãåçé íéøéùä øéùá ä"ò äîìù ìéùîä
.÷åùéðå ÷åáéçá äöéôçå ä÷éùç ä÷éáãá äìëå ïúç
ùãå÷ úìòîì åðìòäù åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúùåã÷ àéäù ä"á ïåéìòä
ìãáåî àåä ä"á÷äù äî äìãáä ïåùì àéä äùåã÷å
ìåëé åðéàù äî ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àéäå úåîìåòäî
øåàá äúåììëúäå ùôðä ãåçé é"ò éë .ïäá ùáìúäì
ä"á ñ"à úùåã÷ úâøãîå úìòîá àéä éøä ä"á ñ"à
íéãçàì åéäå 'úé åá úììëúîå úãçééúîù øçàî ùîî
ìéãáàå 'ä éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ éì íúééäå ù"æå .ùîî
ìë úà íúéùòå øîåàå éì úåéäì íéîòä ïî íëúà
'åâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéùåã÷ íúééäå éúåöî
éäìà åîë íëìù äåìà éðéøä úåöîä íåé÷ é"ò éë 'éô
åéä úåáàäù éðôî ïë àø÷ðù 'åëå ÷çöé éäìà íäøáà
äëëå .åøåàá íéììëðå íéìèáå 'úé åì äáëøî 'éçá
úåöîäå äøåúä ÷ñò úòùá ìàøùéî ùôð ìëá àåä
äåöîá ÷ñåò ìë éðôî ãåîòìå íå÷ì ì"æø åáééç ïëìå
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ו.10. כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡12.במדבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדש קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïהעליון) כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק שלכן ·‡ÈÙÂ[לי –

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז אינו



`xiiסד 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט' שלישי יום
,eq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óñà ù"æå,132 'nr cr:[úåìéöàä

ipa x`ya eli`e ,cinz did df zea`a ;jxazi exe`a llkpe
wx dfk avna micner md ,l`xyidryamiwqer mdy

.zeevnae dxezaì"æø eáiç ïëìå13ìk éðtî ãîòìå íe÷ì §¨¥¦§©©¨§©£Ÿ¦§¥¨
íà óà ,äåöîa ÷ñBò,devnd miiwn ±íòå øea àeä ¥§¦§¨©¦§©

¯ ,õøàä,z`f lka ¨¨¤
miiwn `edy drya
drya lynl enk ,devn
,mixekia `ian `edy
,eiptn mewl mikixv
ïëBMä 'ä éðtî eðéäå§©§¦§¥©¥
äòLa BLôða Laìúîe¦§©¥§©§§¨¨

.Bæz` miiwn `edy ±
,eiptn mewl mikixv okle ,devnd,úLbøî BLôð ïéàL ÷ø©¤¥©§©§¤¤

¯dyecwajk lke ,devn miiwn `edy drya eytpa dxeyd

- ?dnléðôebä øîçä Cñî éðtî,eytp zyaeln ea ±àlL ¦§¥§©©Ÿ¤©¨¦¤Ÿ
éLçîe ,Ckcæð,"íéäìà úBàøî" úBàøî Lôpä éðéò C ¦§©¥©£¦¥¥©¤¤¥§©§¡Ÿ¦

íîìBò eàøL ïäa àöBiëå úBáàä Bîk,`ad mlerd ± §¨¨§©¥¨¤¤¨¨¨
.íäéiçazeielbzd zea`d e`x ,dfdÎmlera mzeida mby ± §©¥¤

d`ex dnypdy ,zeiwl`
iptn ,z`fe ± `adÎmlera
`le jkefn did mteby
jk ;zewl` lr xizqd
icedi lk leki did zn`a
eneiw zrya ze`xl
xnegd `lel ,devn
xizqnd ,ely iptebd
zkynpd dyecwd z` ze`xl ,eytp ipirl xyt`n epi`e

.devn miiwn `edy drya eytpa

óñà øîàL eäæå14ìàøNé úñðk ìk ãòa Lãwä çeøa §¤¤¨©¨¨§©©Ÿ¤§©¨§¤¤¦§¨¥
äìBbaL15¯ :dcna md ,dyecwe zewl` lr dxzqdde mlrdd ¤©¨

:sq` xn` ,zelbd onf lre ± zelb ly onfa xzei dwfgéðàå"©£¦
,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà àìå øòá©©§Ÿ¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨

øîBìk16ét-ìò-óàL §©¤©©¦
éúBéäa äîäák éðàL¤£¦¦§¥¨¦§¦

¯ ,Enòip`y drya mby ¦§
zcg`nd ,devn miiwn
dnec ip` ± jz` ize`

,dndalàìå òãà àìå§Ÿ¥©§Ÿ
,äæ ãeçé éLôða Lébøà©§¦§©§¦¦¤

¯lr ,d"awd mr iytp ly
,devn ly dneiw ici
,jka izybxd el ixdy
ritydl jixv xacd did

-äéìò ìtzLlr ± ¤¦Ÿ¨¤¨
,ytpdãçôå äúîéà¥¨¨¨©©

Ck øçàå ,älçzzlawn ytpd dzid ±äaø äáäà §¦¨§©©¨©£¨©¨
íéâeðòúa,zewl`n beprz ytpl yi day dad` ±Bà,dad` ± §©£¦

¯ ,Là éôLøk,zewl`l¯ ,íøîç CkcæpL íé÷écvä úcîk §¦§¥¥§¦©©©¦¦¤¦§©¥¨§¨
z` miyibxn ,ok` ,md ,devn miniiwn miwicvdy drya
xace ,devnd ici lr d"awd mr zcg`zn ytpd ji` ,"cegi"d

dad` ± okn xg`le ,cgte `xen dligza ,ytpa rityn df
,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa ;d"awdl xzeia dlecb
xacd oi` ± devnd meiw zrya "cegi"a miyibxn mpi`y

,dad`e d`xi mda xxernòãBpëå,recike ±ì àeä úòcLïBL §©©¤©©§
àeäå ,Lôpa äLbøä± ©§¨¨©¤¤§

ybxde "zrc"d zpiga
,ytpayãñç ììBk¥¤¤

Y äøeáâe± "cqg" §¨
± d`xi ± "dxeab"e ,dad`
zrc opyiy dryay
,xxern df ,dybxde
dax dad` ,xen`k
dad` e` ,mibeprza
± d`xie ,y` ityxk
oeeikn ,j` .cgte dzni`
,"rc` `le xra ip`e"y
zrcd ia oi`yk
on mi`ad dad`e `xen ia xxern xacd oi` ± dybxdde

,j` ± "zrc"d¯ ,"Cnò ãéîz éðà" ïë-ét-ìò-óà,d"awd mr ©©¦¥£¦¨¦¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa Lôpä ãeçé òðBî øîçä ïéà ék¦¥©Ÿ¤¥©¦©¤¤§¥¨

¯ ,ïéîìò ìk àlînäegeka .mewn lka `vnpe ,zenlerd lk ©§©¥¨¨§¦
"cegi"d ly zelbzdd z` wx repnl "xneg"d ly`ly ,ytpa
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïëåùä 'ä éðôî åðééäå õøàä íòå øåá àåä íà óà
úùâøî åùôð ïéàù ÷ø åæ äòùá åùôðá ùáìúîå
éðéò êéùçîå êëãæð àìù éðôåâä øîåçä êñî éðôî
ïäá àöåéëå úåáàä åîë íéäìà úåàøî úåàøî ùôðä

.íäééçá íîìåò åàøù

ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
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א.13. לג, קדושין ֿ כג.14.ראה כב עג , ˘ËÈÏ"‡15.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :
בשם  עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח (וכן הפשוט פי' בדא"פ: ויל"פ וכו'.

ÙÓ„ÎÂ¯˘בנ"י ,Â¯Â„·˘ומפרש כ "כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק אֿל, מקדשי אל אבוא :‡Ï„:הוא ˘‡Ó¯כן ‰ÊÂ
בסד"ע  דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי' שלא (אף אסף כדלקמן) עמך" הייתי "בהמות (גם
אף  דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות (שיודעים הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י. לי' גריס לא
לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ודיבר) ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא שם, ברש"י הובא בגמרא, שמפורש

.16‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכהפסוקים הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘מדבר שאסף ,ÂÓˆÚ „Ú· מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,



סה xii` 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

seqÎoi` xe` mr zcg`zn `idy ji` ytpa ybxene ielb didi
"xneg"d geka oi` "cegi"d mvr z` ,eli`e ,devn meiw zrya

.repnláeúkL Bîëe17éLçé àì CLç íb" :äæáe ."jnî C §¤¨©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨¨¤
,eznypa zkynp ,devn miiwnd icedi lkly ,epcnly dna ±

"oeilrd ycew"n dyecw
xe` ly cegi deedzne
,z`fe ,`ed jexa seqÎoi`
z` yibxn `ed oi`yk mb
cegid z`e dyecwd
lv` xacdy itk ,eytpa

,wicvLðò øîç ïáeé¨Ÿ¤Ÿ¤
úBúaLa äëàìî øeqà¦§¨¨§©¨
ìëì äåMä çñôa õîçå§¨¥§¤©©¨¤§¨

¯ ,Lôðxeng yper eze` ¤¤
wicvl ribn didydid el

dk`ln dyer melyeÎqg
ung lke` e` zaya
xeng yper eze` ,gqta
mr"le "xea"l ribn

- ?dnl jk lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`déôì§¦
úaL úMã÷ øBà øéàî øeîb õøàä íòå øea Lôða óàL¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦§ª©©¨

úøëa BLôða ïBcðå ,áBè-íBéå,gqta ung zlik` lr ± §§¦§©§§¨¥
äìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±Bæ äMã÷ ìelç ìò18, §¦¨©¦§ª¨

¯zexnly ,xen`ky oeeikne ;ytpa dxi`ndoi`y`edyibxn
`id z`f lka ,dyecwadxi`nozip recn oaen okl ,eytpa

`ed mb ik ,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper eze`
.eytpa dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jk ici lr ,mbetíâå§©

õîç eäMî,gqta ±äö÷î ìeèìè Bà19¯,zayaíâBt ©¤¨¥¦§ª§¤¥
BLôð ìòL äMãwa,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ± ©§ª¨¤©©§§

eðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð úMã÷aipa lk itlk ± ¦§ª©¤¤©©¦¦¨©©§ª¨
dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna ,l`xyi
,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l e` ,zaya
yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y zexnly

"e ,devn ici lr ytpa zkynpd dyecwazenda± "jnr iziid
dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn ipi`e dnda zpigaa ip`
itk ,mkgÎcinlza zkynp `idy itk weica ux`dÎmra

± ("jnr iziid zenda" ixg`) okn xg`l cin xne` weqtdy
weqtd xne` okly ,jk oldl xaqen xacd ."jnr cinz ip`e"

"azendiziid dnda" `le) miax oeyl ± zenda "jnr iziid
,"dnda" ly ote`a zeevn meiw iciÎlry yibcdl ick ,("jnr
,dybxde zrcn dhnly
dpigaa xacd xeyw
,dybxde zrcn dlrnly
z`xwp ef dpiga mby
da oi`y iptn ,"dnda"
oi`y `l` ,"zrc"
dhnl `idy drnyn
`idy m`Îik ,"zrc"n
efe ,"zrc"n dlrnl
oeyla zernynd
± (miax oeyl) "zenda"
± dndaa zepiga izy
dhnly "dnda" zpigay
zpigaa dxeyw ,"zrc"n
dlrnly "dnda"

."zrc"nì "úBîäa" áeúkM äîe]Y íéaø ïBL`edyk ©¤¨§¥§©¦
cigi oeyla df iptl ynzyn"xra ip`e":okn xg`l cin oke ,

"ip`e,"cinzúòc úðéça íb Cøaúé åéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨¦§¨¥©§¦©©©
äiNòå úBîäák äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä̈¤§©¥¤¤§¨¦§¤¦§¥©£¦¨

úéðôeb"zipteb diyr"k `l` ,ipgexd diyrd mler enk `l ± ¨¦
áeúkL Bîk ,óBñ-ïéà øBà éaâì20,"úéNò äîëça ílk" : §©¥¥§¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

¯,("ziyr dnkga") dnkgl diyr oeyld z` qgiiny ixd
,d"awd iabl diyr enk `id dnkg mby iptnäîäa" àø÷ðå§¦§¨§¥¨

¯ ,"äaødlrnly ef `l` ,"zrc"n dhnly dnda zpiga `l ©¨
,"zrc"nàeäå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzenya ± §¤¦§¨¥§¨©¥§
,mipeilrd"ïa" íL(52) a"p dler 'ied my itexivn cg` ± ¥©

,o"a `xwpdúeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦
"zeliv`d mler"n dlrnly.[zpigaa zeevn meiwa mby ixd

zkynpd dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra"
"dnda" zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa

rc"n dlrnlyly "zrc"l ± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z
."zeliv`d mler"
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íéøîà éèå÷éì
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
:[úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá
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כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל וע"כ עמך"? הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן אבינה (שאז) ÓÂÏÎ¯אֿל ‡Ï‡,
אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני

– והטעם כאן; להמדובר שייכות להם שאין הפשוט".˘‰Ôאף כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, ‡„ÂÓ"¯18.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎ דמחלל) בפסח וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

שבצדיק  דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את
להמתיק  יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו –

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡(ג פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים כמה לביאור לגברא".‚·¯‡ובפרט גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) (ולא

.19‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.תמז ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :
וצדיק". לע"ה בשווה אסרו רבנן שגם – כד.20.ומביא קד, תהלים



`xiiסו 'i iriax mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י' רביעי יום
,154 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåãå øåã ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr:ì"ùîë

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi

jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha mindy

mc`d al" mb jk ,mind

ade` cg`y drya ± "mc`l

`edyk cgeinae ,ipyd z`

xacd ,ef ezad` d`xn

xxerzzy ipyd lr rityn

`ed xacd .eil` dad` ea

miyp`d ipyyk mb ,raha

xacdy i`cee .dlrna mieey

d`xn axe lecb jlnyk ,jk

heyt mc`l dlecb dad`

enewnl eil` cxei ,ltye

e`iane eze` dlrn ,zegpd

lkiday ihxtd excgl

ez` cgiizn `ed mye ,jlnd

xexa ± dwfg zecg`zda

mc`a xxeri dfy ,xacd

dlecb dad` ,ltyde zegpd

lkky ,xiaqd owfd epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl

daxde ± ltyd mc`d l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd

avna l`xyi ipa zeiday ,l`xyi ipa epz` d"awd dyr ± mdn xzei

`edy ,efk dlecb dad` d"awd epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd

eixcgl ep`iadl ick ,mixvnn eplivdl cxi envrae eceaka jxazi

icedi cg`zn ± zeevne dxez ici lry ,dxez ozn zrya ,miiniptd

z` owfd epax yxit jka .zecg`zd ly xzeia dlecbd dcna ,d"awda

oeyln `idy ,devn lr ezkxaa xne` icediy ,"epycw" dlnd

zaqen ok enk ;xenb cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k ,"oiyeciw"

da ,oeilrd ycew ,dyecw ly dpeilrd dbixcnd lr "epycw" dlnd

oeyln) "epycw" dlnd dxen oke .devn meiw ici lr icedi ycwzn

ici lr minxene milcaen miyrp l`xyi ipay dlcadd lr ,(dlcad

dlrnl `ide zlcaend d"awd ly ezyecw enk ,zeevn meiw

.zenlerdn

oeylae) xiaqdl owfd epax jiynn ,cenll micner ep` eze` ,f"n wxta

miyxec cvik :uxzle :(`"hily iaxd zxrdmeikmink ly dad`d z`

e`xd dlrnln dad`d z`y drya ,miptl miptdiptl,mipy itl`

dlekiy cala ef `ly ,owfd epax xiaqn ,`l` ?mixvn z`ivi zrya

xkfipy ici lr ,miptl miptd mink ly dad`d zeidl dkixvezrk
:xnelk) 'ek envra d"awd cxi ,dxez ozne mixvn z`ivi zryay

eceaka mdil` "ezcixi"a ,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd

cvn mb `l` ,(envraededd± "d cxie"e mixvn z`ivi znbec ,oky ±

.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàkmc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed ,"'eke
z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei lke" :siqen
,mei lka mb `l` ,mixvn
ly zipgexd ezceara yi
,mixvn z`ivi oipr ,icedi
Lôð úàéöé àéäå§¦§¦©¤¤
,óebä øñànî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦©£©©

¯ ,àéåçc àëLîxer" ¨§¨§¦§¨
ly dzeig ,oky ± "ygpd
,dtilwdn d`a ytpd
,ziwl`d ytpd iabl okle
ziale zelbl sebd aygp
ziwl`d ytpde ± xdeq
,xq`nde zelbd on z`vei
-ïéà øBà ãeçéa ììkì¦¨¥§¦¥
éãé-ìò ,àeä-Ceøa óBñ¨©§¥
úBönäå äøBzä ÷ñò¥¤©¨§©¦§

¯ ,ììëaicediy iciÎlry ¦§¨
miiwne dxez cnel
xe` mr zcg`zne ,sebd zelbn ziwl`d eytp z`vei ,zeevn
lawn `edy ici lr df xac dyrp cgeinae ± `edÎjexa seqÎoi`
oeylae .rny z`ixw zrya miny zekln ler envr lr

:"`ipz"d,òîL úàéø÷a íéîL úeëìî úìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©©§¨©¦¦§¦©§©
daL`ed rny z`ixwa ±éLîîe ìa÷îCøaúé Bãeçé åéìò C ¤¨§©¥©§¦¨¨¦¦§¨¥

øàaúpL Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà 'ä" :Bøîàa ,Leøôa§¥§¨§¡Ÿ¥¤¨§¤¦§¨¥
¯ ,ìéòì,mcewd wxtaíäøáà éäìà" Bîk àeä "eðéäìà" ék §¥¦¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨

äéäL éôì ,"'eëå,epia` mdxa` ±øBà ãeçéa ììëðå ìèa §§¦¤¨¨¨¥§¦§¨§¦
øa óBñ-ïéà¯ ;àeä-Ce,d"awd mr ezecg`zde elehia awry ¥¨

± "epiwl`" d"awd `xwp jk ,"mdxa` iwl`" d"awd `xwp
lha icedi ± devn meiw iciÎlr ik ,icedi lk ly dwl`d

.`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`neäæì äëæ íäøáàL ÷ø± ©¤©§¨¨¨¨¨¤
,`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`n zeidlBëeläå åéNòîa§©£¨§¦

¯ ,äâøãîì äâøãnî Lãwa,dpeilrd dbixcnl dlrzdy cr ©Ÿ¤¦©§¥¨§©§¥¨
,`ed jexa seqÎoi` xe` mr cge`ne lha zeidláeúkL Bîk1: §¤¨

¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáà òqiå"jld mdxa` ,dabpd ©¦©©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dbixcnd lr fnxnd ,"dabpd" ribdy cr dbixcnl dbixcnn
lr `a df mdxa`ay ixd ± d"awdl dad`a xzeia dpeilrd

.zinvrd ezcear icieðçðà ìáà,mdxa` ipa ±äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨
eðì ïúpL ,eðì àéä,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà± ¦¨¤¨©¨¤¨§¦§¦¨

,dxezaBúeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§
¯ ,ãeçiä úéìëúa Cøaúécg` xac md epevxe eznkgy ,jk ¦§¨¥§©§¦©¦

,jxazi ez`¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäå©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá

àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà
àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé

à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é
äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå

÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù
ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì

ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå
à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä

îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù
ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå

úà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú
éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ
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ט.1. יב, בראשית



סז xii` 'i iriax mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jxazi eze` "gwi" zeevn miiwne dxez cnel icediy dn ici lr
.jxazi ez` cg`zieLBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3: §¤¨©Ÿ©©¨©¨

¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c] "äîeøz éì eç÷éå""xdef"a ik4 §¦§¦§¨§¦§©¦
zakxen ,dnexz dlnd ,dxez ± "dnexz" dlnd z` yxtn

dxezd ± "'n dxez"n
± mei mirax`l dpzipy
lry ,my "xdef"a x`eane
ici lr ,"dnexz" ici
,"il egwie"l mi`a ,dxez

d z` ,ize` egwzd"aw
,envrøîéîì déì éåäå± ©£¥¥§¥©

:xnel eilr dide
¯ ,"äîeøúe"± "e"`e"a §¨

oeekn "il"y oeeikn
± "dnexz"e ,d"awdl
weqtd lr did ,dxezl
,"dnexze il egwie" xnel

jxazi eze` egwiyelr)
lr ± "dnexze" ± ?dn ici

- dxez (iciíeMî àlà¤¨¦
¯ ,ãç àlëcxac lkd §ª¨©

md dxeze d"awd .cg`
aezk `l okle ± cg` xac

dnexze cg` xac `ed "il"y zernynd dzid f` ik ,"dnexze"
.cg` xac md ± "dnexz il" `l` ,sqep xac (dxez)íL ïiò± ©¥¨

,"xdf"aeäæå .[áèéäíéøîBàL5eðéäìà 'ä eðì ïzzå" : ¥¥§¤¤§¦©¦¤¨¡Ÿ¥
¯ ,"'eë äáäàaozp ,l`xyil d"awd ly ezad` cvn :xnelk §©£¨

dwl` ± epiwl` 'd didiy ,dpzn epleplymicge`n didpy ,
,jxazi ez`éðt øBàa ék"äæìå ."'eë eðéäìà 'ä eðì zúð E ¦§¨¤¨©¨¨¡Ÿ¥§¨¤

ezcear ici lr eze` biyn icediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ±
dbixcna `vnp cg` lk `ly ,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd
`xwi d"awdy jk icil cr ,d"awd mr cge`n zeidl dvegpd¦¨¥

dwl`ely`l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly oipr df `l` ±
ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid ly ezbxce eavn dpyn
ielz `edy ,xky enk dppi` dpzn ok enk ;yxei edixd ± "yxei"
el ozip df `l` ,xkyd lawn ly dceard zeki`e zenka
cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiiziy ilan ,dpzna

:oldl xaqeiy itke ,l`xyinLôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤
¯ ,Cøaúé BøBàå Bãeçéadweac didz icedi ly eytpy §¦§¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `edÎjexa seqÎoi` xe` mr zcge`ne
¯ ,ïBöøä àlà,cala-ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL ¤¨¨¨¤¦¥¨¨¨¤§¨©

¯ ,'eë Ba ä÷áãì íBìLå.df cegi ea oi` ,f`äöBøL ãiî ìáà §¨§¨§¨£¨¦¨¤¤
éLîîe ìa÷îeeðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà åéìò C §©¥©§¦¨¨¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥

çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëð àìénî éøä ¯ "ãçà 'ä¤¨£¥¦¥¨¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©
éLîàå çeø éúéàçeø C6¯ ,± gex dkiynne gex d`ian gex ©§¦©§©§¦©

zexxerzde "gex"d ,oky
oevxdd`ian ,mc` ly

zexxerzde "gex"
,dkiynne ,dlrnln
,mc`a "gex" ,okn xg`l
weac didie jyniiy

.d"awdaàéäåqgia ± §¦
,ytplúàéöé úðéça§¦©§¦©

.íéøöîler zlaw oipr ± ¦§©¦
Îz`ixwa miny zekln
oevxd ze`hazde rny
ly ecegia weac zeidl
z`ivi oipr df ± d"awd
z`vei ytpdy ,mixvn
zcg`zne sebd zelbn

.d"awd mreðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨

,rny z`ixw mr cgiY àéäL ,óàzyxt zxin`e zxikf ©¤¦
,mixvn z`iviúàéø÷ úåöîî àìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ¦¦§©§¦©
àúéàãk ,òîL`aeny enk ±íé÷ñBôe àøîba7¯ ,zxikfy §©¦§¦¨©§¨¨§¦

exed ,`eti` ,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn z`ivi
- ?cgi oxne`l epinkg.Lnî ãçà øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨¤¨©¨

z`ivi zxikfe ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ±
zekln ler zlaw iciÎlr ik .ynn cg` xac md ,mixvn
,zeipgexa mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdyúLøt óBña ïëå§¥§¨¨©
eðéäå ,"íëéäìà 'ä éðà" ïk-íb íiñî íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤§©§

¯ :ìéòì øàaúpL Bîk ïk-íb± mixvn z`ivi ici lry ©¥§¤¦§¨¥§¥
mr cg`zn icediy ,mkly dwl` ,"mkiwl` 'd ip`" dyrp
myke ± mixvn z`ivi oipr icedia yi mei lkay ,ixd .d"awd
z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d ,xen`ky
dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv mixvn
,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl dlecb
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka mby

.l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
îë .ìåëéáë åîöò úà åðì"ò ÷ä"æá ù"éì åç÷éå ô
éúåà øîåìë éìã] äîåøúìäå"íåùî àìà äîåøúå ì

ò ãç àìåëã"ä ùæå :[áèé"åðéäìà 'ä åðì ïúúå ù
éë 'åë äáäàáäæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá
åðì òðåî ïéàïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî

ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù"åá ä÷áãì åìáà .'åë
'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî

àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìàçåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð
ïëìå íéøöî úàéöé 'éçá àéäå çåø êéùîàå çåø éúééà
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â íééñî íéøöî úàéöé"íëéäìà 'ä éðà ëíâ åðééäå
æîùîë ïë":ì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ב.2. קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג התפילה.5.חלק ב.6.בנוסח קסב, ב חלק סי'7.זהר או"ח שו"ע א. כא, ברכות
אֿב. סעי' סז



`xiiסח `"i iying mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"א חמישי יום
פרק מח  ,fq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïðåáúé øùàë äðäå çî ÷øô,134 'nr cr.ïøå÷îì åøæçéå

.çî ÷øtipal d"awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d"awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ef dad` ,d`xn

icedia zelble "miptd mink" xxerl dkixv ef dad` ,icedi ly eytpa

wxta .d"awdl dlecb dad`

micner ep` eze` ,g"n

,owfd epax xiaqi ,cenll

ipal ezad` llbay myky

d"awd mvnv ,l`xyi

wigxde ,envr z` lekiak

ick ,rixtny dn lk z`

mlerd z`ixal mewn zzl

miiwi icedi ea ,mler ± dfd

icedi lr ,jk ± zeevne dxez

cvn ± "miptl miptd mink"

mvnvl ,d"awdl ezad`

,zerxtdd lk z` wigxdle

opyiy ,zeipevigde zeiniptd

.'d z` ezcearl

ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥
-ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥

BîLk ék ,àeä-Ceøa óBñ,"seqÎoi`" ±óBñ-ïéà ¯ àeä ïk ¨¦¦§¥¥
Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì ììk úéìëúå õ÷ ïéàå§¥¥§©§¦§¨§§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥

¯ ,èeLtä BðBöøaihxt xcb lkn hyten ely oevxd :xnelk ¦§©¨
,`xap ly epevx ly zelabdd lk eiabl zeniiw `leãçéîe± §ª¨

,oevxd.ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa:xnelk ± §¨§©§¦§¨¥§©§¦©¦
zenler epnn exveeiy ,jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`d
:`xapa xe`d enk df xe` oi` ± mze` diigi `edye ,milaben
"rty" iabl "xe`"a dlrn ,cg` cvn ,dpyi ,`xapa ,dhnl

cne mvnevn "rty"):dnbecle ± rtyd lawnl m`zda ce
m`zda lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl lky rityn axyk
jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki cinlzdy dn itl
oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn epi` ± xe`ndn `linn
dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda `a `edy ,xe`a
,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwy oeikn `l` ,xe`nd

xe`l yidlrndoexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay
oevxde .oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda xi`nd xe`ay
xepiv `ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi` ,xi`dl dlrnl
dlrnly oevxa eli`e ,jynii dcn efi`ae dnk cr ,mevnve
oi` la` ,gxkda epi`y ,oevxay zenilyde dlrnd wx zniiw
dlrnl xe`dy ,jk .`xapd oevxa yiy mevnvde xcbd ea
enk ,seqÎoi` `ed (z`f lka ,oevxa jynp `edy zexnl)
xe`dy oeeikne .seqÎoi` `ed (lekiak envr d"awd) xe`ndy
mi`xape zenler epnn eedziy xyt` i` ± seqÎoi` `ed

elkeiy ick ,xe`a minevnvl mikixv eid jk myl .milaben
:oldl xiaqiy itke ± mi`xape zenler epnn xveeidlelàå§¦

ìzLä äúéäéìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úBîìBòä úeìL ¨§¨¦§©§§¨¨¥¥¨§¦
Cøãa äâøãîì äâøãnî úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö¦§¦©§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤
Y ìeìòå älò¦¨§¨
dpeilrd dbixcndy
daiqe dlir deedn
,dpezgzd dbixcnl
"dlir"dn "lelr"d `idy
d`vezd ,"aaeqn"d)
dlir"a .("daiq"dn
izyl yi "lelre
qgie zekiiy ,zebixcnd
:lynl .dipyl zg` oia
daygnd ,xeaice daygn
xeaicl "dlir"d `id
ixdy ,"lelr"d `edy
xdxdn `edy daygndn
okn xg`l `a ,mcewn da
.xacn `edy xeaicd

`id daygn ,okaempn`
,xeaicl zekiiy daygnl yi z`f lka j` ,xeaicn dlrnl
xacd zernyn .xeaic enk zeize`n zakxen daygn mb oky
mieqn qgia miiw (dlird on `ad) lelrdy ,`eti` ,`id
epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae) dlirl
ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl edylk qgia
± leab ilra mi`xap mieedzn ,seqÎoi` ly ote`a jxazi
- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqa df oi`y o`kn

àeäL Bîk ììk àøáð äfä íìBòä äéä àìúðéçáa äzò Ÿ¨¨¨¨©¤¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©
¯ ,úéìëúå ìeáb:seqe leab el yi xac lkyòé÷øì õøàäî §§©§¦¥¨¨¤¨¨¦©

÷"ú Cìäî,ze`n yng ±äðL1¯ ,ly dlabd jka yi ixd ©£©¨¨
,dpy ze`n yng¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëåyng jldn §¥¥¨¨¦©§¨¦©

,dpy ze`n.òé÷øå òé÷ø ìk éáò ïëåze`n yng jldn ± §¥¢¦¨¨¦©§¨¦©
;dfd mlerd z` deedn xen`d lk ± dpyàaä-íìBò elôàå©£¦¨©¨

¯ íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãî ¯ ïBéìòä ïãò-ïâå§©¥¤¨¤§§¦§©©¦¦©§¦
éøö ïéàå ,ïîöò úBîLpäåúðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBì C §©§¨©§¨§¥¨¦©©©§¨¦¥¦§¦©

¯ ,úéìëúå ìeábl"pky s`e" :`"hily x"enc` w"k zxrd §§©§¦
d"a q"`e`n oibiyne oipdpe 'd lr zebprzn zenypd ± h"ltx

."dyw `l ±ïúâOäì ìeáb Lé ék,mzpade ±óBñ-ïéà øBàa ¦¥§§©¨¨¨§¥
úòc-äðéa-äîëç úeLaìúäa ïäéìò øéànä àeä-Ceøä©¥¦£¥¤§¦§©§¨§¨¦¨©©

¯ ,'eëzexitqa yalzn `edÎjexa seqÎoi` xe`y ici lr
mler eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrcÎdpiaÎdnkg
`l` ± seqÎoi` zelcba dpade dbyd (mik`lne zenyp)

.zlaben `id mzbydyåéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb Lé ïëìå§¨¥¥§©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çî ÷øôúìåãâá ìéëùîä ïðåáúé øùàë

à"á ñ"à àåä ïë åîùë éë ä"ñ
øåàì ììë úéìëúå õ÷ ïéàå'úé åðîî èùôúîä úåéçå

úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå èåùôä åðåöøá
åìéàå ãåçéäà øåàî úåîìåòä úåìùìúùä äúéä"á ñ"ä

äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øãñë ÷ø 'éîåöîö éìá
äåòä äéä àì ìåìòå äìò êøãá"àåäù åîë ììë àøáð æ

õøàäî úéìëúå ìåáâ 'éçáá äúòú êìäî òé÷øì"÷
òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù

âå áä"åò 'éôàå"íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò
öàå ïîöò 'åîùðäå"ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ìéë úéìëúå

ïäéìò øéàîä ä"á ñ"à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé
áç úåùáìúäá"ùé ïëìå .'åë ãïéðäðù ïúàðäì ìåáâ
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת



סט xii` a"i iyiy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ב שישי יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,134 'nr cr.éáéùç ùîî àìë

¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§
enk ixd ,`edÎjexa seqÎoi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze

,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydyïéà ék¦¥
nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä ìa÷ì ïéìBëé¯ ,L §¦§©¥£¨¨§©£¦§¦©¥©¨

izla didi beprzdy
,labeneìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§

eøæçéå ïúeàéönî¦§¦¨§©§§
.ïøB÷îìmbeprz m` ± ¦§¨

,seq ilae leab ila did
ixnbl zlhazn dzid
eide (zlabend) mze`ivn

mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seqÎoi`" `edy mxewnl miay

mi`xap md ,miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd
ote`a ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n ,eedzi mdy icke .milaben
ly xcqa `l) zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk
xe`dy ,lret mevnvd ;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd
,mevnvd ixg` jynpd
jxra llk didi `l
iptly xe`d zedne
ixyt` ,okle .mevnvd
xe`dy zexnly ,xacd
eedzi - ,seqÎoi` ,`ed
mdl yiy mi`xap epnn

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨
íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa íB÷î§¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà-ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±
leab ilra mi`xap

,zilkzeàéäLmi`xapa zelbzda mi`ad zeigde xe`d hrn ± ¤¦
,`ed ,mevnvd ixg`éáéLç àìk Lnîe ,ãàî úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§Ÿ©¨§¨£¦¥
,llk zaygp dpi` ±,úéìëúå ìeáb éìa äøàä úðéça éaâì§©¥§¦©¤¨¨§¦§§©§¦

¯,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfyçéå Cøò íäéðéa ïéàåñ §¥¥¥¤¤¤§©©
¯ ,ììkoial ,znlrpe zxzqend leab ilay dx`dd oia §¨

oi` ± mi`xapa dlbznd ,(mevnvd ixg`ly) "zhren dx`d"d
oial daxd oia wx `hazn epi` lcadd :xnelk ,llk qgie jxr

,m` ik ± c`n hrn oial c`n daxd oia lcad edfy s` ± hrn
,llk qgie jxr odipia oi`,íéøtñîa Cøò úlî Leøt òãBpk©¨¥¦©¤¤§¦§¨¦

Cøò Bì Lé øtñîa ãçàL¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâì ¤¤¨§¦§¨¥¤¤§©¥¦§¨¤¤£¨¦
iabl "jxr" yi xg` xtqnly df oebk eyexit "jxr" byend

jka oeilinàeäL± ¤
deedn cg` xtqnd÷ìç¥¤

¯ ,íéôìà óìà épî ãçà¤¨¦¦¤¤£¨¦
llekd xtqndy xg`n
sl`n akxen ,oeilin ly
ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin

;oeilinøác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨
ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
Bcâðk ïéà ¯ ììk øtñîe¦§¨§¨¥§¤§
¯ ,íéøtñîa Cøò íeL¤¤§¦§¨¦
didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl

.seq el oi`e xtqnelôàL¤£¦
úBááø àBaøå íéôìà éôìà óìà2¯ ,mipeilin ly xtqn ¤¤©§¥£¨¦§¦§¨

,micx`ilineéôìà óìà éaâì ãçà øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨¤¨§©¥¤¤©§¥
¯ ,úBááø àBaøå íéôìà,micx`ilin ipeilin iabl cg` ,oky £¨¦§¦§¨

micx`ilin ipeilin ly xtqnd ,eli`e .jxr dfi` ,xen`k ,el yi
,llk jxr mdipia oi` ± leab ila `edy xac znerlàìk àlà¤¨§¨

.éáéLç Lnîoi` xzeia lecbd xtqnd .melkl miaygp md ± ©¨£¦¥
.leab ila `edy xac iabl llk qgie jxr el
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî
âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ
.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî

éáâì ìáàïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå

àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà.éáéùç ùîî
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`xiiע b"i ycew zay mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג קודש שבת יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä ùîî äëëå,gq 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

¯ ,Bæ úèòeî äøàää úðéça àéä Lnî äëëåxe`d hrn §¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨¤¤
,mevnvd ixg`yíéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦§©§¦

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäìzaygp `ide llk jxr dl oi` §©§¦©¨¤§©£¨
,melkl-ïéà" úðéçáa àeäL ,íìòðå æeðbä øBà Cøò éaâì§©¥¤¤©¨§¤§¨¤¦§¦©¥

Laìúî Bðéàå ,"óBñ§¥¦§©¥
úBîìBòa òétLîe©§¦©¨¨
,íúBéçäì éelb úðéçáa¦§¦©¦§©£¨

éwî àlàíäéìò ó ¤¨©¦£¥¤
¯ ,äìòîlîezeida ¦§©§¨

`ed ,ddeabd ezbxcna
,zenlera ritynàø÷ðå§¦§¨

."ïéîìò ìk ááBñ"± ¥¨¨§¦
`l ,zenlerd lk siwn
`edy "oinlr lk `lnn"
zeinipta yalzn
dnypdy enk ,zenlera
,seba zeinipta zyalzn
- "oinlr lk aaeq" `l`
éwîe ááBñ Leøtä ïéàåó §¥©¥¥©¦

íB÷î úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©¨
¯ ,íBìLå-ñçzenleray ©§¨

Îqg `vnp `ed oi` mnvr
`vnp `ed `l` ,melye
,mewn ly oaena ,mdilrn

,melyeÎqgiL àì ékC ¦Ÿ©¨
íB÷î úðéça ììk§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa,inyb xaca §¨¦
j` ,mewna ipy xac lrn `edy xnel mi`zn ,"mewn" xcbay
oi` ± mewn xcba epi`y ,zeipgexa siwne "aaeq" mixne`yk

.mewn ly oipr ernynaéwîe ááBñ øîBì-äöBø àlàó ¤¨¤©¥©¦
¯ ,äòtLä éelb úðéça ïéðòì äìòîlî"aaeq" mibyend ¦§©§¨§¦§©§¦©¦©§¨¨

,xaca drtydd zelbzdl rbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e
Y úBîìBòa éelb úðéçáa àéäL äòtLää ékz`xwpd ef ¦©©§¨¨¤¦¦§¦©¦¨¨

"oinlr lk `lnn"úLaìúnL ,"äLaìä" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©§¨¨¤¦§©¤¤
íä ék ,úBîìBòazenlerd ±äòtLää íéâéOîe íéLéaìî ¨¨¦¥©§¦¦§¦¦©©§¨¨

¯ ,íéìa÷nL;mzbyda zeinipta mda d`a drtyddy ixd ¤§©§¦
øzñäa àlà éelb úðéçáa dðéàL äòtLää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©¦¤¨§¤§¥

úàø÷ð dðéà ¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨¥¨¦§¥
úLaìúî,zenlera ±øçàî ,Cëìä .úááBñå úôwî àlà ¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤¦§¨¥©©
ìBòäLY úéìëúå ìeáb úðéçáa íä úBî,oklïéàL àöîð ¤¨¨¥¦§¦©§§©§¦¦§¨¤¥

óBñ-ïéà øBà úòtLä,leab ila `edy ±älbúîe Laìúî ©§¨©¥¦§©¥¦§©¤
÷ø ,éelb úðéçáa íää¤¦§¦©¦©
äøàä ,øòfî èòî§©¦§¥¤¨¨
ãàî úîöîöî úèòeî¤¤§ª§¤¤§Ÿ

àéäå ,ãàîdxi`n ± §Ÿ§¦
,mdaíúBéçäì éãk ÷ø©§¥§©£¨

.úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦
zenler zeigdl ick
gxkdd on ,mi`xape
zelbzd mda didzy
zelbzd ,`l` .ef dx`dn
znvnevn dx`dn `id ef
ixyt` okly ,c`n c`n
eidi zenlerdy xacd
.zilkze leab ly ote`a

øBàä øwò ìáà`edy ± £¨¦©¨
¯ Ck-ìk íeöîö éìa§¦¦§¨¨

éwî" àø÷ð,"ááBñ"å "ó ¦§¨©¦§¥
BúòtLä ïéàL øçàî¥©©¤¥©§¨¨
¯ ,íëBúa úélbúî¦§©¥§¨

,zenleraíäL øçàî¥©©¤¥
.úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦

mda dlbziy xyt` i`e
`l` ,leab ila `edy xe`
"siwn"e "aaeq"k df xe` oiievn okle ,mlrda `ed mda xe`d

.mdilrn
dnc`dn dnbece lyn ,oldl owfd epax `ian ,oiprd zxdadl
zrax`a mizegpd) "gnev"e "mnec"n zakxend ,zinybd
gneve mnecay zeigdy ,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd
ig zepigad izy x`yay zeigd xy`n daxda znvnevn
dcn dze`a wx dlbzn "ux`"a ziwl`d zeigdy ixd ,xacne
lk `ln" ± z`f lkae ± "gneve mnec"a iehia icil d`a `idy
`l` ,`edÎjexa seqÎoi` xe`a d`ln ux`dy ,"eceak ux`d

:"`ipz"d oeylae .siwne aaeq ly ote`a da `a xe`dy
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íéøîà éèå÷éì
úùáìúîä åæ úèòåî äøàää 'éçá àéä ùîî äëëå

òéôùäì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòáíúåéçäì íäá
à 'éçáá àåäù íìòðå æåðâä øåà êøò éáâì"åðéàå ñ

úåîìåòá òéôùîå ùáìúîàìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá
é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó

ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å
ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó

àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî
äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù

íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá
àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë

úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå
úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä

à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ
äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá

éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä
íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî
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מיסודי אמונת בני ישראל, אשר כולם הם מאמינים בני מאמינים.
ממכתב ט"ו אייר, תשי"ח



עי היום יום . . . 

ה'תש"גז אייר, כב לעומריום רביעי

חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: וכולם . . . סו א"ס ב"ה.

ּדּור. ֲאָבל  ּסִ ר ּבַ ית ֲאׁשֶ ִהְלכוֹת ִציּצִ תּוב ּבְ ּכָ יו, ּוְכמוֹ ׁשֶ דֹול ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֹראׁשֹו ַעד ּפִ ית ּגָ ֲעִטיַפת ַטּלִ ּבַ
ם ָהֵעיַנִים. דוֹל ּגַ ית ּגָ ּלִ ל ַהּטַ ֶחְלקוֹ ָהֶעְליוֹן ׁשֶ נוֲֹהִגין ְלַכּסוֹת ּבְ

ף ְליֹום. ף ְליֹום ּדַ בּוִעים – ּדַ עּוִרים ַהּקְ ֶכת סֹוָטה – נֹוָסף ַעל ׁשִ ִפיָרה ַמּסֶ יֵמי ַהּסְ נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ּבִ

ה'תש"גח אייר, כג לעומריום חמישי

חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ולכן המשיל . . . סו בחייהם.

א שליח איז דָאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד המבואר בענין שהמלאך נקרא 
בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד 
במעלה יתרה. - והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז 
מ'טוט, איז מען מקושר, איז דאמָאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, 

עסט א חסיד, שלָאפט א חסיד.

הּוא  ׁשֶ ׁש ּכְ ם ה' ַמּמָ ׁשֵ ְלָאְך ִנְקָרא ּבְ ַהּמַ ִעְנַין ׁשֶ ֹבָאר ּבְ ֶרְך ַהּמְ ַח – ַעל ּדֶ ּלֵ ׁשַ ִליַח הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהּמְ ׁשָ
ַמֲעָלה ְיֵתָרה. מֹות הּוא עֹוד ּבְ ׁשָ ּנְ ּבַ מֹות, ּוְמֹבָאר ׁשֶ ן ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ִליַח ִמּלְ ׁשָ

ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ְוָאז  ִרים;  ָ ְמֻקּשׁ ֲהֵרי  ּפֹוֲעִלים  ּוְכׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ י,  ָהַרּבִ לּוֵחי  ׁשְ ֲחִסיִדים ֵהם  ה  ְוִהּנֵ
ן ָחִסיד. ּכֹל: הֹוֵלְך ָחִסיד, אֹוֵכל ָחִסיד, ָיׁשֵ ּבַ

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ַהְנָהָגה  ׁשֹוֵמַע, הּוא הֹוָרַאת  רֹוֶאה אֹו  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָאַמר:  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו 
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

תקנ"ה  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ עּוָדה  ּסְ ּבַ תרכ"א  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום 
עּוָדה  ּסְ ּבַ בּועֹות תקכ"ח  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום ב'  ּבְ  : ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  עּוָדה  ּסְ ּבַ
ירּות  ׁשֹון ַסּפִ ם הּוא ִמּלְ ם ָלֶכם", ּוְסַפְרּתֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש(, "ּוְסַפְרּתֶ ּגִ י )ַהּמַ ת מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָאַמר ּכְ
ת ֲאֹדִני ָאִבי  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֵען ּכְ ָ ּשׁ ַוּיִ ִהיר.  ּבָ ֶכם"  ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ׁשֶ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות  ּוְבִהירּות. "ּוְסַפְרּתֶ
דֹוָלה.  ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עב
ֶכם"? ְותֹוְך  ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ יּהַ ֶאת רֹאׁשֹו ַהּקָ ְך ִהְגּבִ ַאַחר ּכָ
ה  ִמּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ ַבע  ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ִמימֹות,  ּתְ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ ל  ׁשֶ ִנּגּון  ּבְ  – ָאַמר  ּבּור  ּדִ ֵדי  ּכְ

רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ַבע, ְוׁשֶ ֶ לּוָלה ִמּשׁ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ ּוִמּדָ

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְולֹא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְולֹא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְולֹא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ

ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְולֹא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ

י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ

ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור – ְולֹא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ ָ אֹוָתם ַהּשׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ּכִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ט  אייר ז' ראשון יום רשות  ללא תפילין הנחת

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰¯ ïélôz àöî̈¨§¦¦
ïéàå ,ìkä ãéa àeä éeöî øácL ;åéìò íçéðîe íäéîc íL̈§¥¤§¦¨¨¨¤¨¨¨§©©Ÿ§¥

.ãáìa äåöîì àlà ïééeNò£¦¤¨§¦§¨¦§©
ללא אחר  של  חפץ ליטול מותר  האם  ראשונים, נחלקו 

משום מתירים  ויש  אוסרים, יש  מצוה . קיום  לשם  רשות 

מצוה שתתקיים  לו נוח כי שמסכים הבעלים  על שחזקה 

להלכה  נפסק וכן סי"ד)בממונו, יד סי' או"ח ערוך ושלחן .(טור

להשתמש יכול תפילין  שהמוצא  נאמר  זו בהלכה  והנה ,

לכשימצאם . לבעלים ולשלמו ערכם את  לשום  עליו אך בהם,

של  בחפץ  להשתמש  רשאי  שאדם  הסוברים לדעת  ולכאורה ,

כך? על לשלם עליו  מדוע מצוה , לשם  חברו

יעקב ' ה 'ישועות  סק"ב)ומתרץ  לז סי' :(או"ח

שהתפילין לחשוש  יש  הבעלים  מיהו יודע  ואינו מאחר 

ולשומרם תפילין להניח היודע  קטן  שהרי  לקטן, שייכים 

חינוך משום  תפילין  מניח  שם)בטהרה  לז סי' ובקטן(שו"ע ,

בממונו. מצוה  שיעשו לו שנוח לומר  אין  דעת  בר שאינו 

שם)והב "ח יד כתב :(סי'

באופן ולא באקראי רק הוא  רשות  ללא  להשתמש  ההיתר 

ולכן יום, מידי בהן להשתמש  כשרוצה  מדובר  וכאן  קבוע ,

הזקן אדמו"ר פסק  וכן  בתשלום. רק  יב)מותר  ס"י, יד .(סי'

גבורים ' סק"ה)וה 'מגן ביאר :(שם

אלא בממונו ' מצוה  שתיעשה לאדם לו 'נוח אומרים אין

אדם כגון  המצווה, את  לקיים אפשר  אי  הסכמתו  שללא  במצב 

שאם ומאחר אחרות , תפילין להשיג כעת באפשרותו  שאין 

את לקיים  לו  מצווה  היה  כך על  יודע  היה התפילין בעל 

בוודאי יודע  היה  אילו כי מותר  יודע  כשאינו גם  הרי  המצוה ,

שישתמש מדוע  - חברו של תפילין  המוצא  אך מסכים , היה 

אין ולכן תפילין ? לעצמו  ירכוש  או שלו  את  יניח ולא בהן

תשלום . ללא  להתיר 

ומניחם דמיהם 'שם  הרמב "ם  דברי  את  לבאר  יש  ובזה 

lkdעליו  cia `ed ievn xacyלשום שצריך הטעם  כלומר: .'

משום הוא  תשלום , ללא  להשתמש  רשאי ואינו  דמיהם  את 

מסכימים הבעלים  אין ולכן  לרכישה  המצוי  דבר  הם  שתפילין 

בחינם . בהם  שישתמש 

ה'תשע"ט  אייר ח' שני יום ל'יד' 'חצר' בין

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úBòî àöBnä©¥¨
àì änìå .ïàöBî ìL ïä éøä ...äázä ìò ïàöî íà ...úeðça©£¦§¨¨©©¥¨£¥¥¤§¨§¨¨Ÿ
óàå ;úønzLnä øöç dðéàL éôì ?úeðçä ìòáì úeðçä äð÷ú¦§¤©£§©©©£§¦¤¥¨¨¥©¦§©¤¤§©

éøö ,dëBúa úeðçä ìòaL ét ìò.'éúeðç éì äð÷z' :øîBì C ©¦¤©©©£§¨¨¦©¦§¤¦£¦
אמר ש "אפילו שאומר מי  יש  דעת  הביא  (בעל הראב"ד

המציאההחנות) שם שבאה  לפי  לו , קנה  לא – רשותי לי תקנה 

יוסף' ה 'נמוקי כתב כך  ואכן , כידו ". וחצירו יאוש  (ב"מ קודם 

ב) שנתייאשוכג, קודם  אבידה  לאדם  באה שאם  שכשם 

הואיל  נתייאשו, שהבעלים  לאחר  אף  קונה  אינה  הבעלים 

שבאה אבידה קונה  אינה  חצירו  גם  כך  – לידו  באה ובאיסור

יאוש . קודם  לתוכה 

לי תקנה  החנות  בעל אמר שאם  סובר הרמב "ם אבל

החצר בעל עמידת  ללא  אף המשתמרת , בחצר  (וכן רשותי

נפלה האבידה אם  אף חצר מדין  האבידה  את  קנה  בתוכה ),

לחצר)לחנות  לומר(או שייך לא  בחצר  כי יאוש , לפני

לידיה". אתא  "באיסורא 

הדבר : וטעם 

ונעשה בהשבתה , האדם  נתחייב לידו שבאה באבידה 

ב עבור עליה  הבעליםשומר  כיד שידו ומאחר האבידה , על

מה ֿשאיןֿ הבעלים . ברשות  היא  עדיין  כי  ביאוש  נקנית  אינה

בהשבתה נתחייב לא ידיעתו, ללא  לחצרו  שנפלה  באבידה  כן

עליו) חל אינו להתעלם" תוכל "לא הציווי שהבעלים(וגם וברגע  ,

חצירו. לו  קנתה התייאשו

('d 'iq xvg oipw mixt` dpgn)

ה'תשע"ט  אייר ט' שלישי יום עסקה  לביטול שגרמה תאונה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰ïúBð ,øãça Bøñà£¨©¤¤¥
.ãáìa úáL éîc Bì§¥¤¤¦§©

בעקבות חולף . ברכב  ופגע מופרזת  במהירות  נסע נהג

לחלצו שהצליחו ועד  הנפגע , הרכב  בתוך הנהג נלכד הפגיעה 

לשלם הפוגע  הנהג  על האם חשובה . עסקית  לפגישה  איחר 

העסקה ? מביטול כתוצאה שנגרם  ההפסד  על 

של  ישירה  פעולה  על  רק  ממוני  חיוב  יש  כלל בדרך והנה ,

בעקיפין  שנגרם נזק  על  ולא  המקרה('גרמא')נזק  לכאורה  אך ,

על  המזיק  את  שמחייבים  זו בהלכה  המפורש  לדין  דומה 

כן ואם  מכליאתו, כתוצאה  לניזק  שנגרמה הרווח מניעת 

כתוצאה שנגרם ההפסד על  לשלם  הפוגע  הנהג  יצטרך 

הפגישה . מביטול

זו: בהשוואה  לדון  יש  אך 

הרא "ש  ג)א . ח, לחדר(ב"ק חברו את  הכניס אם  שרק כתב

משום שבת, לשלם  מתחייב הדלת, את  עליו  וסגר  בעצמו 

שהה כבר  חברו אם אך הניזק , בגוף ישירה  פעולה  שעשה 

רק זהו  כי  פטור הוא  הרי הדלת , את  עליו  סגר  והמזיק  בחדר 

שנגרם הנזק  על הפוגע  הנהג  את  לחייב אין  זה  ולפי  'גרמא '.

'נעל' רק  אלא  בידיו אותו עיכב  לא  שהרי  ברכב, שנלכד  לנהג 

בעדו. הרכב  את 



עג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  אייר ז' ראשון יום רשות  ללא תפילין הנחת

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰¯ ïélôz àöî̈¨§¦¦
ïéàå ,ìkä ãéa àeä éeöî øácL ;åéìò íçéðîe íäéîc íL̈§¥¤§¦¨¨¨¤¨¨¨§©©Ÿ§¥

.ãáìa äåöîì àlà ïééeNò£¦¤¨§¦§¨¦§©
ללא אחר  של  חפץ ליטול מותר  האם  ראשונים, נחלקו 

משום מתירים  ויש  אוסרים, יש  מצוה . קיום  לשם  רשות 

מצוה שתתקיים  לו נוח כי שמסכים הבעלים  על שחזקה 

להלכה  נפסק וכן סי"ד)בממונו, יד סי' או"ח ערוך ושלחן .(טור

להשתמש יכול תפילין  שהמוצא  נאמר  זו בהלכה  והנה ,

לכשימצאם . לבעלים ולשלמו ערכם את  לשום  עליו אך בהם,

של  בחפץ  להשתמש  רשאי  שאדם  הסוברים לדעת  ולכאורה ,

כך? על לשלם עליו  מדוע מצוה , לשם  חברו

יעקב ' ה 'ישועות  סק"ב)ומתרץ  לז סי' :(או"ח

שהתפילין לחשוש  יש  הבעלים  מיהו יודע  ואינו מאחר 

ולשומרם תפילין להניח היודע  קטן  שהרי  לקטן, שייכים 

חינוך משום  תפילין  מניח  שם)בטהרה  לז סי' ובקטן(שו"ע ,

בממונו. מצוה  שיעשו לו שנוח לומר  אין  דעת  בר שאינו 

שם)והב "ח יד כתב :(סי'

באופן ולא באקראי רק הוא  רשות  ללא  להשתמש  ההיתר 

ולכן יום, מידי בהן להשתמש  כשרוצה  מדובר  וכאן  קבוע ,

הזקן אדמו"ר פסק  וכן  בתשלום. רק  יב)מותר  ס"י, יד .(סי'

גבורים ' סק"ה)וה 'מגן ביאר :(שם

אלא בממונו ' מצוה  שתיעשה לאדם לו 'נוח אומרים אין

אדם כגון  המצווה, את  לקיים אפשר  אי  הסכמתו  שללא  במצב 

שאם ומאחר אחרות , תפילין להשיג כעת באפשרותו  שאין 

את לקיים  לו  מצווה  היה  כך על  יודע  היה התפילין בעל 

בוודאי יודע  היה  אילו כי מותר  יודע  כשאינו גם  הרי  המצוה ,

שישתמש מדוע  - חברו של תפילין  המוצא  אך מסכים , היה 

אין ולכן תפילין ? לעצמו  ירכוש  או שלו  את  יניח ולא בהן

תשלום . ללא  להתיר 

ומניחם דמיהם 'שם  הרמב "ם  דברי  את  לבאר  יש  ובזה 

lkdעליו  cia `ed ievn xacyלשום שצריך הטעם  כלומר: .'

משום הוא  תשלום , ללא  להשתמש  רשאי ואינו  דמיהם  את 

מסכימים הבעלים  אין ולכן  לרכישה  המצוי  דבר  הם  שתפילין 

בחינם . בהם  שישתמש 

ה'תשע"ט  אייר ח' שני יום ל'יד' 'חצר' בין

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úBòî àöBnä©¥¨
àì änìå .ïàöBî ìL ïä éøä ...äázä ìò ïàöî íà ...úeðça©£¦§¨¨©©¥¨£¥¥¤§¨§¨¨Ÿ
óàå ;úønzLnä øöç dðéàL éôì ?úeðçä ìòáì úeðçä äð÷ú¦§¤©£§©©©£§¦¤¥¨¨¥©¦§©¤¤§©

éøö ,dëBúa úeðçä ìòaL ét ìò.'éúeðç éì äð÷z' :øîBì C ©¦¤©©©£§¨¨¦©¦§¤¦£¦
אמר ש "אפילו שאומר מי  יש  דעת  הביא  (בעל הראב"ד

המציאההחנות) שם שבאה  לפי  לו , קנה  לא – רשותי לי תקנה 

יוסף' ה 'נמוקי כתב כך  ואכן , כידו ". וחצירו יאוש  (ב"מ קודם 

ב) שנתייאשוכג, קודם  אבידה  לאדם  באה שאם  שכשם 

הואיל  נתייאשו, שהבעלים  לאחר  אף  קונה  אינה  הבעלים 

שבאה אבידה קונה  אינה  חצירו  גם  כך  – לידו  באה ובאיסור

יאוש . קודם  לתוכה 

לי תקנה  החנות  בעל אמר שאם  סובר הרמב "ם אבל

החצר בעל עמידת  ללא  אף המשתמרת , בחצר  (וכן רשותי

נפלה האבידה אם  אף חצר מדין  האבידה  את  קנה  בתוכה ),

לחצר)לחנות  לומר(או שייך לא  בחצר  כי יאוש , לפני

לידיה". אתא  "באיסורא 

הדבר : וטעם 

ונעשה בהשבתה , האדם  נתחייב לידו שבאה באבידה 

ב עבור עליה  הבעליםשומר  כיד שידו ומאחר האבידה , על

מה ֿשאיןֿ הבעלים . ברשות  היא  עדיין  כי  ביאוש  נקנית  אינה

בהשבתה נתחייב לא ידיעתו, ללא  לחצרו  שנפלה  באבידה  כן

עליו) חל אינו להתעלם" תוכל "לא הציווי שהבעלים(וגם וברגע  ,

חצירו. לו  קנתה התייאשו

('d 'iq xvg oipw mixt` dpgn)

ה'תשע"ט  אייר ט' שלישי יום עסקה  לביטול שגרמה תאונה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰ïúBð ,øãça Bøñà£¨©¤¤¥
.ãáìa úáL éîc Bì§¥¤¤¦§©

בעקבות חולף . ברכב  ופגע מופרזת  במהירות  נסע נהג

לחלצו שהצליחו ועד  הנפגע , הרכב  בתוך הנהג נלכד הפגיעה 

לשלם הפוגע  הנהג  על האם חשובה . עסקית  לפגישה  איחר 

העסקה ? מביטול כתוצאה שנגרם  ההפסד  על 

של  ישירה  פעולה  על  רק  ממוני  חיוב  יש  כלל בדרך והנה ,

בעקיפין  שנגרם נזק  על  ולא  המקרה('גרמא')נזק  לכאורה  אך ,

על  המזיק  את  שמחייבים  זו בהלכה  המפורש  לדין  דומה 

כן ואם  מכליאתו, כתוצאה  לניזק  שנגרמה הרווח מניעת 

כתוצאה שנגרם ההפסד על  לשלם  הפוגע  הנהג  יצטרך 

הפגישה . מביטול

זו: בהשוואה  לדון  יש  אך 

הרא "ש  ג)א . ח, לחדר(ב"ק חברו את  הכניס אם  שרק כתב

משום שבת, לשלם  מתחייב הדלת, את  עליו  וסגר  בעצמו 

שהה כבר  חברו אם אך הניזק , בגוף ישירה  פעולה  שעשה 

רק זהו  כי  פטור הוא  הרי הדלת , את  עליו  סגר  והמזיק  בחדר 

שנגרם הנזק  על הפוגע  הנהג  את  לחייב אין  זה  ולפי  'גרמא '.

'נעל' רק  אלא  בידיו אותו עיכב  לא  שהרי  ברכב, שנלכד  לנהג 

בעדו. הרכב  את 
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ולא שבתו " דמי  לו  נותן בחדר "אסרו כתב  הרמב "ם  אך

נראה ולכאורה  בידיו, לחדר  שהכניסו  באופן שמדובר הזכיר 

אמנם חייב . כזה  באופן  שגם  וסובר  הרא "ש  על שחולק  מכך 

הרמב "ם כוונת  'אסרו ' שבמילה יתכן  כי הכרח מכך אין 

את סגר  אם  אך בחבלים , שקשרו כגון בגופו מעשה  שעשה 

פטור בעדו כאן)הפתח  האזל אבן תכ, חו"מ משפט דברי .(ראה

כשביטלו רק נאמר 'שבת ' חיוב  שמא  לדון  יש  עוד ב.

dk`lnnכי וכדומה , סחורה  ידי על  רווח במניעת  לא  אך ,

העתידי הרווח ביטול  מחמת  החיוב  אין  מלאכה  בביטול

'גרמא') רק זהו בכך (שלגביו מיד בגופו  הנעשה  הנזק משום  אלא 

dk`lnl xyekd z` epnn lhpy על ממון רווח  אפשרות  אך ,

ויתכן האדם  בגוף  שאינו  צדדי דבר היא  וכיו"ב סחורה ידי 

תשלום  חיוב  אין  כך ז)שעל יח, ב"ק שמואל רבי חידושי .(ראה

ה'תשע"ט  אייר י' רביעי יום חברו  על יד הרמת איסור

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰äknä ìk̈©©¤
déaâäì elôà ...äNòú àìa øáBò äæ éøä ...ìàøNiî øLk íãà̈¨¨¥¦¦§¨¥£¥¤¥§Ÿ©£¤£¦§©§¦©
àlL ét ìò óà ,Bøáç ìò Bãé déaânä ìëå ;øeñà ,Bøáç ìò Bãé̈©£¥¨§¨©©§¦©¨©£¥©©¦¤Ÿ

.òLø äæ éøä ¯ eäkä¦¨£¥¤¨¨
ב)בגמרא  נח, אע "פ(סנהדרין חבירו  על ידו  "המגביה נאמר 

הכהו  ryxשלא  `xwpתכה למה לרשע  'ויאמר שנאמר  ,

הכהו שלא  אע "פ  תכה , למה אלא  נאמר  לא  הכית  למה  רעך',

המגביה " וכתב  הגמרא מלשון שינה  והרמב "ם  רשע ". נקרא 

חבירו ... על  ryxידו df ixd על יד שהמגביה  ומשמע ."

עליו חל בלבד).רשע oicחברו שם קריאת זו כתב(ואין וכן 

מיימוניות  לעדות(סק"א)בהגהות  שפסול הראב "ן  בשם 

ולשבועה .

חבירו  על ידו להגביה  "אפילו  הרמב "ם  ",`xeq[ומלשון 

בלא עובר  זה "הרי הכאה , לגבי הקודמת  כבהלכה  ולא 

וכן מדרבנן. אלא  מדאורייתא האיסור שאין משמע  תעשה",

" ה 'חינוך' l"fכתב  minkgeלהכות מלרמוז  אפילו אותנו מנעו 

רשע"] נקרא  להכותו  חבירו  על  ידו  המגביה  כל  ואמרו 

על  ידו  'מגביה  של ה 'רשעות ' הרמב "ם  שלדעת  ונראה 

פעולת של  התחלה  היא  זו  שפעולה  משום  רק  אינה  חבירו'

נקרא שבגינו רע, מעשה  היא  עצמה  היד  הגבהת  אלא  הכאה 

רשע .

הגמרא לשון  מדיוק  הוא  הרמב"ם  דברי (שם)ומקור 

כי רשע ", נקרא הכהו  שלא אע "פ  חבירו על  ידו "המגביה 

כט)במדרש פ"א, רבה מרים(שמות שאדם  "משעה  הוא  הלשון 

exiagידו  zekdlבגמרא אך  רשע ", נקרא  הכהו  שלא אע "פ

הגבהת בעצם  מדובר כי  חבירו", "להכות  התוספת  הובאה לא 

חברו. על  היד 

הרמב "ם : שיטת  בביאור  להוסיף  ויש 

קונו " את "לשמש  היא האדם  בריאת  קדושין)תכלית על (סוף

ואבר  אבר  בכל והמצוות  התורה קיום  חרדים ידי  בספר (כמבואר

האדם). אברי לפי המצוות הואחלוקת היד  של בריאתה  תכלית  ועיקר

חבירו " על ידו את "מגביה  אדם  וכאשר והשפעה . לנתינה 

הוא הרי להכותו , כדי ביד  משתמש  לחברו להטיב  ובמקום 

הקב "ה כלפי זה  וחטא  לקצה, מקצה  היד תפקיד  את  הופך

היד. בהגבהת  מתחיל 

(jli`e 1 'nr `l zegiy ihewl)

ה'תשע"ט  אייר י"א חמישי יום באונס  חבירו ממון מסירת

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰íééBb eäeñðà íà¦£¨¦
.ïéîeìLzä ïî øeèt äæ éøä ¯ äàøäå ,úBàøäì ñpà ìàøNé Bà¦§¨¥©¨§©§§¤§¨£¥¤¨¦©©§¦

ì áiç äæ éøä ,ñeðà àeäL ét ìò óà ¯ ãia ïúðå àNð íàå.ílL §¦¨¨§¨©©¨©©¦¤¨£¥¤©¨§©¥
פטור שאנסוהו  מחמת  חבירו  ממון  לגויים שהראה  ישראל

לשלם חייב - ביד להם  ונתן  הממון  את  נטל  אם אבל מלשלם .

הדברים  א)וממקור קיז, קמא כשהראה(בבא - הטעם  מובן

מדין הוא  חיובו  - בידים  הזיק  שלא כיון  חבירו, ממון להם

אבל  חייבוהו, לא  אונס  ובמקום  מדרבנן , קנס שהוא  'גרמי '

כדין מדאורייתא לשלם  חייב  ביד להם ונתן הממון נטל  אם 

אנוס  שהוא אף בידים , לספר מזיק  ובתשובות כאן מיימוניות (הגהות

כ) סי' "נזיקין מותר  נפשוlehilכי  להציל כדי חבירו ממון 

דעת על חבירו בממון  עצמו  להציל "אסור  אך ממות ",

לשלם " דעת על אלא  ס"ב).להפטר, וגנבה גזלה הל' אדה"ז (שו"ע

חבירו ממון להראות  חכמים  התירו  שבו האונס  ובגדר 

החינוך בספר  כתב  מלשלם , ופטור  רטו)לגויים שהוא(מצוה ,

יראה לא  אם  ממון לו ("שיקחו ממון  אונס אנסוהו אם  אפילו

הראב "ד. בשם  גם  כן והביא  חבירו "). ממון

מיימוניות' ב 'הגהות  הנ"ל)אך  כ סי' שרק(ב'תשובות' כתב ,

חייב . ממון  מחמת  באונס אבל  פטור , נפשות  מחמת באונס 

הגמרא מדברי  ראיה  ב)והביא  יח, על (כתובות החתומים  שעדים 

אנוסים  היו  כי  שקר  שחתמו האומרים  oennהשטר zngn
אנוסים היו ואם  לעדות , ופסולים רשעים  zngnנקראים

zeytp. לעדות כשרים 

יוסף ' ה 'בית המוסר)והוסיף  ד"ה שפח סי מחמת(חו"מ שאונס 

הרמ"א כתב  וכן  נפשות . מחמת  כאונס  דינו  ס"ב):מכות  (שם

ממון". אונס  לא  אבל ויסורין, הכאות אלא  אונס  מקרי "לא

הש "ך  כב)וכתב  ס"ק שם הרמב "ם ,(חו"מ דעת  גם  היא  שכך

מפני(בה"ג)שכתב  שזהו לגוי  להראות  כשנאנס  הפטור  בטעם 

לו יראה  לא  ".edziniאוedki"שאם 

פטור ממון מחמת  הנאנס גם הש "ך: כתב  ולהלכה 

הרא "ה כדעת  סוברים  והרשב "א  הרמב "ן גם  כי (בעל מלשלם ,

החינוך) ליספר קים  לומר  ו "יכול  פטור , ממון באונס  שאף 

כוותיהו".
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ה'תשע"ט  אייר י"ב שישי יום דיין? נעשה עד מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰íãà̈¨
;"Eaøwî òøä zøòáe" :øîàpL ,âøäð ¯ Lôpä úà âøäL äôøè§¥¨¤¨©¤©¤¤¤¡¨¤¤¡©¦©§¨¨¨¦¦§¤
enfé ànL ;øeèt ,íéãò éðôa ìáà .ïéc úéa éðôa âøäiL àeäå§¤©£Ÿ¦§¥¥¦£¨¦§¥¥¦¨¤¨¦Ÿ
àlà âøäì eîîæ àì éøäL ,ïéâøäð ïðéà enæeä íàå ,íéãòä̈¥¦§¦©¥¨¤¡¨¦¤£¥Ÿ¨§©£Ÿ¤¨

.úeãò dðéà ,änæäì äéeàø dðéàL úeãò ìëå ,äôøè§¥¨§¨¥¤¥¨§¨©£©¨¥¨¥
שמיעה תהא  "לא  כי  ראייתם  פי  על  לדון  יכולים  ֿ דין  בית

מראיה " תהא)גדולה  לא ד"ה כה.ב ר"ה התוספות(תוס' וכתבו  .

בפני) ד"ה א עח, בשעה(סנהדרין ביום, כשראו רק לדון שיכולים

לדון  א)שיכולים  לב, בסנהדרין המאורע(כמבואר את ראו אם אך

ראויים אינם  בלילה כי ראייתם , פי  על הורגים  אין בלילה,

טריפה על  עדות  כי  להעיד יכולים אינם  עדות  ובתורת לדון,

עדות . ואינה  להזמה ' ראויה  שאינה 'עדות  היא

את שהרג  אחד  שראו סנהדרין טרפון , רבי  לדעת  והנה ,

דיינים , נעשים  ומקצתם  עדים  נעשים  הדיינים  מקצת  הנפש ,

שנעשו האחרים  הדיינים  מפי  העדות  את  מקבלים  והדיינים

יכולים ואינם  עדים  נעשים  כולם עקיבא , רבי  ולדעת  עדים .

דיין '. נעשה  עד  'אין  כי אותו  לדון

חינוך' ה 'מנחת תט)וכתב משנה '(מצוה ה 'כסף  דברי  פי על

ה"ח) פ"ה עדות נעשה(הל' שעד  טרפון כרבי פסק  כאן  שהרמב "ם

ֿ דין בית כאשר כאן ואף  עצמו, ראיית  פי על  לדון ויכול דיין

ראייתם . פי על  אותו  דנים הנפש , את  שהרג טריפה אדם  ראו 

טרפון רבי כנגד  לא  אבל חברו, נגד עקיבא  כרבי הלכה ואמנם

רבו. שהיה 

רבי לדעת גם היא  כאן  שההלכה מבאר שמח' וה 'אור 

"ושפטו שנאמר  משום  דיין  נעשה העד אין  לדעתו  כי  עקיבא:

להפוך  צריכים  ֿ דין שבית היינו  העדה ", והצילו העדה ...

לא הנפש  את  שהרג  שראו וכיון  ולהצילו, הנאשם של בזכותו 

זכות לו למצוא א)יוכלו כו, הנפש ,(ר"ה את שהרג  בטריפה  אך  .

טריפה כי מקרבך', הרע  'ובערת  משום  ולחייבו  לדונו יכולים

אדם מדיני פטור וההורגו כמת , חשוב חיותו מקור שניתק

ה"ח) בזכותו.(לעיל להפוך  צריכים  ואינם 

ה'תשע"ט  אייר י"ג קודש שבת כהונה  בטלה - חלל שנמצא כהן

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øîâð¦§©
eøb ïa ìBãbä ïäkä àöîðå ,Bðécäìèa ¯ äöeìç ïa Bà äL ¦§¦§¨©Ÿ¥©¨¤§¨¤£¨¨§¨

íMî àöBé Bðéàå ,ìBãb ïäk àìa Bðéc øîâð elàëe ,äpäk§ª¨§¦¦§©¦§ŸŸ¥¨§¥¥¦¨
.íìBòì§¨

אמוראים  א)נחלקו יב , לגלות(מכות הרוצח של דינו נגמר  :

לכהונה  ופסול חלל הגדול שהכהן חלוצה)ומצאו  בן או גרושה (בן

-' אחת, לאחרdznלדעה  הגדול  הכהן  מת  וכאילו  כהונה ',

הגלות מן  פוטרת שמיתתו  הדין , הקודמת)גמר  בהלכה ,(כמובא

' שניה  כהןdlhaולדעה  היה  שלא  למפרע  נתגלה - כהונה'

גלות וחייב  גדול, כהן בלא  דינו  שנגמר  כרוצח זה  והרי גדול ,

לעולם משם  יוצא  י)ואינו הל' .(כדלעיל

ונודע במקדש  שעבד  כהן  דומה: בדין תנאים  ונחלקו

הקרבנות כל  אליעזר רבי לדעת - לכהונה  פסול  שהוא 

קודם שהקריב  הקרבנות  יהושע  רבי  ולדעת  פסולים , שהקריב

כשרים . פסולו שנודע 

בגמרא  שם)ומבואר את(מכות הפוסל אליעזר  רבי :

ש ' יסבור  ודאי  למפרע  דיןdlhaהקרבנות  לענין  גם  כהונה '

הדין ו"נגמר מעולם  כהן  היה  שלא  נתברר  כי לרוצח, גלות 

הקרבנות את המכשיר יהושע רבי  אך  גדול" כהן  בלא

' רק  לא  לסבור יכול שרביdznשהקריב, (וכמו  כהונה '

כך  פסולו , שנמצא  קודם  הכהן  של קרבנותיו מכשיר  יהושע

מת וכאילו פסולו נמצא  הדין  גמר  לאחר  שרק  גלות  לענין  גם

' גם  אלא  קרבנות(למפרע)כהונה 'dlhaעכשיו ), לענין  רק  כי

משום פסולו  נודע  בטרם  לפוסלם  שאין יהושע  רבי אומר 

מזה  ולמדים  תרצה " ידיו ופועל חילו  ה ' "ברך (קידושין שנאמר 

ב ) כחללסו, שהקריב  קרבנות  לרצון ('חילו')שגם  ידיו יהיו ('פועל

ש 'תרצה') יהושע  רבי  מודה  הרוצח גלות  לענין dlhaאבל 
גדול. כהן בלא  דינו  נגמר כאילו  למפרע פסולו וחל כהונה'

את המכשיר  יהושע  רבי שלדעת  משנה ' ה 'כסף  ומבאר 

שכהן חילו..." ה' מ"ברך הלימוד  חלל , בהיותו הכהן עבודת

גלות שלענין ננקוט אם  רק  נצרך כשירה  עבודתו חלל שנמצא 

' 'dlhaלרוצח אם  כי שעבודתוdznכהונה ', פשוט כהונה '

לענין ואכן , זה . על מיוחד בלימוד צורך ואין  כשרה  הקודמת

הרמב "ם פסק  ה"י)קרבנות פ"ו המקדש ביאת שעבד (הל' בכהן

ה ' ברך שנאמר  לשעבר ... כשירה ש "עבודתו  חלל ונמצא

חילו".



עה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  אייר י"ב שישי יום דיין? נעשה עד מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰íãà̈¨
;"Eaøwî òøä zøòáe" :øîàpL ,âøäð ¯ Lôpä úà âøäL äôøè§¥¨¤¨©¤©¤¤¤¡¨¤¤¡©¦©§¨¨¨¦¦§¤
enfé ànL ;øeèt ,íéãò éðôa ìáà .ïéc úéa éðôa âøäiL àeäå§¤©£Ÿ¦§¥¥¦£¨¦§¥¥¦¨¤¨¦Ÿ
àlà âøäì eîîæ àì éøäL ,ïéâøäð ïðéà enæeä íàå ,íéãòä̈¥¦§¦©¥¨¤¡¨¦¤£¥Ÿ¨§©£Ÿ¤¨

.úeãò dðéà ,änæäì äéeàø dðéàL úeãò ìëå ,äôøè§¥¨§¨¥¤¥¨§¨©£©¨¥¨¥
שמיעה תהא  "לא  כי  ראייתם  פי  על  לדון  יכולים  ֿ דין  בית

מראיה " תהא)גדולה  לא ד"ה כה.ב ר"ה התוספות(תוס' וכתבו  .

בפני) ד"ה א עח, בשעה(סנהדרין ביום, כשראו רק לדון שיכולים

לדון  א)שיכולים  לב, בסנהדרין המאורע(כמבואר את ראו אם אך

ראויים אינם  בלילה כי ראייתם , פי  על הורגים  אין בלילה,

טריפה על  עדות  כי  להעיד יכולים אינם  עדות  ובתורת לדון,

עדות . ואינה  להזמה ' ראויה  שאינה 'עדות  היא

את שהרג  אחד  שראו סנהדרין טרפון , רבי  לדעת  והנה ,

דיינים , נעשים  ומקצתם  עדים  נעשים  הדיינים  מקצת  הנפש ,

שנעשו האחרים  הדיינים  מפי  העדות  את  מקבלים  והדיינים

יכולים ואינם  עדים  נעשים  כולם עקיבא , רבי  ולדעת  עדים .

דיין '. נעשה  עד  'אין  כי אותו  לדון

חינוך' ה 'מנחת תט)וכתב משנה '(מצוה ה 'כסף  דברי  פי על

ה"ח) פ"ה עדות נעשה(הל' שעד  טרפון כרבי פסק  כאן  שהרמב "ם

ֿ דין בית כאשר כאן ואף  עצמו, ראיית  פי על  לדון ויכול דיין

ראייתם . פי על  אותו  דנים הנפש , את  שהרג טריפה אדם  ראו 

טרפון רבי כנגד  לא  אבל חברו, נגד עקיבא  כרבי הלכה ואמנם

רבו. שהיה 

רבי לדעת גם היא  כאן  שההלכה מבאר שמח' וה 'אור 

"ושפטו שנאמר  משום  דיין  נעשה העד אין  לדעתו  כי  עקיבא:

להפוך  צריכים  ֿ דין שבית היינו  העדה ", והצילו העדה ...

לא הנפש  את  שהרג  שראו וכיון  ולהצילו, הנאשם של בזכותו 

זכות לו למצוא א)יוכלו כו, הנפש ,(ר"ה את שהרג  בטריפה  אך  .

טריפה כי מקרבך', הרע  'ובערת  משום  ולחייבו  לדונו יכולים

אדם מדיני פטור וההורגו כמת , חשוב חיותו מקור שניתק

ה"ח) בזכותו.(לעיל להפוך  צריכים  ואינם 

ה'תשע"ט  אייר י"ג קודש שבת כהונה  בטלה - חלל שנמצא כהן

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øîâð¦§©
eøb ïa ìBãbä ïäkä àöîðå ,Bðécäìèa ¯ äöeìç ïa Bà äL ¦§¦§¨©Ÿ¥©¨¤§¨¤£¨¨§¨

íMî àöBé Bðéàå ,ìBãb ïäk àìa Bðéc øîâð elàëe ,äpäk§ª¨§¦¦§©¦§ŸŸ¥¨§¥¥¦¨
.íìBòì§¨

אמוראים  א)נחלקו יב , לגלות(מכות הרוצח של דינו נגמר  :

לכהונה  ופסול חלל הגדול שהכהן חלוצה)ומצאו  בן או גרושה (בן

-' אחת, לאחרdznלדעה  הגדול  הכהן  מת  וכאילו  כהונה ',

הגלות מן  פוטרת שמיתתו  הדין , הקודמת)גמר  בהלכה ,(כמובא

' שניה  כהןdlhaולדעה  היה  שלא  למפרע  נתגלה - כהונה'

גלות וחייב  גדול, כהן בלא  דינו  שנגמר  כרוצח זה  והרי גדול ,

לעולם משם  יוצא  י)ואינו הל' .(כדלעיל

ונודע במקדש  שעבד  כהן  דומה: בדין תנאים  ונחלקו

הקרבנות כל  אליעזר רבי לדעת - לכהונה  פסול  שהוא 

קודם שהקריב  הקרבנות  יהושע  רבי  ולדעת  פסולים , שהקריב

כשרים . פסולו שנודע 

בגמרא  שם)ומבואר את(מכות הפוסל אליעזר  רבי :

ש ' יסבור  ודאי  למפרע  דיןdlhaהקרבנות  לענין  גם  כהונה '

הדין ו"נגמר מעולם  כהן  היה  שלא  נתברר  כי לרוצח, גלות 

הקרבנות את המכשיר יהושע רבי  אך  גדול" כהן  בלא

' רק  לא  לסבור יכול שרביdznשהקריב, (וכמו  כהונה '

כך  פסולו , שנמצא  קודם  הכהן  של קרבנותיו מכשיר  יהושע

מת וכאילו פסולו נמצא  הדין  גמר  לאחר  שרק  גלות  לענין  גם

' גם  אלא  קרבנות(למפרע)כהונה 'dlhaעכשיו ), לענין  רק  כי

משום פסולו  נודע  בטרם  לפוסלם  שאין יהושע  רבי אומר 

מזה  ולמדים  תרצה " ידיו ופועל חילו  ה ' "ברך (קידושין שנאמר 

ב ) כחללסו, שהקריב  קרבנות  לרצון ('חילו')שגם  ידיו יהיו ('פועל

ש 'תרצה') יהושע  רבי  מודה  הרוצח גלות  לענין dlhaאבל 
גדול. כהן בלא  דינו  נגמר כאילו  למפרע פסולו וחל כהונה'

את המכשיר  יהושע  רבי שלדעת  משנה ' ה 'כסף  ומבאר 

שכהן חילו..." ה' מ"ברך הלימוד  חלל , בהיותו הכהן עבודת

גלות שלענין ננקוט אם  רק  נצרך כשירה  עבודתו חלל שנמצא 

' 'dlhaלרוצח אם  כי שעבודתוdznכהונה ', פשוט כהונה '

לענין ואכן , זה . על מיוחד בלימוד צורך ואין  כשרה  הקודמת

הרמב "ם פסק  ה"י)קרבנות פ"ו המקדש ביאת שעבד (הל' בכהן

ה ' ברך שנאמר  לשעבר ... כשירה ש "עבודתו  חלל ונמצא

חילו".
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dcia`eעו dlifb zekld - oiwifp xtq - xii` 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyxii` b"iÎ'f -h"ryz

ה'תשע"ט  אייר ז' ראשון יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

מקום 1) זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו
נתבארו  וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז,
אסור  שהוא הדברים ממנה, יעשה מה אבידה המוצא בו
הדבר  הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם
בשמירתו. חייב שאינו הדבר הוא ומה בשמירתו חייב שהוא

.‡d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‡e‰L ‰„·‡ ‡ˆBn‰2·iÁ - «≈¬≈»∆«»¿«¬ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï3dÚÈ„B‰Ïe ‰ÈÏÚ4ÔÈÓ BÏ „·‡L ÈÓ :¯ÓBÏÂ ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ»¿«ƒ∆»«ƒ
ÈBÏt5ÔÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,6‰ÂL ‰˙È‰ elÙ‡ .ÏhÈÂ ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¬ƒ»¿»»∆

‰ÏÊe‰Â ‰‡Èˆn‰ ˙Úa ‰Ëe¯t7ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -8.‰ÈÏÚ ¿»¿≈«¿ƒ»¿¿»«»¿«¿ƒ»∆»
‰‰B·b Ô·‡Â9eÈ‰ ‰ÈÏÚL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‰˙È‰ ¿∆∆¿»»¿»ƒ»«ƒ∆»∆»»

.ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ

יד 2) ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה על
במקום 3)וכו'. היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה

חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי,
לשכניו 4) שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום

ט. הלכה ראה ואל 5)ולמיודעיו. ב בהלכה דוגמאות
את  לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז
נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו

הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא זה 6)בבא חפץ המייחדים
מין. מאותו החפצים אינה 7)מיתר פרוטה משווה ופחות

ונתחייב 8)מציאה. פרוטה שווה הייתה שמצאה שבשעה
כז.). מציעא (בבא כח:9)בה שם בברייתא הנזכרת זו

אבידות  להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית

.·ÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk10„·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ - ˙BÚÓ ‡ˆÓ Ì‡ ? ≈««¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ∆»«
ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»

LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈
„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«

ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני

את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.‚ÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ

ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈
ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿

¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…
Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש
תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.„Ô˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת  דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.‰ÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»

Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ
.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈

או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.ÂÌÈL e‡a27Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«
¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰ ÈÓÈÒ28‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - ƒ»≈»¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ29„Á‡‰ ‰„BiL „Ú ¿…»∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»

˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡ B¯·ÁÏ«¬≈«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â ,ÌÈÓÈq‰30. «ƒ»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ

È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê∆»«ƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈
BÈ‡L BÓk „Á‡‰ „Ú‰31.ÁÈpÈÂ , »≈»∆»¿∆≈¿«ƒ«
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שם 27) רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
סימן 28)כח. נתן וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.Ê‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«
- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈

daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆
ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈

dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»
˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«

daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת
יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.

ואורכה. רוחבה  לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל
הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל

האבידה. את יקבל יותר המובהקים

.ÁÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ‰ÈÏÚ38.ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ . »∆»¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ

ÈL39Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40È„k , ≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È ‡lL41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ∆…ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת

בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא המוצא 39)ומי
ידע  שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין
מיד  לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש

שזהו 40)(שם). ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל

בשני 41) להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם
הרגל  עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא היה 42)הבא, שלא
הקודמים. הרגלים כזה.43)בשני במרחק נמצא ביתו אם

זה.44) ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה 45)כדי יותר
בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים

עד  הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי
שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך

.Ë·¯ÁMÓ46ÔÈÊÈ¯ÎÓ e‰iL eÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒƒ
˙BiÒk Èz·a47˙BL¯„Ó Èz··e48ÔÈÒp‡‰ ea¯MÓ .49 ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«»«»ƒ

‡È‰ CÏÓ ÏL ‰‡Èˆn‰ :e¯Ó‡Â50L eÈ˜˙‰ ,eÈ‰i ¿»¿«¿ƒ»∆∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
ÂÈÚcÈÓÏÂ ÂÈÎLÏ ÔÈÚÈ„BÓ51.Bi„Â ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿À»»¿«

שם.46) הקודמת הברייתא שם 47)המשך שמתפללים
שם. מצויים שם.48)ורבים מצויים ורבים שם שלומדים

המוצא.49) מיד המציאה את בכוח כגון 50)שלקחו
פומבי. במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים

שלהם.51) למכרים הודיעו והם

.ÈÊÈ¯Î‰52ÚÈ„B‰ B‡53‰È‰z - ÌÈÏÚa‰ e‡a ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ«¿…»«¿»ƒƒ¿∆
e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú BÏˆ‡ ˙ÁpÓ ‰‡Èˆn‰54ÔÓÊ ÏÎ·e . «¿ƒ»À««∆¿«∆»≈ƒ»¿»¿«

·iÁ - ‰„·‡ B‡ ‰·‚ Ì‡ ,BÏˆ‡ ‰„·‡‰L∆»¬≈»∆¿ƒƒ¿¿»»¿»«»
‰Ò‡ Ì‡Â ;d˙eÈ¯Á‡a55‰„·‡ ¯ÓBML .¯eËt - ¿«¬»»¿ƒ∆∆¿»»∆≈¬≈»

‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk56‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»
‰OÚ ˙BˆÓ ‰nkÓ ¯ËÙÂ57˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿»ƒ«»ƒ¿¬≈»¿«∆≈

d˙¯ÈÓLa58. ƒ¿ƒ»»

מדרשות.52) ובבתי כנסיות בבתי או המקדש בבית
אנסים.53) שיש בשעה בעל 54)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם היה 55)האבידה ולא מזויין, שודד ידי על כגון
זאת. למנוע המוצא ופטור 56)בכוח בגניבה שחייב

נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב פסק באונס.
יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי
חננאל. רבינו פסק וכך פב.), שם יוסף, רב כדעת הכל (דעת

בה,57) וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש
שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק

מונחת 58) כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון
מן  פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו
המצוות  שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה.
בראשו  שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד,
תוספות  שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית

הנאה. בההיא המתחיל דיבור

.‡È¯w·Ï CÈ¯ˆÂ59d˜„·Ïe ‰„·‡‰ ˙‡60‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈∆»¬≈»¿»¿»¿≈∆…
‰ÈÏ‡Ó „·‡˙Â „Òtz61‰‡¯ - BÏ B˙·L‰Â :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¿…«≈≈∆»∆∆¡««¬≈…¿≈
BÏ ep·ÈLz C‡È‰62¯Óˆ ÏL ˙eÒk ‡ˆÓ ?„ˆÈk .63- ≈«¿ƒ∆≈«»»¿∆∆∆

d¯ÚÓ64ÏwÓa ‰p¯ÚÈ ‡ÏÂ .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡65, ¿«¬»««ƒ¿ƒ¿…¿«¬∆»¿«≈
Ì„‡ Èa ÈLa ‡ÏÂ66‰hÓ Èab ÏÚ dÁËBLÂ . ¿…ƒ¿≈¿≈»»¿¿»««≈ƒ»

dk¯ˆÏ67ˆÏe dk¯ˆÏ ‡Ï Ï·‡ ,„·ÏaBk¯68encÊ . ¿»¿»ƒ¿«¬»…¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿
- dk¯ˆÏ elÙ‡Â Ì‰ÈÙa ‰pÁËLÈ ‡Ï - ÌÈÁ¯B‡ BÏ¿ƒ…ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆«¬ƒ¿»¿»

.·bz ‡nL∆»ƒ»≈

לזמן.59) אם 60)מזמן יבדוק אותה מבקר שהוא בשעה
נתקלקלה. בכסות.61)לא עש תשיב 62)כגון, כלומר,

כח:). מציעא בבא (משנה בשלימות בגד 63)לו אבל
פירשו  כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן

והרי"ף. חננאל האבק.64)רבינו  עלולה 65)מן כי
וממתחים 66)להיקרע. ומנערים, ראשיה בשני האוחזים
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מדי. יותר ל.).67)אותה (שם לכסות 68)שתתאוורר
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את

.·È.e·˜¯È ‡lL È„k ,Ô‰a LnzLÓ - ıÚ ÈÏk ‡ˆÓ»»¿≈≈ƒ¿«≈»∆¿≈∆…≈»¿
ÔÈnÁa Ô‰a LnzLÓ - ˙LÁ ÈÏk69È„È ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , ¿≈¿∆ƒ¿«≈»∆¿«ƒ¬»…«¿≈

¯e‡‰70Ô˜ÈÁLnL ÈtÓ ,71Ô‰a LnzLÓ - ÛÒk ÈÏk . »ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈»∆
‡ˆÓ .Ô¯ÈÁLnL ÈtÓ ,ÔÈnÁa ‡Ï Ï·‡ ,ÔBˆa¿≈¬»…¿«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»»»

˙BÙ¯‚Ó72‡Ï Ï·‡ ,C¯a Ô‰a LnzLÈ - ˙Bnc¯˜Â «¿≈¿«¿Àƒ¿«≈»∆¿«¬»…
Ô˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,‰L˜a73ÈÏÎe ·‰Ê ÈÏk ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»»»¿≈»»¿≈
ÔzLt ÏL ˙eÒÎe ˙ÈÎeÎÊ74„Ú Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿∆ƒ¿»¬≈∆…ƒ«»∆«

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯cÎÂ .e‰iÏ‡ ‡B·iL∆»≈ƒ»¿«∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa75. ¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»

בצונן.69) שכן וכל בחמים על 70)אפילו הכלי יתן לא
(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן ומאבדים

מעדר.72) לה.74)פוגמם.73)מין מזיק שהניעור
דרך 75) באותה בפיקדון לטפל השומר חייב כן ועל

נמצא  הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה

.‚ÈÔ‰a ‡¯B˜ - ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÓ76.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ »»¿»ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ
ÔÏÏBb - ˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â77.ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿ƒ≈≈«ƒ¿¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe78‰lÁzÎÏ Ô‰a „ÓÏÈ ‡Ï79‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»…ƒ¿«»∆¿«¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰LÈÂ ‰L¯t80Ìb¯˙ÈÂ ‰L¯t ‡¯˜È ‡ÏÂ ,81‡ÏÂ . »»»¿ƒ¿∆¿…ƒ¿»»»»ƒ«¿≈¿…

ÔÈt„ ‰LÏMÓ ¯˙È Ba ÁzÙÈ82ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ‰È ‡ÏÂ . ƒ¿«»≈ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿¿«ƒƒ
‰Ï·ÈÂ ‰Ê CLÓÈÂ ‰Ê CLÓÈ ‡nL ,ÔÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿…∆¿ƒ¿…∆¿ƒ¿∆

„Á‡ ÔÈÚa Ô‰ ÔÈ¯B˜ Ï·‡ ;¯Ùq‰83e‡¯˜È ‡ÏÂ . «≈∆¬»ƒ≈¿ƒ¿»∆»¿…ƒ¿¿
.„Á‡ ÔÈÚa elÙ‡Â ,„Á‡ ¯ÙÒa ‰LÏL¿»¿≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿»∆»

אותם.76) לאוורר אוויר.77)כדי בהם שייכנס כדי
מגילות. בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת

יום.78) לשלושים אחת כי 79)אפילו למד, שלא עניין
הספר. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב

שם.80) גמרא שנייה, פעם העם.81)ויקרא לשפת
ולהתקלקל.82) ליפול הספר אביי 83)עלול תשובת לפי

בשני  קריאה ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם)
להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין

.„ÈÌL - ÔÈlÙz ‡ˆÓ84ÂÈÏÚ ÔÁÈpÓe Ô‰ÈÓc85; »»¿ƒƒ»¿≈∆«ƒ»»»
Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»

„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.ÂË‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»

Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ
‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»

ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆
˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»

.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.ÊËÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך

מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.ÊÈ‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.ÁÈ‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי
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.ËÈÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל

.ÎÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
להכריז 1) חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר

שנתייאשו  שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם,
וכן  סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.
עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר

סימן. להם שאין הדברים

.‡'EÈÁ‡ ˙„·‡ Ïk' ÏÏÎa ‰ÏÓO‰2ÔÎÂ ,‰˙È‰ «ƒ¿»ƒ¿«»¬≈«»ƒ»¿»¿≈
‰O‰Â ¯BM‰3¯BÓÁÂ4?¯BÓÁ ·e˙k‰ Ë¯t ‰nÏÂ . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙Úc¯Ó ÈÓÈÒa B¯ÈÊÁ‰Ï5¯·„a ÔÓÈq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ»≈«¿««««ƒ∆«ƒ»¿»»
ÏÙh‰6?‰OÂ ¯BL Ë¯t ‰nÏÂ .¯ÈÊÁÈ - BÏ7¯ÈÊÁ‰Ï «»≈«¬ƒ¿»»»«»∆¿«¬ƒ

‰O‰ ˙f‚ elÙ‡8·Ê Ê‚ B‡9‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BL ¬ƒƒ««∆≈¿«««ƒ∆
ËÚeÓ ¯·„10?‰ÏÓO‰ Ë¯t ‰nÏÂ .11:‰pnÓ „ÓÏÏ »»»¿»»»««ƒ¿»ƒ¿…ƒ∆»

LiL d˙˜ÊÁÂ ,ÔÈÓÈÒ dÏ LiL ˙„ÁÈÓ ‰ÏÓO‰ ‰Ó»«ƒ¿»¿À∆∆∆≈»ƒ»ƒ¿∆¿»»∆≈
ÔÈÚ·Bz dÏ12¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,13BÏ LiL ¯·c Ïk Û‡ ; »¿ƒ¿«»¿«¬ƒ«»»»∆≈

·iÁÂ ,ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¬≈¿∆«∆≈¿ƒ¿«»
eL‡È˙ ‡l‡ ,ÔÈÚ·Bz BÏ ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;¯ÈÊÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ¬»»»∆≈¿ƒ∆»ƒ¿»¬

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ epnÓ15Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆«¿»ƒ¬≈∆¿««ƒ
ÌÈÓÈÒ Ba LiL16. ∆≈ƒ»ƒ

רכד,2) תצא 'ספרי' ראה אחיך", אבידת לכל תעשה "וכן
כז. בבאֿמציעא א.3)ומשנה כב, ג.4)דברים שם,

סימן 5) לו שאין אףֿעלֿפי החמור, שעל האוכף בסימני
שם). (גמרא עצמו הייתי 6)בחמור "חמור", פרט לולא

מחזירים  אין אבל החמור, בסימני אוכף מחזירים אומר
אוכף. בסימני שם.7)חמור שגזז,8)גמרא השה צמר

(שם). אצלו ונטענה צמר בלי השה את מצא אפילו
(שם).9) יחזיר הזנב שבסוף שהיא 10)השער ובאבידה

חייב  שאינו אמרנו פרוטה, משווה פחות כגון מועט, דבר
אבל  יב), הלכה יא פרק (למעלה להחזירה ולא בה לטפל
שוה  - השור - האבידה שעיקר מכיון התורה, מחייבת כאן
(דפוס  טו דף לבבאֿמציעא נמוקיֿיוסף וראה הוא. פרוטה

זנבו. לגיזת ד"ה כז. שם ותוספות שם.11)ווילנא) משנה
אותה.12) התובעים תעשה 13)בעלים "וכן ככתוב

כלשון  ב"שמלה" מתחיל [רבינו ג). כב, (דברים לשמלתו"
שהם  כפי הלימודים את מסדר הוא כן ואחרי המשנה,

שם]. בגמרא ג.14)מסודרים הלכה סוף לקמן ראה
בעלים.15) ללא החפץ שנשאר על 16)מכיון ומתקבל

שידוע  במקרה מהֿשאיןֿכן התייאשו, לא שהבעלים הדעת,
הבעלים. שהתייאשו

.·ÔÂÈk ,ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ïk :‰„·‡a ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈»»»»∆≈ƒ»≈»
˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÌÈÏÚa‰ Ba eÚ„ÈÂ „·‡L∆»«¿»¿«¿»ƒ∆»«¬≈∆¿∆¿«

ÂÈÏÚa eL‡È˙pL17ËÁÓ B‡ „Á‡ ¯ÓÒÓ ÔB‚k .epnÓ ∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿«¿≈∆»««
˙Á‡18ÔÓÈÒ ÔzÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÚaËÓ B‡ «««¿≈«∆¬≈≈»¿ƒƒ≈ƒ»

ÙÏe .Ô‰Ï B¯ÈÊÁ‰ÏB‡ˆnL ‰ÊÏ ‡e‰ È¯‰ CÎÈ19. ¿«¬ƒ»∆¿ƒ»¬≈»∆∆¿»

החפץ.17) על בעלותם את להוכיח יוכלו שלא מכיון
להכריז,18) חייב מאחד, יותר יש אם כד. בבאֿמציעא

א. הלכה טז פרק לקמן ראה סימן. הוא המספר שהרי
יאוש.19) לאחר לידו הגיע כי

.‚- ‰Ó‰·e ‰ÏÓO ÔB‚k ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈»
È¯‰L ;ÂÈÏÚa epnÓ eL‡È˙ ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆…ƒ¿»¬ƒ∆¿»»∆¬≈
CÎÈÙÏ .Ô‰Ï ¯ÊÁÈÂ Ba LiL ÔÈÓÈÒ ÔzÏ ‰ÈeÏz ÔzÚc«¿»¿»ƒ≈ƒ»ƒ∆≈¿«¬…»∆¿ƒ»

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ B‡ˆBn‰20eL‡È˙pL Ú„È Ôk Ì‡ ‡l‡ . «¿«»¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«∆ƒ¿»¬
ÔB¯ÒÁÏ ÈÂ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙B‡ ÚÓML ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿∆»«»¿ƒ«¿∆¿

ÒÈk21- eL‡È˙pL ÔÈ‡¯nL el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆ƒ¿»¬
.d‡ˆBÓ ÏL ‰„·‡‰ d˙B‡ È¯‰¬≈»»¬≈»∆¿»

כז.20) כד: בבאֿמציעא דאבידתא,21)משנה "כללא
(שם  מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון ליה ווי דאמר כיוון
שמתייאשים, שיאמרו צורך אין סימן בו שאין בדבר כג.).
בחזקת  זה הרי שאבד, הבעלים שידעו בשעה אלא

שהתייאשו.

.„¯‰·e ÌÈa ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ22 ¿≈ƒ»»»»∆≈ƒ»¿»¿»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba¯L ÌB˜Óa B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23- ¿«≈»∆¿»∆À¿≈»ƒ

‰ÚMÓ epnÓ ÂÈÏÚa eL‡È˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆ƒ»»
ÏÙpL24Èt ÏÚ Û‡Â B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ CÎÈÙÏe . ∆»«¿ƒ»¬≈∆¿¿««ƒ

ÌÈÏÚa‰ eÚÓL ‡lL25.epnÓ eL‡È˙pL ∆…»¿«¿»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆

כב:22) כא: כד:23)שם שנפל,24)שם לו ונודע
יאוש. לאחר המוצא ליד הגיע שהבעלים 25)וא"כ צ"ל:

נתייאשו.

.‰˙ÚcÓ ‡lL Le‡È26ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,27 ≈∆…ƒ««¬ƒ¿»»∆≈ƒ»
Le‡È BÈ‡ -28Ba Ú„È ‡ÏÂ ¯È„ epnÓ ÏÙ ?„ˆÈk . ≈≈≈«»«ƒ∆ƒ»¿…»«

È¯‰ - L‡È˙È ÏÙpL Ba Ú„iLkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÙpL∆»«««ƒ∆¿∆≈«∆»«ƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ .ÏÙpL ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ,‰zÚ Le‡È BÈ‡ ‰Ê∆≈≈«»«∆≈¿«¿»ƒ∆»«¬»
B‡ ,ÈBÏÙÏ ÂÈz˙ ‡nL :ÌÈÏÚa‰ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ„Ú Ì‡ƒ¬«ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒƒ¿ƒ

Ïc‚Óa29,ÔBaLÁa È˙ÈÚË ‡nL B‡ ,ÁpÓ ‡e‰ ¿ƒ¿»À»∆»»ƒƒ¿∆¿
.Le‡È ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈«¿»ƒ≈∆≈

שאין 26) מכיון יתייאש, ממנו אבד שהחפץ המאבד כשידע
בעל  עדיין ידע לא המוצא שמצא בשעה אבל סימן. בו
כא: שם התייאש, לא כן ועל האבידה, מקרה על החפץ
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שהמאבד 27) במפורש שמעו אפילו סימן, בו שיש בדבר
לדעת  המוצא, ליד האבידה שהגיעה אחרי לבסוף, התייאש
המוצא  ליד הגיע שהחפץ מכיוון קונה, אינו זה יאוש הכל
(שם). לעצמו לקחתה למוצא היה ואסור יאוש, לפני

הששה 28) מן אחד הוא זה ודין כרבא. ולא אביי, כדעת
נקבע  כלל רבא, נגד כאביי בגמרא הלכה שנפסקה דברים
של  (נוטריקון קגם" ב"יעל דאביי כוותיה הילכתא בגמרא:
לבעלים  נודע אם הדבר ברור לא אם ואפילו הדינים). ששת
 ֿ (מגיד לעצמו לקחתו למוצא אסור לא, או אבד שהחפץ

בארון.29)משנה).

.ÂB¯·Á ‰‡B¯‰30‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯È„ epnÓ ÏÙpL »∆¬≈∆»«ƒ∆ƒ»«»»∆¿…
Ba Ú„È31Le‡È Ì„˜ ¯Èc‰ ÏËÂ ,32ÏÚ ¯·BÚ - »«¿»««ƒ»…∆≈≈«
‰OÚ33ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚÂ34e¯‡aL BÓk ,35elÙ‡Â . ¬≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈«¿«¬ƒ

BÊ ‡È‰ ‰zÓ - L‡È˙pL ¯Á‡Ï ¯Èc‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰36, ∆¡ƒ«ƒ»¿««∆ƒ¿»≈«»»ƒ
ÌÈ¯eq‡‰ ÏÚ ¯·Ú ¯·Îe37. ¿»»««»ƒƒ

כו:30) בבאֿמציעא רבא, של לא 31)מימרא כן ועל
בכיסו 32)התייאש. המאבד שימשמש עד שהה שלא

לגוזלו. בכוונה ונטלו לאחיך 33)ויתייאש, תשיבם השב
א). כב, תוכל 34)(דברים לא יג), יט, (ויקרא תגזול לא

ג). כב, (דברים הלכות 35)להתעלם יא, פרק למעלה
שם.36)אֿב. גמרא למוצא, הדינר שייך יאוש לאחר כי
[ויש 37) המאבד. של קנינו הדינר היה שנטל, בשעה כי

שאמרנו  הקודמת, שבהלכה לדין זה בין מה לשאול:
מקנה  אינו האבידה את נטל שהמוצא אחרי שבא שהיאוש
על  בהשגותיו זרחיה רבינו כבר זה על עמדו החפץ? את לו
שקיים  אומרים, ושניהם ב"מלחמות", שם והרמב"ן הרי"ף,
ובין  זו, שבהלכה הדין כגון לגזול, ומתכוון נוטל בין הבדל
עלֿמנת  בנוטל כדין. בה לזכות ובדעתו סתם אבידה נוטל
את  שנטל אחרי הבעלים נתייאשו אם אפילו קנה לגוזלה
הקודמת. שבהלכה אבידה בנוטל מהֿשאיןֿכן החפץ,

שם]. ראה דבר, של בטעמו הם וחלוקים

.ÊB¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le‡È ÈÙÏ ¯Èc‰ ÏË38¯Á‡Ïe , »««ƒ»ƒ¿≈≈«¿»¿«¬ƒ¿««
·L‰' ÌeMÓ ¯·BÚ - B˙B‡ ÏÊ‚Ï Ôek˙ Le‡È≈ƒ¿«≈ƒ¿…≈ƒ»≈

'Ì·ÈLz39dÏ ÔÈzÓ‰ .40‰ ‡ÏÂÏË ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ ÚÈ„B ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿…ƒ««¿»ƒ¿…»«
ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ¯Èc‰41eL‡È˙ È¯‰L ,ÏÙpL42 «ƒ»«∆»¿«¿»ƒ∆»«∆¬≈ƒ¿»¬

e¯‡aL BÓk43- ı¯‡‰ ÏÚÓ ¯Èc‰ ÏË Ck ¯Á‡Â , ¿∆≈«¿¿««»»««ƒ»≈«»»∆
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÌeMÓ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡44ÔÎÂ . ≈≈∆»ƒ…«¿ƒ¿«≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

שם.38) יאוש 39)גמרא לפני הדינר את נטל שהרי
עבר, לא תגזול" "לא על אבל אבידה, בהשבת ונתחייב
להחזירו. התכוון ואז נטילה, בשעת אלא אינו זה לאו שהרי
אזהרה  שהוא להתעלם", תוכל "לא על עובר אינו כן כמו
אלא  התעלם לא זה אבל מלהציל, ונמנע עיניו את לכובש

להחזירו. עלֿמנת אותה.40)נטלו שראה בשעה לאבידה,
מצאו.41) ולא בכיסם שמשמשו שאין 42)כגון מכיון

סימן. ב.43)במטבע הלכה לא 44)למעלה משום אבל
את  נטל שהרי עובר, אינו - תשיבם השב ומשום תגזול,

הבעלים. שהתייאשו אחרי בו 45)הדינר שאין דבר כל
סימן.

.ÁÈa ‰LÏMÓ elÙ‡ ,ÏÙpL ÚaËÓ B‡ ÚÏÒ ‰‡»̄»∆««¿≈«∆»«¬ƒƒ¿»¿≈
Ì„‡46Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,47„Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL »»¿««ƒ∆≈»∆¿»¿»∆»
„Á‡Â48ÊÁ‰Ï ·iÁ -„Á‡ ÏÁÓe ,Ô‰ ÔÈÙzL ‡nL ;¯È ¿∆»«»¿«¬ƒ∆»À»ƒ≈»«∆»

B˜ÏÁ Ô‰Ó49‰ÂL ‰Ê ÏL B˙„·‡ ˙‡ˆÓÂ ,B¯·ÁÏ ≈∆∆¿«¬≈¿ƒ¿≈¬≈»∆∆»»
.‰Ëe¯t¿»

לפי 46) אומרים). (יש דאמרי" "איכא לפי רבא כדברי שם.
חננאל  רבינו אבל זה, בדין מחלוקת כל אין בגמרא גרסתינו
נחלקו  פיה ועל לפניהם, היתה אחרת גירסא כנראה והרי"ף
רבינו  וגם אחרון, שהוא כרבא ופסקו בזה, ורבא נחמן רב
חייב  "אינו האומר נחמן רב של טעמו כמותם. פסק
מי  יודע שאינו מכיון התייאשו, שהבעלים מפני להחזיר",
שיש  סובר ורבא יכחיש. אחד וכל אבידתו את לקח מהשנים
בזה, זה חושדים ואינם שותפים שלשתם שמא לחשוש
מתייאש. אינו ולכן לו יחזיר שהמוצא הוא ובטוח

ֿ 48)במטבע.47) "ממה במציאתו שיזכה לומר מקום ויש
שותפים  הם ואם התייאש, הרי - שותפים אינם אם נפשך":
יא  בפרק למעלה ונתבאר פרוטה, שוה באבידה אין הרי
השבה. מצוות אין פרוטה משוה שבפחות יב, הלכה

חוששים 49) אין אבל מהם", "אחד ואומר מדייק רבינו
שאם  יוצא) (ומזה ו"נפקאֿמינה" מחלו. יותר או ששנים
להחזיר, חייב אינו פרוטה וחצי מפרוטה פחות שוה המטבע
שוה  האבידה אין עדיין לחבירו אחד מחל אם אפילו כי

פרוטה.

.ËÏBÁ‰ CB˙a ¯È„ epnÓ ÏÙpL B¯·Á ‰‡¯50B‡ »»¬≈∆»«ƒ∆ƒ»¿«
¯ÙÚ‰ CB˙a51ÌiÏ ÏÙBk ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÌlÚ˙Â , ¿∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬≈∆¿≈«»

,epnÓ L‡È˙ È¯‰L ;B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â ,¯‰pÏ B‡«»»«¬≈∆¿∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆
‰¯·k ‡È·Ó B˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ52 ƒ¿≈∆≈ƒ»«¬ƒ»»≈ƒ¿»»

‰ÚeÚ¯ ˙Ú„a - ÂÈ¯Á‡ OtÁÏ53C¯„k ,OtÁÓ ‡e‰ ¿«≈«¬»¿««¿»¿«≈¿∆∆
Ô‰Ó ÏÙ ‡lL ÔÈLla‰ ¯‡L ¯ÙÚa ÌÈOtÁnL∆¿«¿ƒ∆»»¿»««»ƒ∆…»«≈∆

ÌÈ¯Á‡Ï ÏÙpM ‰Ó e‡ˆÓÈ ‡nL ,ÌeÏk54‡e‰ Ck , ¿∆»ƒ¿¿«∆»««¬≈ƒ»
.L‡È˙ ‡lL ÈtÓ ‡Ï ,OtÁÓ ‰Ê∆¿«≈…ƒ¿≈∆…ƒ¿»≈

שם.50) רבא, של והיתה 51)מימרא שנשחקה אדמה
דק. הדינר.52)לאבק את למצוא כדי החול, את לנפות

בטוחה.53) ובלי חזקה 54)חלשה תקוה מתוך ולא
שלו. את למצוא

.È‡ˆBn‰55ÈlL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓ ,˜eMa ÚÏÒ «≈∆««¿»¬≈¿»«∆ƒ
‡È‰56ÏLÂ ,‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏLÂ ,‡È‰ ‰L„ÁÂ , ƒ«¬»»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆

‡Ï - ‰ÈÏÚ ·e˙k ÈÓL :¯Ó‡ elÙ‡ ;‡È‰ ÈBÏt CÏÓ∆∆¿ƒƒ¬ƒ»«¿ƒ»»∆»…
ÌeÏk ¯Ó‡57ÈÓÈÒ ÔÈ‡L .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â , »«¿¿≈«»¿«¬ƒ∆≈ƒ»≈

‰‡ˆB‰Ï B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÓÈÒ ÚaËn‰58e‡Â , ««¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»¿»»¿»
‰˙È‰ BlL :ÔÈ¯ÓB‡59„iÓ ‰ÏÙÂ ,B„iÓ d‡ÈˆB‰Â , ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«

˙ÚMÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÔÓÈÒ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .¯Á‡«≈¿ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿«
L‡È˙ ‰ÏÈÙ60.d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈ƒ∆¿»

כח:55) שם טבוע 56)ברייתא, במטבע.ששמו
סימן.57) זה עומדת.58)שאין להוצאה מטבע סתם
הסימן.59) את יודע הוא כן שלא 60)ועל במקרה אפילו

נטלה. ומידו הוציאה
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.‡È‡ˆBn‰61ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„62LiL ¯·c „ˆa «≈»»∆≈ƒ»¿«»»∆≈
ÔÓÈÒ Ba63ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -64˙‡ ÏËÂ ÔÓÈq‰ ÏÚa ‡a . ƒ»«»¿«¿ƒ»«««ƒ»¿»«∆
BlL65‡ˆBn‰ ‰ÎÊ - epnÓ ÏÙ „·Ïa ‰fL ¯Ó‡Â , ∆¿»«∆∆ƒ¿«»«ƒ∆»»«≈

.ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·ca«»»∆≈ƒ»

כה.61) שם פירות.62)ברייתא, כלי.63)כגון כגון
שיש 64) משום הפירות, את גם יקבל הכלי ובעל הכל, על

בפירות  רק זה וכל נפלו. הכלי מתוך שהפירות להניח
גמרא  הכלי. מן וליפול להתגלגל שמטבעם ויבשים סגלגלים

יגֿטו. הלכות טו, פרק להלן וראה הכלי.65)שם.

.·È˙¯evL ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ O¯Á ÈÏk ‡ˆBn‰«≈¿≈∆∆¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆«
Ì‰ ÌÈL„Á ÌÈÏk Ì‡ :‰ÂL Ôlk66.BlL Ì‰ È¯‰ - À»»»ƒ≈ƒ¬»ƒ≈¬≈≈∆

¯È„ BÓk Ô‰ È¯‰L67;ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯Èc‰ ¯‡MÓ ∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ»ƒ∆≈ƒ»
Ct Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ«ƒƒ»∆¬≈≈≈«ƒ«

˙ÈÁBÏˆ B‡ ‰Ê68¯Á‡ ÏL B‡ BlL BÊ69‰È‰ Ì‡Â . ∆¿ƒ∆∆«≈¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ Ô˙Ú·OL ÌÈÏk70‡B·È Ì‡L .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ≈ƒ∆¿»»«»«ƒ«»¿«¿ƒ∆ƒ»

ÌÎÁ „ÈÓÏz71ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ÈÂ «¿ƒ»»¿…«««ƒ∆≈»ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë Ba BÏ LÈ ,ÔÓÈÒ ‰Êk ÈÏÎa72·iÁ - ƒ¿ƒ»∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ«»

B¯Èk‰ Ì‡ ;BÏ B˙B‡¯‰Ï73¯Ó‡Â74- ‡e‰ ÈlL : ¿«¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ
Ô¯ÈÊÁÓ75. «¬ƒ»

כג:66) שם וגמרא כא. בבאֿמציעא למעלה 67)משנה
ב. וגבוה.68)הלכה צר חרס שהוא 69)כלי וכשם

כזו. צורה בעל כלי אבד אחר כך שהעין 70)אבד,
בו. והשימוש הכלי בראיית הלכה 71)הורגלה לקמן ראה

הכללית.72)יג. צורתו לפי הכלי, את עלֿפי 73)מכיר
עין. העין,75)בוודאות.74)טביעות שבעתם לא אבל

כפי  במשנתנו אלעזר בן שמעון כרבי פסק מחזירים . אין
הגהות  בעל עליו [ותמה כד.). (שם הברייתא פירוש

רבים]. נגד כיחיד פסק למה מיימוניות

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76˜È˙Â „ÈÓÏ˙a77BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆≈
‰pLÓ78ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,ÏÏk B¯ea„a79B‡ ¿«∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»

.Ba Á¯‡˙Ó ‡e‰L ˙È·a B‡ ‰hÓa B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿»≈«
˙B‡Â˜Óa :¯Ó‡Â ,‰c„ ‡zÎqÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»≈¿«∆¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰c ÔÈÚa ˙BÏ‡L e‰eÏ‡LÈ ‡lL È„k ,‰BL È‡80; ¬ƒ∆¿≈∆…ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ»

‡nL ,ÔLÈ È‡ BÊa :¯ÓB‡Â ,BÊ ‰hÓa ÔLiL B‡∆»≈¿ƒ»¿≈»¬ƒ»≈∆»
:¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ Á¯‡˙pL B‡ ;È¯˜ ÌL ‡ˆnÈƒ»≈»∆ƒ∆ƒ¿»«≈∆ƒ¿¿»«
‰Ê ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,Á¯‡˙Ó È‡ Ô·e‡¯ Ïˆ‡≈∆¿≈¬ƒƒ¿»≈«¿≈∆…«¿ƒ««∆
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ‡È·‰L B‡ ;BÏˆ‡ Á¯‡˙pL∆ƒ¿»«∆¿∆≈ƒ»≈»»«¬≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê Ô·aÁÏ È„k ,Ú¯‚Â ÛÈÒB‰Â81. ¿ƒ¿»«¿≈¿«¿»∆»∆¬≈∆À»

el‡ ÌÈ¯·cÓ ıeÁ B¯ea„a ‰pML ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ≈
BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -82.ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ëa ≈«¬ƒƒƒ¿ƒ«ƒ

עין.76) טביעות עלֿפי לתלמידֿחכם שמחזירים
ותיק).77) ערך השלם, (ערוך טובות" ומעלות מדות "בעל
כד.78) ֿ 79)בבאֿמציעא לבבא רי"ף וראה סה: יבמות

כאן. בשאלות 80)מציעא לטפל לו נעים שלא משום
ברבי 81)אלה. אלעזר רבי משום אילעא רבי כדעת

שם. יבמות לשנות, מצוה שאמר נתן רבי כדעת ולא שמעון,

נתן. כרבי שפסק כאן לבבאֿמציעא רי"ף שמא 82)וראה
עין, בטביעות הארץ לעם מחזירים אין זה מטעם ישקר.

ישקר. שמא חוששים שאנו משום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שהבעלים 1) נראה שהוא דבר מציאת דיני בו נתבארו

בשלימות. בזה התלוי וכל ספק שהוא או לדעת שם הניחוהו
מפני  למוצאם מותרים שהם הדברים קצת בו נתבאר וכן

כהפקר. שהם מפני או סימן, בהם שאין

.‡ÔÈ‡L ÔÈa ÔÓÈÒ da LiL ÔÈa ,‰„·‡ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈¬≈»≈∆≈»ƒ»≈∆≈
‰Áp‰ C¯c d‡ˆÓ Ì‡ ,ÔÓÈÒ da2da ÚbÏ ¯eÒ‡ -3, »ƒ»ƒ¿»»∆∆«»»»ƒ«»

ÌL ‰eÁÈp‰ ‰ÈÏÚa ‡nL4„ÚÌ‡Â ;dÏ e¯ÊÁiL ∆»¿»∆»ƒƒ»»«∆«¿¿»¿ƒ
„a‡ È¯‰ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰Â ‰pÏhÏ ‡B·È»ƒ¿∆»¿»»»»∆≈ƒ»¬≈ƒ≈

B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ5¯ÈÊÁ‰Ï ÔÓÈÒ da BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , »¬≈¿»∆¬≈≈»ƒ»¿«¬ƒ
ÔÁÈ¯Ë‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÓÈÒ BÏ LiL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba¿ƒ»»»»∆≈ƒ»¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÚbiL BÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe .dÓÈÒ ˙˙ÏÂ ‰È¯Á‡ Ûc¯Ïƒ¿…«¬∆»¿»≈ƒ»»¿ƒ»»∆ƒ«

‰ÏÈÙ C¯„ ‰p‡ˆÓiL „Ú da6BÏ ˜tzÒ elÙ‡Â . »«∆ƒ¿»∆»∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿«≈
Ú„È ‡ÏÂ ¯·c‰7‰Ê È¯‰ - ÁpÓ B‡ „e·‡ ‰Ê ¯·c Ì‡ «»»¿…»«ƒ»»∆»À»¬≈∆
Ba ÚbÈ ‡Ï8¯·Ú Ì‡Â .9B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - BÏËe …ƒ«¿ƒ»«¿»»¿«¬ƒ

ÌLÏ10Ba ‰ÎÊ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .11, ¿»¿ƒ»»»»∆≈ƒ»»»
B¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â12. ¿≈«»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה לא 3)ראה מכוסה אם באשפה, כלי "מצא
שיש  בכלי מדובר ושם כה:). בבאֿמציעא (משנה בו" יגע
ומכריז". נוטל מגולה "אם שם נאמר שהרי סימן, בו

להו 4) לית להו שקיל ואי אצנעינהו, אינש הני "דאמרינן
מרייהו  דאתי עד לשבקינהו הלכך בגווייהו, סימנא למרייהו
שנזכרו  הגוזלות - אלו אומרים: שאנו =) להו" ושקיל
אין  אותם, יטול המוצא ואם הטמינם. איש - במשנה
שיבואו  עד אותם יעזוב כך משום בהם. סימן לבעליהם

שם). גמרא אותם, ויטלו את 5)בעליהם שנטל עלֿידי
לידו. רצה 6)האבידה פרה או בשוק, מפוזרים פירות כגון

אתה  מכאן הנדחים. כדרך נדחים, שיו את "או הכרמים. בין
('ספרי' הכרמים" בין ורצה פרה . . . אבידה היא איזו אומר,

רכב). גדר 7)כיֿתצא מאחורי מדדים גוזלות כגון
והגיעו  בשוק אבדו ספק שהם בכנפיהם, ומקושרים
והם  הואיל הגדר, מאחורי הניחום ספק לגדר, בקפיצות

יטול",8)מקושרים. לא לכתחילה הינוח ספק "כל
בין  פירושו הינוח" ספק "כל רבינו ולדעת כה: בבאֿמציעא
שהביא  כסףֿמשנה, וראה סימן. בו שיש ובין סימן בו שאין
הינוח  בספק אפילו סימן, בו שביש והר"ן, הרשב"א דעת

ומכריז. בו".9)נוטל יגע "לא דין נטל 10)על "ואם
הוא, לשם להחזירו לו שאסור והטעם (שם). יחזיר" לא
שהניחו, החפץ את מצאו ולא הבעלים באו בינתיים שמא
להכריז. שנטל המוצא חייב כן ועל לשם, יחזרו לא ושוב

נטל. ואם ד"ה ו'תוספות' כאן ירושלמי שהרי 11)וראה
למקום  ולהחזיר לבעלים, להחזירו יוכל ולא סימן בו אין
ראה  יחזיר", לא נטל "ואם שאמרנו כמו חייב, אינו

כאן. להחזירו,12)כסףֿמשנה אסור סימן בו שיש בדבר
חייב  אינו סימן בו שאין בדבר להכריז. חייב שהוא משום
בו. שזכה מכיון להחזירו, עליו אוסרים אין אבל להחזירו,
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.·‰Áp‰ C¯„a ÔÈa ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ13ÔÈa ¿»»»∆≈ƒ»≈¿∆∆«»»≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‰ÏÈÙ C¯„a14˙eL¯a ÔÈa ¿∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

ÌÈa¯‰15ÔB‚k ?‰Áp‰ C¯c „ˆÈk .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - »«ƒ«»¿«¿ƒ≈«∆∆«»»¿
C¯ca ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‡ˆnL16ÌBia17B‡ , ∆»»¬»»ƒ«∆∆«

‰tL‡a ‰qÎÓ ÈÏk ‡ˆnL18;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿ƒ¿À∆»«¿»¬≈∆…ƒ«»∆
Í¯ca ÌÈÁc :¯Ó‡pL19ÂÈÏÎÂ ¯BÓÁ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¡«ƒ»ƒ«∆∆¿¬»ƒ»»¬¿≈»

ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ˆ¯ ‰¯Ùe ,ÌÈÎeÙ‰20‰l‚Ó ÈÏk B‡ , ¬ƒ»»»»≈«¿»ƒ¿ƒ¿À∆
.ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰tL‡a»«¿»¬≈¬≈»¿≈«¿ƒ

א.13) הלכה ראה ונטלו, הולכים 14)בשעבר רבים שאין
סימטה. כגון שוק.15)בה, כגון בה, הולכים שרבים

ל:16) בבאֿמציעא בלילה 17)משנה אבל בכך, שדרכם
ג). הלכה וראה שם, (גמרא להכריז וחייב אבידה הריהם

כה:18) שם ה.19)משנה, הערה למעלה ראה
ידיעת 20) בלי ובוודאי לכרם, להזיק וגם להיפצע שעלולה

כאן. היא הבעלים

.‚¯Ù‡a ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‰‡¯21Ôk¯„k22: »»¬»»ƒ»¬»¿«¿»
‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla23ÌBi‰ ˙BÙa ;24ÛLp·e25, ««¿»¬≈¬≈»ƒ¿««∆∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡26BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ƒ»»»¿»»ƒ∆««∆¬≈
Ì‡ :C¯ca ‰ˆ¯ ‰¯t ‰‡¯ .ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡¬≈»¿≈«¿ƒ»»»»»»«∆∆ƒ

¯ÈÚ‰ ÈtÏk ‰Èt27‰„O‰ ÈtÏk ;‰„·‡ BÊ ÔÈ‡ -28- »∆»¿«≈»ƒ≈¬≈»¿«≈«»∆
.‰„·‡ BÊ È¯‰¬≈¬≈»

מרעה.21) מסודרים.22)מקום וכליו חמור כי 23)כגון
ל:). (שם בלילה למרעה בהמה להוציא הבעלים דרך אין

קצת.24) השחר.25)משהחשיך עלות פחות 26)לפני
את  הוציאו במקרה שמא אבידה, זו אין ימים משלושה
לאחר  אותה השאירו או יותר מוקדם למרעה הבהמה
(גמרא  היא אבידה ודאי רצופים ימים שלושה אבל חשכה.

אבידה 27)שם). זו אין כך ומשום לבעליה, חוזרת הריהי
לא.). אבידה.28)(שם היא כן ועל מבעליה, בורחת הרי

.„ÌeMÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚB¯ d‡ˆÓ¿»»»≈«¿»ƒ«»¿«¬ƒƒ
Ú˜¯w‰ ˙„·‡29„·BÚ ÏL ÌÈÓ¯k‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈«««¿«¿ƒ»ƒ»«¿»ƒ∆≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ,‰„·‡ dÈ‡ - ÌÈ·ÎBk30Ì‡Â . »ƒ≈»¬≈»¿≈«»¿«¬ƒ¿ƒ
LLÁ31‰p‡ˆÓiLk ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰p‚¯‰È ‡nL »«∆»««¿∆»»≈»ƒ¿∆ƒ¿»∆»

ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - Ì¯k‰ ‰„ÈÒÙ‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¬≈¬≈»¿≈
.ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ

אבידת 29) אבל הכרם, את ומקלקלת הזמורות את שאוכלת
(שם). נפצעת ואינה בנחת רועה שהריהי כאן, אין בהמה

יא,30) פרק למעלה ראה גוי, אבידת על מצווה אינו כי
ג. שם.31)הלכה גמרא

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯t ‡ˆÓ32ıeÁ ˙„ÓBÚ Ì‡ , »»»»ƒ¿»«ƒƒ∆∆
ÌeÁzÏ33¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -34ÌÈ·OÚa ‰ÚB¯ ‰˙È‰ .35B‡ , «¿«»¿«¬ƒ»¿»»»¬»ƒ

˙Ù¯a ‰˙È‰L36˙¯nzLÓ dÈ‡L37˙„a‡Ó dÈ‡Â38 ∆»¿»¿∆∆∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈»¿«∆∆
da ÚbÈ ‡Ï -39B‡ ˙ÈlË ‡ˆÓ .‰„·‡ BÊ ÔÈ‡L , …ƒ«»∆≈¬≈»»»«ƒ

¯„b‰ „ˆa :Ìc¯˜40‡ÈË¯Òa ;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -41 «¿…¿««»≈¬≈∆…ƒ«»∆ƒ¿«¿»
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB ‰Ê È¯‰ -42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬≈∆≈«¿ƒ¿≈…«≈»∆

לב.32) בבאֿמציעא לעיר.33)משנה מחוץ אמה אלפים

בה.34) יגע לא הרבים, ברשות אפילו התחום בתוך אבל
בידינו  כלל שם. בגמרא יצחק רבי של אחרון כלשון זהו

אחרון. כלשון הגירסא 35)שהלכה לא. שם ברייתא
ה' בכת"י אבל הכרמים, בין רועה היא: שלנו בגמרות
רועה  היא: הגירסא ובתוספתא, קושטא דפוס וברי"ף

לב.36)בעשבים. שם ויכולה 37)משנה נעולה שאינה
רוחותיה 38)לצאת. ארבע מכל פתחים לה שאין כגון

לברוח  הבהמה את שתעורר רסא), סימן חושןֿמשפט (טור
שם. גמרא יצחק 39)משם, כרבי לתחום, חוץ ואפילו

לחםֿמשנה. ראה אחרון. הפועלים 40)בלשון שדרך
לא.). שם (ברייתא כליהם שם בכביש.41)להניח

הם.42) אבידה ובוודאי בכביש, כלים מניח אדם שאין

.Â˙BÏÊB‚ ‡ˆÓ43Ô‰ÈÙÎa ÔÈ¯M˜Ó44ÔÈc„Óe45¯Á‡ »»»¿À»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ««
¯„b‰46‰Ùb‰ ¯Á‡ B‡47„OaL ÔÈÏÈ·Ma B‡È¯‰ - ˙B «»≈«««»»«¿ƒƒ∆«»¬≈

ÌL ÌeÁÈp‰ Ô‰ÈÏÚa ‡nL ,Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê48Ì‡Â . ∆…ƒ«»∆∆»¿»≈∆ƒƒ»¿ƒ
BlL el‡ È¯‰ - ÔÏË49‡e‰L ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»»¬≈≈∆¿ƒ»¿ƒ∆∆∆

ÔÓÈÒ50ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -51ÌÈÚe·˜ Ô‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ
ÔÓB˜Óa52ÔÓÈÒ ÌB˜n‰L ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -53. ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆«»ƒ»

כה:43) בבאֿמציעא ועל 44)משנה כך, קושרים שהכל
שם). (גמרא סימן הקשר אין מעט 45)כן מעט ומהלכים

חננאל). אבנים.46)(רבינו קנים.47)של של או עץ של
שם.48) יוכל 49)גמרא ולא סימן, בהם אין שהרי

ה"א). סוף למעלה (ראה לבעליהם שאין 50)להחזירם
כך. קושרים שם.51)הכל כגון 52)גמרא מדדים, ולא

ברגליהם. כג.53)שקשורים כב: בבאֿמציעא רבא, כדעת
שם  סימן", מקום ולהוי הגמרא, מקושיית שמשמע וכמו

כה:

.Ê‰tL‡a ‡ˆÓ54‰qÎÓ ÈÏk55ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»»«¿»¿ƒ¿À∆¬≈∆…ƒ«
e¯‡aL BÓk ,Ba56‰ÈeOÚ dÈ‡L ‰tL‡ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ«¿»∆≈»¬»

Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BpÙÏ ‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,‡È‰ ˙Bpt˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»∆»¿«»««ƒ
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ‰qÎÓ B‡ˆnL57ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿À∆≈«¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ

eÈ‰ elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „etLÂ ÔÈkÒ ÔB‚k ,ÌÈpË¿̃«ƒ¿«ƒ¿«¿«≈»∆¬ƒ»
‰Úe·w‰ ‰tL‡a ÔÈqÎÓ58ÊÈ¯ÎÓe ÏËB -59. ¿Àƒ»«¿»«¿»≈«¿ƒ

כה:54) שם הבעלים.55)משנה, שם הניחוהו וודאי
א.56) הלכה נתגלה 57)למעלה האשפה פינוי עם שהרי

(משנה  יחזירו ולא הגון שאינו אדם שיקחנו ואפשר הכלי,
שם). להתפנות.58)וגמרא עשויה שאבידה 59)שאינה

מן  שהוציא האשפה עם שם שהשליכם להניח שיש הם,
שם). (גמרא קטנותם מפני בהם, להרגיש מבלי הבית,

.ÁÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ60‰Áp‰ C¯c :61ÚbÈ ‡Ï - »»≈¿À»ƒ∆∆«»»…ƒ«
Ô‰a62‰ÏÈÙ C¯c ;63BlL Ô‰ È¯‰ -64‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆∆¿ƒ»¬≈≈∆¿≈ƒ»»

˙BpË˜ ˙BÎÈ¯k65ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏaL ÏL66È¯‰L , ¿ƒ¿«∆ƒ√ƒƒ¿»«ƒ∆¬≈
ÔÓÈÒ Ô‰a ÔÈ‡67‰Ï·„ ÈÏebÚ ‡ˆnL B‡ ,68˙B¯kÎÂ , ≈»∆ƒ»∆»»ƒ≈¿≈»¿ƒ»
ÌBzÁ ÏL69ÌÈ‚c ÏL ˙BÊB¯ÁÓe ,70ÏL ˙BÎÈ˙ÁÂ , ∆«¿«¬∆»ƒ«¬ƒ∆

¯Oa71Ô˙È„nÓ ˙B‡a‰ ¯Óˆ Èf‚Â ,72ÈˆÈ‡Â ,73 »»¿ƒ≈∆∆«»ƒ¿ƒ»»«¬ƒ≈
ÔÓb¯‡ ÏL ˙BBLÏe ,ÔzLt74BlL el‡ È¯‰ -75, ƒ¿»¿∆«¿»»¬≈≈∆

a ÔÈ‡L ÈtÓÔÓÈÒ Ô‰76ÏËB - ÔÓÈÒ Ô‰a LÈ Ì‡Â . ƒ¿≈∆≈»∆ƒ»¿ƒ≈»∆ƒ»≈
.ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ Ò¯cÏ ÈeOÚ‰ ÔÓÈqL ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆ƒ»∆»ƒ»≈¬≈ƒ»
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כא.60) בבאֿמציעא שם.61)משנה גמרא בסדר,
אבידה.62) זו שם.63)שאין גמרא סדר, ללא
ראה 64) הבעלים. מהם התייאשו - סימן בהם שאין מכיון

לקמן 65)כסףֿמשנה. ראה להכריז, חייב גדולות אבל
י. רגלי 66)הלכה עלֿידי למקום ממקום שמתגלגלות

סימן. המקום ואין סימן 67)הבהמות, בהן יש אם אבל
להדרס" העשוי "סימן שזהו אףֿעלֿפי להכריז, חייב
כרבא  אדם), רגלי דריסת ע"י שיטושטש שאפשר (פירוש:

וכג. כב: בצורת 68)שם לזו זו צמודות יבשות תאנים
כא.). (משנה ואין 69)עיגול שוות, הנחתומים ככרות כל

סימן. כך.70)בהן חורזים וכולם בחוט, יחד חרוזים דגים
אחד.71) במשקל נחתכו לפני 72)כולן גזוזות שהן כמות

האומן. בבית וארוז 74)חבילות.73)עיבודן סרוק צמר
סימן. זה אין כן ועל הם, ומצויים ארגמן וצבוע לשון, כעין

(75- היחיד ברשות אבל הרבים, ברשות במצא זה וכל
הבאות. ההלכות ראה סימן. נדרס,76)מקום שלא זמן כל

כב: שם רבא כדעת

.Ë˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kk ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡77¯Óˆ Èf‚Â , ¬»ƒ»»ƒ»∆««««ƒ¿ƒ≈∆∆
·iÁ - ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˙BÁe˜l‰«¿ƒ≈»À»«≈«ƒ¿«≈∆∆«»

el‡ ÏkL ;ÊÈ¯Î‰Ï78ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LÈ79Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»≈≈»∆ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ
˙B¯ˆB‡‰ eÁzÙ80.BlL el‡ È¯‰ - ÔÓL ÏLÂ ÔÈÈ ÏL ƒ¿¿»»∆«ƒ¿∆∆∆¬≈≈∆

ÔÈÓeL¯ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â81eÈ‰ Ck ˙Bck‰ ÏkL . ¿««ƒ∆≈¿ƒ∆»««»»
LiL ,ÌBzÁp‰ ˙B¯kÎk ÔÈck‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,˙BÓeL¿̄¿ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒ¿««¿∆≈

„Á‡ Ï˜LÓe ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰¯eˆ82.ÌlÎÏ »««¿À»ƒ¿»∆»¿À»

כה.77) שם הרישום,78)משנה, הוא הסימן בכדים
המגופה. סביב בטיט ומרוחים מוגפים שהם פירוש:

ג.79) הלכה יג, פרק למעלה מכירת 80)ראה זמן שהגיע
(גמרא  למכירה כדיהם מוציאים אנשים והרבה והשמן. היין

כג:). וטחוי 81)שם מהודק כשהוא הקנקנים "כיסוי
חננאל). ורבינו (רש"י רשום" נקרא - זה 82)בטיט לולא

ה. הלכה יג, פרק למעלה ראה מובהק, סימן המשקל היה

.È- ‰ÏÈÙ C¯c Ì‡ :„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙BÎÈ¯k ‡ˆÓ»»¿ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¿ƒ»
BlL el‡ È¯‰83ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ‰Áp‰ C¯c Ì‡Â ,84; ¬≈≈∆¿ƒ∆∆«»»«»¿«¿ƒ

Û‡) ,ÔÓÈÒ ÌB˜n‰ - ÔÓÈÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»∆ƒ»«»ƒ»«
˙BnÏ‡ ‡ˆÓ .(˜‰·Ó ÔÓÈÒ BÈ‡L Èt ÏÚ85ÔÈa , «ƒ∆≈ƒ»À¿»»»¬À≈

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a86. ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈«¿ƒ

מכיון 83) סימן, אינו כן גם והמקום סימן, בהן שאין משום
שם  (גמרא מקומן יודע שאינו להניח יש ידיעתו בלי שנפלו

למעלה 84)כד.). ראה יטול, לא לכתחילה שהרי נטל, אם
להכריז" "חייב בין ומבחין בלשונו מדייק רבינו א. הלכה
ראה  הקודמות. בהלכות כמו זו בהלכה ומכריז" "נוטל ובין
ובזה  שם, ומגידֿמשנה ב' הלכה תחילת להכריז" "חייב
הגירסא: שלנו בגמרא כאן. שמח" "אור קושיית מיושבת
י' פ', ה', יד בכתב אבל ומכריז", נוטל הנחה, דרך "אי
רבינו. גירסת גם וזוהי להכריז", "חייב היא הגירסא

גדולות.85) יש 86)כריכות וגדולות, כבדות שהן מכיון
שאינן  ומפני נפלו, מקום באיזה יודע שהוא להניח
כי  מתייאש, אינו כובדן לרגל ובהמה אדם ברגלי מתגלגלות

שם. גמרא הרבים, ברשות אפילו סימן נחשב המקום

.‡ÈÏebÚ ‡ˆÓ87O¯Á BÎB˙·e88,˙BÚÓ BÎB˙·e ¯kk , »»ƒ¿∆∆ƒ»¿»
˙BÎÈ˙Áa ‰pLÓ ‡e‰L ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á89‚c , ¬ƒ»∆»»∆¿À∆«¬ƒ»

CeL90,ÈepL Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , »¿≈…«≈»≈ƒ¿≈»∆ƒ
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ91.ÔÓÈÒÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚa Ìe‡OÚ ‡lL ; «»¿«¿ƒ∆…¬»¿»≈∆∆»¿ƒ»

כא.88)דבילה.87) בבאֿמציעא בשר 89)משנה כגון
כג:). שם (גמרא משולש בצורת שם.90)חתוך ברייתא

שם 91) במשנה מאיר רבי על החולק יהודה רבי כדעת
פסק  כן ועל מאיר", ר' "דברי במשנתנו גרס לא הרא"ש כא.
ר"מ", "דברי גרס רבינו משנה. כסתם אלא יהודה כר' דלא

(כסףֿמשנה). יהודה כרבי הלכה - יהודה ור' מאיר ור'

.·È˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ92eÈ‰ Ì‡ : »»≈¿À»ƒƒ¿«¿»ƒ»
·˜ BÓk93Úa¯‡ ÏÚ ¯˙Èa B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ¿«¿«¿««¿»≈««¿«

ÌÈÏtËÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BlL el‡ È¯‰ - ˙Bn‡«¬≈≈∆ƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
Ô˙ÙÈÒ‡a94‡Ï - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁÙa ÔÈ¯fÙÓ eÈ‰ . «¬ƒ»»»¿À»ƒ¿»≈«¿««…

ÈÌL ÌeÁÈp‰ ÌÈÏÚa‰ ‡nL ,Ô‰a Úb95ÈˆÁ BÓk eÈ‰ . ƒ«»∆∆»«¿»ƒƒƒ»»¿¬ƒ
˙Bn‡ ÈzLa ·˜96˙Bn‡ ‰BÓLa ÌÈa˜ B‡97B‡ , «ƒ¿≈«««ƒƒ¿∆«

ÌÈ¯Óz BÓk ,ÔÈÈÓ ‰LÏLe ÌÈMÓ ·w‰ ‰È‰L∆»»««ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿»ƒ
[ÌÈBn¯Â] ÔÈÓLÓL98˜ÙÒ el‡ Ïk -99‡Ï CÎÈÙÏ . À¿¿ƒ¿ƒƒ»≈»≈¿ƒ»…

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏË Ì‡Â ,ÏhÈ100. ƒ…¿ƒ»«≈«»¿«¿ƒ

שם 92) (גמרא הפירות את משם לקחו שהבעלים לאחר
הסאה.93)כא.). ששית שהם לוגים ארבעה היבש, מדת

הקטנה,94) הכמות בגלל הרבה לטרוח לו כדאי הדבר אין
"קב  הגירסא: שלנו בגמרא אותם. מפקירים והבעלים
היא: הרי"ף גירסת אבל טירחייהו", דנפיש אמות בארבע
מקום  יש כך ומשום איניש". טרח לא אמות בארבע "קב
הוא  העיקרי הטעם אם שם) (בגמרא ירמיה רב של לבעיות
סופרים). דקדוקי (ראה הגדול השטח או הקטנה הכמות

לקחתם.95) כאן 96)וישובו אין הרי בשטח, נתחשב אם
מפקיר, ואינו אמות שתי של בשטח לאסוף מרובה טרחה
כדאי  ולא מועטת הכמות הרי בכמות, נתחשב אם אבל

אותם. ומפקיר - לשוב גדול 97)לבעלים הוא השטח
גדולה. הכמות אבל מרובה, תמרים 98)והטירחה

אפשר  כך ומשום לאספם, טרחה אין גדולים שהם ורימונים,
נתחשב  אם אבל אותם, מפקירים הבעלים שאין לומר
משום  לקחתם, ישובו לא שהבעלים לומר יש בשוויים,
וכדאי  מרובה חשיבותם שומשמין לעומתם הם. שזולים
מרובה. אותם לאסוף הטירחה אבל ולקחתם, לשוב

שם.99) בגמרא נפתרו שלא מציאה 100)בעיות כדין
א. הלכה למעלה ראה הנחה, בדרך ונמצאה סימן בה שאין

.‚È˙B¯t È¯eaˆ ‡ˆBn‰101ÈÏÎa ˙B¯t B‡ ,102B‡ , «≈ƒ≈≈≈ƒ¿ƒ
‡e‰L ˙BÓk ÈÏk103ÂÈÙÏe ÈÏk ‡ˆÓ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¿ƒ¿∆«»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»»

˙B¯t104˙B¯t‰ BlL el‡ È¯‰ -105ÏËB ÈÏk‰Â , ≈¬≈≈∆«≈¿«¿ƒ≈
ÏL ˙B¯t‰Â „Á‡ ÏL ÈÏk‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆¬ƒ≈«¿ƒ∆∆»¿«≈∆
Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡ È¯‰Â ,¯Á‡«≈«¬≈≈ƒ»¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈

.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - „Á‡ Ì„‡ ÏL∆»»∆»«»¿«¿ƒ

כד:).101) בבאֿמציעא (משנה סימן הוא המספר
הפירות.102) את גם מקבל בכלי, סימן ריקן 103)והנותן
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שם). המשנה כה.104)(לשון שם ברייתא,
שכתב 105) מה וראה שלו, הפירות אלו הרי כלומר,

כאן. המגידֿמשנה

.„È?„ˆÈk106ÈÏk‰ È¯BÁ‡ eÈ‰107È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ≈«»¬≈«¿ƒƒ¿≈«≈¬≈
ÔÈLLBÁ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ÈÏk‰ Èt eÈ‰ ;BlL el‡≈∆»¿≈«¿ƒƒ¿≈«≈¿ƒ

eÎtL ÈÏk‰ ÔÓ ‡nL108ÌÈ‚‡ eÈ‰ Ì‡Â .109,ÈÏkÏ ∆»ƒ«¿ƒƒ¿¿¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ
;BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈtÏk ÂÈtL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿«≈«≈¬≈≈∆
ÈtÓ BÎB˙a Ô‰Ó ¯‡L ‰È‰ ,ÈÏk‰ ÔÓ eÎtL el‡L∆ƒƒ¿¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿≈

ÌÈ‚‡‰110ı¯‡a Ô˙ˆ˜Óe ÈÏka ˙B¯t‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .111 »√»ƒ»ƒ¿»«≈«¿ƒƒ¿»»»»∆
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -112. «»¿«¿ƒ

לא.106) ואם הכלי לבעל שייכים הפירות אם לדעת אפשר
שאין 107) ומכיון נשפכו, הכלי מן לא שהפירות מראה זה

שם). (גמרא המוצא של הם הרי סימן, ובעל 108)להם
הפירות. בעל גם הוא הכלי,109)הכלי לתוך כפופה שפה

לחוץ. מלהשפך הפירות את שם.110)ומונעת גמרא
שם.111) ברייתא הכלי, מן נשפכו שהפירות מוכיח הדבר
לכלי.112) שמחוץ הפירות את גם יקבל הכלי ובעל

.ÂË˙BÚÈˆ˜ ‡ˆBn‰113‰„O „ˆa elÙ‡Â ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿«¿≈
˙BÚÈˆ˜114BlL el‡ È¯‰ -115‰ËB ‡È‰L ‰‡z ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈≈∆¿≈¿≈»∆ƒ»

‰ÈzÁz ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ,C¯cÏ116ÌeMÓ ˙B¯zÓ - «∆∆¿ƒ¿¿¿≈ƒ«¿∆»À»ƒ
ÏÊb117˙Ò‡Ó d˙ÏÈÙ ÌÚ da ‡ˆBiÎÂ ‰‡z‰L ;118. »≈∆«¿≈»¿«≈»ƒ¿ƒ»»ƒ¿∆∆

¯OÚÓ ÌeMÓ ˙B¯eËÙe119ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Ï·‡ .120 ¿ƒ«¬≈¬»≈ƒ¿»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬ƒ

כא:).113) (שם ליבשן ששוטחים שנראה 114)תאנים
השדה. לבעל שייכות דבר 115)שהקציעות הקציעות כי

והרגישו  קרובות, לפעמים אותן בודקים והבעלים הן, חשוב
יאוש  לאחר המוצא לידי והגיעו קצר, זמן כעבור באבדנן

בעל 117)בדרך.116)(שם). של שהתאנים אףֿעלֿפי
הן. אותה.118)התאנה מפקיר התאנה כדין 119)ובעל

חשובים 120)הפקר. אינם אבל נמאסים, ואינם הם קשים
ועל  אותם, לראות תכופות בודקים אינם ובעליהם כקציעות,
מדעת  שלא יאוש זה והרי שנפלו, יודעים שאינם אפשר כן

נמאסים. אינם כי אותם, מפקירים אינם והבעלים

.ÊËÌÈÏÚa‰L ;˙B¯zÓ - Áe¯‰ Ô¯ÈMnL ÌÈ¯Óz121 ¿»ƒ∆«ƒ»»«À»∆«¿»ƒ
ÌeÏÁÓ122Ô˙˜ÊÁ e‰ÊÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ123ÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿»¿»»»¿∆∆¿»»¿ƒ»∆

‰ÏÈÁÓ Èa ÔÈ‡L ,ÌÈÓB˙È124Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¬ƒ¿≈ƒ
ÛÈw‰Â ‰„O‰ ÏÚa „Èt˜‰125Ôwz B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ƒ¿ƒ«««»∆¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ≈
˙BÏ·Bp‰ Ba eÏtiL ÌB˜Ó126el‡ È¯‰ - ÌË˜ÏiL „Ú »∆ƒ¿«¿«∆ƒ¿¿≈¬≈≈

.ÏÁÓ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡¬∆¬≈ƒ»«¿∆…»«

העץ.121) מן תמרים משיר שהרוח שיש מראש היודעים
מתיקותם 122) מחמת אותם אוכלות וחיות שבהמות מפני

כב:). מחלום.123)(בבאֿמציעא שהבעלים
יתומים 124) של בתאנה שגם ונראה (שם). הם שקטנים

כך. וחיות.125)הדין בהמות יכנסו שלא בגדר,
העץ.126) מן הנופלים בשלו, שלא הפירות

.ÊÈÚ¯ Ïe˙Á127‚¯B‰L128¯eÒ‡ - ÌÈpËw‰ ˙‡ »«∆≈∆«¿«ƒ»
ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â ,BÓi˜Ï129·L‰ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â , ¿«¿¿≈ƒ»≈¿≈ƒ»≈

B‡ˆBn‰ Ïk ‡l‡ ;ÏÈÚBÓ B¯BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡¬≈»««ƒ∆ƒ∆»»«¿
BlL ¯BÚ‰Â B‚¯B‰Â ,Ba ‰ÎÊ130. »»¿¿¿»∆

פו.127) "קטעיה 128)בבאֿקמא הגירסא: שלנו בגמרא
חסרה  פ' בכתבֿיד אבל ילד), של ידו (=קטע דינוקא" לידא
היתה  רבינו וגירסת סופרים), דקדוקי (עיין "לידא" תיבת

מגידֿמשנה. וראה לינוקא", "קטליה מכיון 129)כנראה
שם. גמרא בעלים, ללא כחתול דינו - לקיימו שאסור

שם.130) רבינא דעת

.ÁÈÌÈMÓÁ CB˙a :C·BLÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÏÊBb»«ƒ¿»»¿»¿¬ƒƒ
‰n‡131C·BM‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ -132ıeÁ , «»¬≈∆«««»

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁÏ133ÔÈ‡L ; «¬ƒƒ«»¬≈∆¿∆≈
‰c„Ó ÏÊBb‰134ÈL ÔÈa ‡ˆÓ .‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙È «»¿«∆»≈«¬ƒƒ«»ƒ¿»≈¿≈

˙BÎ·BL135·B¯˜ ÏL ‡e‰ È¯‰ -136‰ˆÁÓ ; »¬≈∆»∆¡»
‰ˆÁÓÏ137eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e˜ÏÁÈ - ¿∆¡»«¬…«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

ÈBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓa ÌÈÂL ˙BÎ·BM‰ ÈL ÈBÈ≈¿≈«»»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ»≈
·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈa¯ „Á‡‰138‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ »∆»«ƒ«≈««»…««ƒ∆
.˜BÁ»̄

כג:131) מתרחק 132)בבאֿבתרא אמה חמשים שעד
(שם). משובכו בא.133)הגוזל ההפקר מן שם.134)כי

לשניהם.135) חמשים קרוב 136)בתוך שלו, לזה "קרוב
שם). (משנה שלו" ספק.137)לזה זה כגון 138)הרי

אמה  עשרים ותוך מרובות, שיוניו לשובך אמה ארבעים תוך
שם). (גמרא מועטות שיוניו לשובך

ה'תשע"ט  אייר ח' שני יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
מוצאו,1) של שהוא ממה פרטים קצת כן גם בו נתבאר

בשלימות. זה ביאור ונשלם סיבה זה אי מחמת

.‡ÌÈËÁÓ ‡ˆBn‰2˙B¯BpˆÂ3‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÓÒÓe «≈¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«≈
BlL el‡ È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Ì‡ˆÓ Ì‡ :Ô‰a4ÌÈL , »∆ƒ¿»»∆»∆»¬≈≈∆¿«ƒ

.ÔÓÈÒ ÔÈnL ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¯˙È B‡ ÌÈL¿«ƒ»≈«»¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»

כד.2) מציעא בבא חוטי 3)ברייתא לטוות מזלגות כעין
ראה 4)זהב. עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין שהרי

ב. הלכה יד, פרק למעלה

.·BlL el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ‡ˆBn‰ ÔÎÂ5. ¿≈«≈»¿À»ƒ¬≈≈∆
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ˙BÚaËÓ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡6Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿»«¿¿∆««≈∆¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk7·iÁ - ˙BÚÓ ¯eaˆ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»ƒ¬»ƒ»»ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï8˙BÚaËÓ ‰LÏL ‡ˆÓ .9Ô‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ¿«¿ƒ»»¿»«¿¿∆««∆¿≈

Ïc‚Ók ÔÈÈeOÚ10ÔkÓ „Á‡Â ÔkÓ „Á‡ eÈ‰L B‡ , ¬ƒ¿ƒ¿»∆»∆»ƒ»¿∆»ƒ»
Ô‰Èab ÏÚ „Á‡Â11,‰Ê ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ê ˙ˆ˜Ó eÈ‰L B‡ , ¿∆»««≈∆∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆

˙Á‡ ˙·a eÏËpÈ Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎÈ Ì‡L È„k12- ¿≈∆ƒ«¿ƒ≈»≈≈∆ƒ»¿¿«««
¯ÈLk ÌÈÈeOÚ eÈ‰ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ13‰¯eLk B‡14B‡ «»¿«¿ƒ»¬ƒ¿≈¿»

‰·eˆÁk15ÌlÒk B‡16.ÏhÈ ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¬»¿À»¬≈∆»≈¿…ƒ…

סימן.5) בהן אין אבל 6)שהרי השני, על אחד מטבע
למטה. דינם רבינו פירש מטבעות מן 7)בשלושה ונפלו
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כה.). מציעא (בבא המוצא של הן הרי כן ועל הבעלים,
למעלה 8) (ראה סימן הוא והמקום הינוח, דרך זה שהרי

י). הלכה טו, סימן.9)פרק הוא המספר כה. שם משנה
מכריז  המוצא שהרי סימן, המספר אין מטבעות בשתי
שם). (גמרא שניים מטבעות ומיעוט מצאתי, מטבעות

המשנה 10) את יצחק רבי פירש כך נפילה. דרך זה שאין
פירושו, ו"כמגדל" זה", גב על זה מטבעות "שלושה שם.
והקצר  באמצע הבינוני למטה, הרחב חנינא, רבי לפי
אחד  ברוחב כשהמטבעות אפילו יוחנן רבי ולפי למעלה,
הרי  חבירו, על עודף אחד ואין זה גב על זה מונחים והם

(שם). להכריז וחייב הינוח דרך וחציו 11)זה זה על חציו
כה:). (שם זה כה.).12)על (שם הוא הינוח דרך

(שם).13) כצמיד זה.14)עגול אצל אחד 15)זה כל
שניים. של אוויר ורוב 16)כנגד התחתון על אמצעי רוב

שם. רש"י מעלות, כמו האמצעי על העליון

.‚ÒÈÎa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰17·iÁ - ‡e‰L ˙BÓk ÒÈk B‡ , «≈»¿ƒƒ¿∆«»
ÊÈ¯Î‰Ï18el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ÂÈÙÏe ÒÈk ‡ˆÓ . ¿«¿ƒ»»ƒ¿»»»¿À»ƒ¬≈≈
BlL19ÏL ˙BÚn‰Â ÒÈk‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . ∆¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆«ƒ¿«»∆

„Á‡ Ì„‡20.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - eÏÙ ÒÈk‰ ÔÓe »»∆»ƒ«ƒ»¿«»¿«¿ƒ

כד:).17) שם (משנה בארנק.18)בארנק סימן יש שהרי
סימן 19) אין מפוזרות ולמעות נפלו, מהארנק לא שהמעות

ויד. יג הלכה טו פרק למעלה ראה כה.). כגון 20)(גמרא
מעות  שמקצת או המעות, לצד פונה הפתוח הארנק שמנעול

שם. הכיס, יד על ומקצתן בכיס

.„‰·z ÔÈa eÈ‰ Ì‡ :˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰21- ÈÂÁÏ «≈»«¬ƒ»≈≈»«∆¿»ƒ
˙eÁ‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰22ÔÈ‡Â ,‰·z‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ Ì‡Â ; ¬≈≈∆«««¬¿ƒ¿»»««≈»¿≈

Ô‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰·zÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ23. »ƒ«ƒ≈»¿«¬≈≈∆¿»
‰nÏÂ24¯ˆÁ dÈ‡L ÈÙÏ ?‰ÈÏÚ·Ï ˙eÁ‰ ‰˜z ‡Ï ¿»»…ƒ¿∆«¬ƒ¿»∆»¿ƒ∆≈»»≈

˙¯nzLn‰25dÎB˙a ‰ÈÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â .26CÈ¯ˆ , «ƒ¿«∆∆¿««ƒ∆¿»∆»¿»»ƒ
iL BÓk ,È˙eÁ ÈÏ ‰˜z :¯ÓBÏ.¯‡a˙ «ƒ¿∆ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈

לפניה.21) יושב שהרי 22)שהחנווני נפל, החנווני שמיד
מקומו. נפל 23)שם הקונים מאחד אומרים שאנו

שם. אלעזר רבי דעת בהן 24)והתייאש. זכה לא ולמה
(בבא  מדעתו? שלא לו קונה אדם של חצרו הרי החנווני

יא.). שם.25)מציעא ונכנסים יוצאים רבים שהרי
הנ"ל.26) מהטעם המשתמרת, כחצר דינה אין

.‰ÈÁÏM‰ ˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆÓ27‡qk ÔÈa :28 »»»«¬«À¿»ƒ≈ƒ≈
ÈÁÏL ÏL el‡ È¯‰ - ÈÁÏMÏ29‡qk‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ ; «À¿»ƒ¬≈≈∆À¿»ƒ¿»»««ƒ≈

ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰ elÙ‡ ,ÈÁÏM‰ ÈÙÏ30ÏÚ ÔÈÁpÓe ƒ¿≈«À¿»ƒ¬ƒ»¿ƒÀ»ƒ«
·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â .Ô‡ˆBÓ ÏL el‡ È¯‰ - ÔÁÏM‰«À¿»¬≈≈∆¿»¿∆ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ31·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk , ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»…
ÌÈ¯e¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - Ï‡¯OÈ32Ì‰Ï LÈ ƒ¿»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈»∆

.ÔÓÈÒƒ»

כו:).27) מציעא בבא (משנה מעות התיבה 28)מחליף
לקונים  השולחני בין והמפרידה המעות, את עליה ששמים

כסא. ניגש 29)נקראת הקונה אין שהרי נפלו, שממנו
והרי"ף 30)לשם. חננאל רבינו גירסת זוהי סימן. בהן ויש

גבי  על ומונחין צרורין אפילו אלעזר רבי "אמר בגמרא.
גרס  לא ורש"י המוצא). (של שלו" אלו הרי השולחן

שם. ראה מדבר 31)"צרורין", אפילו הבעלים שנתייאשו
אפילו  המתחיל דיבור כו: שם בתוספות וראה סימן, בו שיש

ישראל 32)צרורין. ברוב אפילו צרורים, אינם אם אבל
מתייאשים  והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי
שם  ראה ייאוש, לאחר המוצא ליד הגיעו והמעות מייד,

כא: מציעא ובבא ב הלכה

.Â,˙B¯t B¯·Á BÏ ÁÏML B‡ ,B¯·ÁÓ ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈≈¬≈∆»«¬≈≈
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ˙B¯e¯ˆ ˙BÚÓ ÔÎB˙a ‡ˆÓe33Ô‡ˆÓ ; »»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯fÙÓ34?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿À»¬≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
¯bz‰ ÔÓ ˙B¯t‰ eÈ‰Lk35ÔÁ˜lL ˙Èa‰ ÏÚaÓ B‡ ¿∆»«≈ƒ««»ƒ««««ƒ∆¿»»

BÓˆÚÏ ˙B¯t‰ Lc ˙Èa‰ ÏÚa Ì‡ Ï·‡ ;¯bz‰ ÔÓƒ««»¬»ƒ««««ƒ»«≈¿«¿
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú È„È ÏÚ B‡36‰Ê È¯‰ - «¿≈¬»»¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¬≈∆

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ37. «»¿«¬ƒ

המספר.33) או הקשר סימן, בהן יש אין 34)שהרי שהרי
שם). (משנה סימן אנשים 35)בהן מהרבה פירות הקונה

אין  שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין
מי  של ידוע ולא שונים מאנשים באו והפירות סימן במעות

כז.). (שם לקונה המעות כן ועל שקנה 36)הכסף, מה וכל
רבו. קנה סימן,37)עבד בהן שאין פי על אף הבית, לבעל

שהרי  מתייאש, אינו הבית ובעל הן. מי של יודעים שהרי
עבדיו  ידי על כשדשם אבל שם). (גמרא מכר למי יודע הוא

ונתייאשו. המעות נפלו שמהם אפשר העבריים

.ÊÔBÓËÓ ‡ˆBn‰38Ï‚a39el‡ È¯‰ - ÔLÈ Ï˙Îa B‡ «≈«¿¿«¿…∆»»¬≈≈
Ô‰ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈi¯BÓ‡ ÏL :¯ÓB‡ È‡L ;BlL40. ∆∆¬ƒ≈∆¡ƒƒ««¿ƒ≈

‰hÓ ‰hÓ Ì‡ˆÓiL ,‡e‰Â41˙BBÓËn‰ Ïk C¯„k ¿∆ƒ¿»≈«»«»¿∆∆»««¿
˙BLÈ‰42ÔBÓËÓ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡ Ï·‡ ; «¿»¬»ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿

¯·c‰ BÏ ˜tzÒ elÙ‡ ,L„Á43ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»¬ƒƒ¿«≈«»»¬≈∆…ƒ«
ÌL Ì‰ ÌÈÁpÓ ‡nL ,Ô‰a44. »∆∆»À»ƒ≈»

סתר.38) במקום כה:).39)טמון שם (משנה אבנים
גויים 40) היו לא האחרונים שבדורות שידוע פי על אף ולכן

שם). (גמרא כן הדין הגירסה 41)במקום, הקרקע. בתוך
חלודה  העלה שהחפץ כלומר, טפי", "דשתיך שלנו בגמרא
רבינו  גירסת רב. מזמן מונח שהוא מוכיח וזה מרובה,

היסוד. אצל למטה מונח כלומר, שמוצאים 42)"דשתית",
באדמה. שוקעים הבתים שקירות לאחר בקרקע אותם

חדש.43) מטמון זה לא 44)אם כן ועל לקחתו, ויבואו
טו, פרק למעלה ראה שם), (גמרא הינוח ספק כל כדין יגע

א. הלכה

.Á,BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ«¬≈∆»»»∆…ƒ«¿
ÔBÓËn‰ ‰Ê ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰˜È ‡Ï ‰nÏ ,¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈»»…ƒ¿∆««∆»≈∆««¿
,ÌÈi¯BÓ‡ ÏL ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔLi‰ Ï˙k‰ CB˙aL∆¿«…∆«»»««ƒ∆∆¡ƒƒ

¯ˆÁ‰ ÏÚ·Ï BÊ ‰‡ÈˆÓ ‰È‰˙Â45Úe„È BÈ‡L ÈtÓ ?46 ¿ƒ¿∆¿ƒ»¿««∆»≈ƒ¿≈∆≈»«
ÏkÓe epnÓ „e·‡ ÔBÓËn‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÏ¿…«¬≈ƒ«¬≈∆««¿»ƒ∆ƒ»
ÏL ‰„·‡ ‰Óe .B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏe ,Ì„‡»»¿ƒ»∆¿»¬≈»∆

Ì„‡47- d˙‡ˆÓe epnÓ „·‡z ¯L‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ , »»»¿»»¬∆…«ƒ∆¿»»
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Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ ‰ÈeˆÓe epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ48˙‡ˆÈ , ƒ∆¬»ƒ∆¿»≈∆»»»»»
BÊ49Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L ÌiÏ ‰ÏÙpL50Ï˜ ; ∆»¿»«»∆¬»ƒ∆ƒ»»»«

ÌÏBÚÓ BlL ‰È‰ ‡lL ,ÈBÓ„˜ ÔBÓËÓÏ ¯ÓÁÂ51, »…∆¿«¿«¿ƒ∆…»»∆≈»
ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÏkÓe epnÓ „e·‡ ‡e‰Â¿»ƒ∆ƒ»»»¿ƒ»∆

.B‡ˆBÓ¿

ז).45) הלכה (ראה לקחתה למוצא מתירים שיש 46)ומדוע
וקיים.47)מטמון. להחזיר.48)שחי שאין 49)חייבים

(שם). להכריז הבעלים 50)צריכים שנתייאשו וחזקה
ראה  שלהם, החפץ על זכותם את אבדו כן ועל שנפלה, משעה

ד. הלכה יד, פרק תוספות 51)למעלה וראה בה. זוכה שאינו
כאן. ובראב"ד דשתיך המתחיל דיבור כו. שם

.ËL„Á Ï˙Îa ÔBÓËÓ ‡ˆÓ52ÁÈÎBÓ ÔBÓËn‰ Ì‡ : »»«¿¿…∆»»ƒ««¿ƒ«
ÁÈÎBÓ Ì‡Â ;BlL ‡e‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡e‰L∆¿««««ƒ¬≈∆¿ƒƒ«
B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ‡e‰L53. ∆∆∆»ƒ«¬≈∆¿

L ·vp‰ È¯‰ - ÔÈkq‰ ?„ˆÈkÁÈÎBÓ Bl54- ÒÈk‰Â ; ≈«««ƒ¬≈«ƒ»∆ƒ«¿«ƒ
ÁÈÎBÓ ÂÈt55Ô‰Ó ‡ÏÓ Ï˙k‰ CBz ‡ˆÓ Ì‡Â .56- ƒƒ«¿ƒƒ¿»«…∆»≈≈∆

ÔÈ˜ÏBÁ57. ¿ƒ

כה:).52) שם (משנה שבכותל חור פי 53)בתוך על אף
מטמון  שזה מכיוון המוצא, של זה הרי הינוח, וודאי שזה

נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן מחזיקים 54)המונח שכן
הבית  בעל הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין
הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אותו הטמין
(גמרא  המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד

כו.). ואם 55)שם הבית, בעל של הריהו לפנים, פונה אם
(שם). המוצא של הריהו לחוץ, לסוף 56)פונה שייך

כל  את תופסות שהמעות והכוונה משנה), (כסף י הלכה
הכותל. מחציו 57)רוחב (שם) המשנה לדברי בהתאם

אבל  המוצא. של ולחוץ מחציו הבית, בעל של ולפנים
על  סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין
הכיס  פי או הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות

מוכיחים.

.ÈÔÈ‡L ,·‰Ê ÏL ˙BBLÏ B‡ ˙BÚÓ Ï˙k‰ CB˙a eÈ‰»¿«…∆»¿∆»»∆≈
ÁÈÎBÓ ÌL58ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ :59‡ˆBÓ ÏL -60BÈˆÁÓ , »ƒ«≈∆¿¿«∆≈≈∆¿

ÌÈÙÏÂ61˙Èa‰ ÏÚa ÏL -62. ¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ

הרבים 58) רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל אם
שם). שם).59)(גמרא (משנה הרבים לרשות הקרוב בחצי

ובמשך 60) ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הנחה מתוך
מהן. התייאש הבית.61)הזמן לפנים הקרוב בחצי

התייאש.62) ולא אותן הניח הוא כי

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ63ÔÚhLk ‡l‡ ¿≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»«
e‡L ,L¯BÈ ‰È‰L B‡ ;BlL ÔBÓËn‰L ˙Èa‰ ÏÚa64 ««««ƒ∆««¿∆∆»»≈∆»

BÏ ÔÈÚBË65Ô‰L ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰ ÂÈ·‡ ÏL ‡nL ¬ƒ∆»∆»ƒ≈¬»ƒ»∆≈
‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ66‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¬≈≈∆≈¿ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡ ¯ÎBO ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡Ï B˙Èa ¯ÈkOÓ67. «¿ƒ≈«¬≈ƒ¬≈≈∆≈«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰LÏLÏ B¯ÈkO‰ Ì‡Â68È¯‰ - „Á‡k ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿≈»ƒ¿∆»¬≈

˜ct e‰‡OÚ69˙Èa‰ CB˙a elÙ‡ ,Ba ‡ˆÓp‰ ÏÎÂ , ¬»»À¿»¿»«ƒ¿»¬ƒ¿««ƒ
„Á‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ -70ÏBÎÈ ¬≈∆¿»ƒ¿≈∆≈∆»»

e‰‡OÚ È¯‰L ,ÔÓË ‡e‰L B‡ BlL Ô‰L ÔÚËÏƒ¿…∆≈∆∆»«∆¬≈¬»»
.˜ctÀ¿»

הבית.63) בעל של על 65)הדיינים.64)שהמטמון אף
טוען. אינו עצמו שהוא של 66)פי חצרו אומרים ואין

לרשות  הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה  אדם
לדין  הטעם גם וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים

המוצא. של ולחוץ שמחציו בעל 67)המשנה, של ולא
לאחד 68)הבית. אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו

וראה  שם. הגמרא לשון נוקט ורבינו מוצאם, של אלו הרי
שם. שם.69)רש"י מצויים הבית.70)שרבים בעל ואף

ישראליים  לשלושה השכיר אבל לגויים, השכיר ודווקא
אינם  ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב
נחמן  רב נגד כמותו ופסק כו: שם רבא דעת מתייאשים.

הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא מפני

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) מוצאה של שהיא המציאה זכות איכות בו נתבאר

בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡BÈ‡ ,d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰L da e¯Ó‡L ‰‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ»∆»«¿»∆ƒ∆¿»≈
B„ÈÏ ÚÈbzL „Ú da ‰ÎBÊ2B˙eL¯Ï B‡3Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«∆«ƒ«¿»ƒ¿¬»ƒ

‰‡¯4‰ÈÏÚ ÏÙ elÙ‡ ,‰‡Èˆn‰ ˙‡5¯Á‡ ‡·e , »»∆«¿ƒ»¬ƒ»«»∆»»«≈
.da ‰ÎÊ da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê È¯‰ - da ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»¬≈∆∆∆¡ƒ»»»»

ב.).2) (בבאֿמציעא משמע" לידיה דאתאי "ומצאתה
ח.3) הלכה להלן ראה לחצרו. בעלמא 4)כגון "בראיה

שם). (גמרא לה" קני והטעם 5)לא י. בבאֿמציעא משנה
ואףֿעלֿפי  לרשותו. ולא לידו הגיעה שלא משום קנה, שלא
רק  זה לו, קונות אדם של אמותיו שארבע חכמים שתיקנו
אבל  ושבים, עוברים הרבה שאין דרכים בצידי או בסימטה
דין  מקור שממנה המשנה קונות. אינן ממש הרבים ברשות
שם  ששת רב אותה שפירש כמו הרבים, ברשות מדברת זה
והרי"ף. חננאל ורבינו כאן, לרבינו המשנה פירוש וראה י:
ובביאור  ובהג"ה טו, סעיף רסח סימן המשפט חושן וראה
עליה, נפל אפילו קנה שבסימטה יוצא, ומזה שם. הגר"א
למה  לתמוה, ויש שם. שבגמרא הראשון לפירוש בניגוד

לטעות. מקום והשאיר כאן רבינו סתם

.··ÎB¯ ‰È‰6,‰‡Èˆn‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰Ó‰a Èab ÏÚ »»≈««≈¿≈»¿»»∆«¿ƒ»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â7BÏ d‰Èa‚‰L ÔÂÈk - da ÈÏ ‰ÎÊ :8‰˜ ¿»««¬≈¿≈ƒ»≈»∆ƒ¿ƒ»»»

·ÎB¯‰9ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,10B„ÈÏ11¯Ó‡ Ì‡Â . »≈¿««ƒ∆…ƒƒ«¿»¿ƒ»«
ÈÏ ‰z :BÏ12‰ÎÊ - da È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡Â dÏËe , ¿∆»ƒ¿»»¿»«¬ƒ»ƒƒ»»»
ÏËBp‰ da13È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡ ·ÎB¯Ï d˙pMÓ Ì‡Â . »«≈¿ƒƒ∆¿»»»≈»«¬ƒ»ƒƒ

‰lÁz da14ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -15. »¿ƒ»…»«¿

ט:6) בבאֿמציעא רגלי.7)משנה הרי 8)ההולך ושתק,
שליחותו. שאמר:9)עשה י.), (שם יוחנן רבי כדעת

חבירו. קנה לחבירו, מציאה רומי 10)המגביה בדפוס
הגיעה. ומרגע 11)ר"מ: שליחו, נעשה המגביה כי

הרוכב. אותה קנה שם.12)שהגביהה כי 13)משנה,
לו  לתת אלא בשבילו לזכות שליח אותו עשה לא הרוכב
בו  לחזור בידו הרשות לו, נתן שלא עוד וכל המציאה, את

שם.14)משליחותו. משנה המציאה, את כשהגבהתי
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אפילו15) לעצמו,כי בה לזכות שנתכוון דבריו, נכונים אם
שם. רש"י ראה לו. כשמסרה לרוכב במתנה נתנה הרי

.‚B¯·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ dÈa‚n‰16B¯·Á ‰˜ -17ÏÚ Û‡Â . ««¿ƒ«¿ƒ»«¬≈»»¬≈¿««
BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt18e‰Èa‚‰ .[da ‰ÎÊ] - ÌeÏk ƒ∆…»«¿»»»ƒ¿ƒ

ÌÈL ‰‡Èˆn‰19Ì‰ÈL ‰e‡˜ -20. «¿ƒ»¿«ƒ¿»»¿≈∆

לחבירי.16) המציאה את מגביה אני אמר: ההגבהה בשעת
י.17) שם בו, לחזור יכול המגביה חבירו 18)ואין

לו  אמר הקודמת בהלכה בשבילו. המציאה את שיגביה
אמר  וכאן כלום, אמר לא והמגביה בה", לי "זכה חבירו:
כלום. אמר לא וחבירו לחבירי", בה זוכה "אני המגביה:

חבירו. בה זכה המקרים מודים 19)בשני כששניהם
ח.) וגמרא ב. שם (משנה ביחד המציאה את שהגביהו

כמגביה 20) הוא מהם אחד וכל בהגבהה, לזה זה עזרו כי
ח.). (שם שניהם בה זכו ועלֿידיֿזה לחבירו, מציאה

.„L¯Á BÏ d‰Èa‚‰21‰˜ ‡Ï - ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»≈≈∆»»…»»
Áwt‰22˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,23ÁwÙe L¯Á d‰Èa‚‰ . «ƒ≈«¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿ƒ»≈≈ƒ≈«

Áwt ‰˜ ‡lL CBzÓ - „Á‡k24L¯Á ‰˜ ‡Ï25eÈ‰ . ¿∆»ƒ∆…»»ƒ≈«…»»≈≈»
ÌÈÓÎÁ ewz - ÌÈL¯Á Ì‰ÈL26‡lL È„k ,e˜iL ¿≈∆≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿¿≈∆…
˙Bˆp‰Ï e‡B·È27. »¿ƒ»

כשוטה.21) ודינו שומע ואינו מדבר אינו מלידה,
ח.22) ולקמן 23)בבאֿמציעא נט: גיטין משנה ראה

יב. -24)הלכה הפקח בשביל החרש שהגביה מה שהרי
הוא. קרקע גבי על את 25)כמונח הגביה לא שהרי

אינה  הפקח של וההגבהה הקרקע, גבי מעל כולה המציאה
ואפילו  לחרש. קנה לא לעצמו, קנה שלא מיגו לו, מועילה
פקח  יאמר: עצמו החרש כי כאן, אין שלום" דרכי "מפני

ח.). (בבאֿמציעא אקנה? אני קנה, שם.26)לא
המציאה.27) את מהם החוטפים עם לריב

.‰¯BÓÁ B‡ ÏÓ‚ e‡¯L ÌÈL28eÓ„˜Â ,‰‡ÈˆÓ ÏL ¿«ƒ∆»»»¬∆¿ƒ»¿»¿
e‰eÎLÓ B‡ e‰e‚È‰‰Â Ì‰ÈL29„Á‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»

Ì‰ÈL e˜ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒ¿∆»≈»¿≈∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡31„Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÏÓ‚a Ï·‡ ;¯BÓÁa ¬ƒ«¬¬»¿»»ƒ»»∆»

‡Ï Ï·‡ ,‰˜ CLBn‰ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó«¿ƒ¿∆»≈«≈»»¬»…
‚È‰n‰32. ««¿ƒ

ח:28) מכירה 29)שם הלכות ראה ממקומו. רגליו ועקר
ו. הלכה ב, אףֿעלֿפי 30)פרק מחבירו, עדיף אחד ואין

במשיכה. גם נקנה בהנהגה, דרכו נמשך 31)שחמור זה
מושך". ואחד מנהיג, "אחד הדין: אחרון 32)אחר כלשון

אם  כלומר, קונה. אינה משיכה במקום בגמל שהנהגה שם.
ואחד  מנהיג אחד אם אבל קונים, שניהם מנהיגים שניהם

ט.). (שם קונה המנהיג ואין עדיף המושך מושך,

.Â‰¯ÒBna ÊÁ‡Â „Á‡ Ì„wL ‰‡ÈˆÓ ˙Ó‰a33‡Ï - ∆¡«¿ƒ»∆»«∆»¿»««≈»…
‰˜34‚È‰È B‡ CLÓiL „Ú ,35¯b‰ ÈÒÎa ÔÎÂ .36. »»«∆ƒ¿…«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«≈

.dc·Ï ‰¯ÒBn‰ ‰˜ Ï·‡¬»»»«≈»¿«»

בעלֿחי.33) בו שקושרים במוסרה 34)חבל האוחז אין
אותה  מוסר הבהמה בעל אלאֿאםֿכן הבהמה את קונה

ח:). (שם במתנה או וממכר במקח כגון ראה 35)בידו.
ה. בנכסיו 36)הלכה הקודם וכל יורשים, לו ואין שמת

(שם). בהם זכה

.Ê·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰37·ÎB¯‰ - ‰¯ÒBna ÊÁB‡ „Á‡Â »»∆»≈¿∆»≈«≈»»≈
‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL ‰¯ÒBn‰Â ‰Ó‰a‰ ‰˜38,„·Ïa »»«¿≈»¿«≈»∆«¿»≈«¿≈»ƒ¿«

B„Èa ÊÁ‡M ‰Ó ‰pnÓ ‰˜ ‰¯ÒBn‰ ÊÁ‡L ‰ÊÂ39, ¿∆∆»««≈»»»ƒ∆»«∆»«¿»
Ô‰Ó „Á‡ e‰˜ ‡Ï ‰¯ÒBn‰ ¯‡Le40. ¿»«≈»…»»««≈∆

ט.37) פגיה".38)שם "בית ובלשונו אשי, רב כדעת
אלאֿאםֿכן 39) ההפקר מן חפץ קונים אין כי לא, ויותר

כולו. זכה.40)הגביהו בו התופס וכל

.ÁBzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁ41Ì‡Â , ¬≈∆»»»∆…ƒ«¿¿ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ da ‰ÏÙ42‰na . »¿»»¿ƒ»¬≈ƒ∆««∆»≈«∆

˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c43‰„Oa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆¬»¿»∆
e‰„O „ˆa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰p‚Â44 ¿ƒ»¿«≈»∆ƒ»»≈¿«»≈
„ÓBÚ BÈ‡ Ì‡Â ;da ‰ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡Â¿»«»¿»ƒ»ƒ»»»¿ƒ≈≈

ÈÏ ‰˙ÎÊ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ ,ÌL45- 'È„O »∆»»≈¿…»«»¿»ƒ»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔÎÂ .‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk46‡e‰L Ì„‡ ÏL »«≈»»¿≈«¿««∆»»∆

BÏ ÌÈB˜ el‡ È¯‰ - Bcˆa „ÓBÚ47‰ÚÈb‰ Ì‡Â , ≈¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒƒ»
.da ‰ÎÊ - BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ‰‡Èˆn‰«¿ƒ»¿«¿««∆»»»

ואילו 41) יא.), (בבאֿמציעא בחצרו שהחפץ יודע שאינו
היא  שהחצר הוא והטעם בה. לזכות רוצה היה  יודע היה
(נמוקיֿיוסף  שם נותן שבידו מה כל שהרי לידו, כהמשך

הרנב"ר). ליטלה.42)בשם  לאחר כגון 43)ואסור
לחצרו  יכנס לא שאיש כך על סומך החצר ובעל גדר, מוקפת

(שם). שם.44)לקחתה שמואל, שם.45)דעת משנה,
הדברים: שני צריכים משתמרת שאינה שבחצר סובר, רבינו

חצרי. לי זכתה שיאמר וגם החצר, בצד ראה 46)עומד
ט. לא 47)הלכה אפילו קונות אמות ארבע י. בבאֿמציעא

שיכול  מפני חצר, מקנין עדיף אמות ד' קנין לי". "זכו אמר
המציאה. את ולקחת יד להושיט הוא

.ËÌÈÓÎÁ48‰Ê ¯·„ ewz49e·È¯È ‡lL È„k , ¬»ƒƒ¿»»∆¿≈∆…»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ‡ˆBn‰«¿ƒ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ

‡ËÓÒa50ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ,51ÌÈa¯‰ ÔÈ‡L52 ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ∆≈»«ƒ
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ‰„Oa B‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÁBc53Ï·‡ ; ¬ƒ»∆¿»∆∆≈¿»ƒ¬»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ‰54B¯·Á ‰„O CB˙a B‡55ÔÈ‡ - »≈ƒ¿»«ƒ¿¿≈¬≈≈
BÏ ˙BB˜ ˙Bn‡ Úa¯‡56ÚÈbzL „Ú ÌL ‰B˜ BÈ‡Â , «¿««¿≈∆»«∆«ƒ«

B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ57. ¿ƒ»¿»

לאדם.49)שם.48) לו קונות אמות קרן 50)ארבע
רב  כדעת לרבים, הפקר והיא הרבים לרשות הסמוכה זווית

י: שם אמות 52)שם.51)ששת ארבע אחד לכל ויש 
לו. כתוב 53)מיוחדות פפא רב בדברי שלנו בגמרא

"בשדה  היא: ורבינו הרי"ף חננאל, רבינו וגירסת "בעלמא",
בעלים". לו שאין "בשדה הכוונה מפרש ורבינו דעלמא",

מיוחדות 54) אמות ארבע אחד לכל ואין מרובה, שהצפיפות
שם.55)לו. פפא רב מדברי אחר. של חצירו נעשית אינה
תועיל 56) לא התקנה שהרי לו, קונות אין הרבים ברשות

הפקיעו  שלא לו, קונות אין חבירו ובשדה ריב, למנוע
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לאחרים  לתת עלֿמנת הבעלים של המליאה זכותם חכמים
חצר. א.57)זכות הלכה ראה

.È¯ˆÁ dÏ LÈ - ‰pË˜58˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ LÈÂ59, ¿«»≈»»≈¿≈»«¿««
ÔË˜Â60ÈtÓ .˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡Â ¯ˆÁ BÏ ÔÈ‡ - ¿»»≈»≈¿≈«¿««ƒ¿≈

‰e„ÓÏ d„iÓ ‰pË˜ ÏL ¯ˆÁL61‡È‰L ÌLkL : ∆»≈∆¿«»ƒ»»¿«¿»∆¿≈∆ƒ
Ë‚a ˙L¯b˙Ó Ck ,d„ÈÏ ÚÈbn‰ Ë‚a ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆¿≈««ƒ«¿»»»ƒ¿»∆∆¿≈
,Ëb‰ ÔÈÚÏ ¯ˆÁ dÏ LiL ÌLÎe ;d¯ˆÁÏ ÚÈbn‰««ƒ««¬≈»¿≈∆≈»»≈¿ƒ¿««≈

‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ dÏ LÈ Ck62Ì„‡ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ; »≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿««∆»»
‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ B¯ˆÁk63B¯ˆÁL e„ÓÏ LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬≈¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ»«¿∆¬≈
BÁeÏMÓ BÏ ‰B˜64BÁeÏL BÏ ‰BwL C¯„k :65Ck , »ƒ¿¿∆∆∆∆¿»

ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔËw‰Â ;B¯ˆÁ BÏ ‰˜z66, ƒ¿∆¬≈¿«»»ƒ¿≈∆»ƒ«
„Ú ,BÏ ÔÈB˜ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ B¯ˆÁ ÔÈ‡ Ck»≈¬≈¿…«¿««∆ƒ«

B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ ÚÈbzL67. ∆«ƒ«¿ƒ»¿»

לגדול 58) כמו מדעתה שלא לה קונה המשתמרת חצר
יא.) י: החכמים,59)(בבאֿמציעא תקנת מכוח לה קונות
שם. יוחנן רבי מסקנת 60)דברי ולפי לקיש. ריש דברי

ורש"י. חננאל רבינו ראה בקטן. מודה יוחנן רבי גם הגמרא,
בידה"61) ונתן כריתות ספר לה "וכתב בתורה: כתוב

מכלֿמקום". – "ונתן עז: בגיטין ודרשו א). כד, (דברים
הגט  את נתן אפילו אלא ממש בידה דוקא לאו כלומר,
י: שם היד, כדין החצר ודין מגורשת, היא הרי לחצרה,

כלומר 62) מגט", מציאה "ילפינן אמרו: יא. בבבאֿמציעא
הגט, לענין כידה שחצרה כשם מגט, מציאה לומדים אנו

מציאה. לענין כידה היא פפא 63)כך רב מדברי יוצא זה
אמות, ארבע תיקנו לא חבירו שבשדה שאמר, י:) (שם
פאה, ולקחת בו ללכת זכות לו נתנה שהתורה ואףֿעלֿפי
אמות  שארבע משמע חצרו. שתהיה זכות לו נתנה לא אבל
לה  יש כך חצר, לה שיש כשם הקטנה כן ועל כחצרו. דינן

אמות. י:64)ארבע כמותו.65)שם אדם של שלוחו כי
מהכתוב 66) כמותו, אדם של ששלוחו למדנו מא. בקידושין

"כי  מתחילה: והפרשה מביתו", "ושלחה א) כד, (דברים
כ  איש" גדול.יקח יב.67)לומר, הלכה לקמן ראה

.‡È‰‡¯L ÈÓ68È¯‰Â ,‰‡Èˆn‰ ¯Á‡ ÌÈˆ¯ ÌÈ¯Á‡ ƒ∆»»¬≈ƒ»ƒ«««¿ƒ»«¬≈
˙BÏÊB‚ B‡ ¯e·L È·ˆ ‡È‰69‰È‰ Ì‡ :eÁ¯t ‡lL ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ»»

e‰„O „ˆa „ÓBÚ70‰È‰ ı¯ ‰È‰ el‡Â ,dÎB˙a Ô‰L ≈¿«»≈∆≈¿»¿ƒ»»»»»
ÔÚÈbÓ71¯Ó‡Â ,72;e‰„O BÏ ‰˙ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ : «ƒ»¿»«»¿»ƒ»ƒ»¿»»≈

ı¯ ‡e‰L È·ˆk el‡ È¯‰ - ÔÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿«ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ∆»
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈÁÈ¯Ùn‰ ˙BÏÊB‚Îe Bk¯„k73‡l‡ , ¿«¿¿»««¿ƒƒ¿…»«¿∆»
‰zÓa BÏ e˙ Ì‡Â .‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ Ïk74ÏÈ‡B‰ - »«≈»∆»»¿ƒ»¿¿«»»ƒ

ÔÈÏbÏb˙Ó Ô‰ È¯‰Â BÏ Ì˜‰ ¯Á‡Â75,e‰„O CB˙a ¿«≈ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
e‰„O ‰˙˜76˙BÏÊB‚Â Bk¯„k ı¯ È·ˆ ‰È‰ Ì‡Â . »¿»»≈¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿¿»

e‰„O BÏ ‰˙˜ ‡Ï - ÔÈÁÈ¯ÙÓ77. «¿ƒƒ…»¿»»≈

יא.68) בבאֿמציעא רבים,69)משנה לשון המשנה נקטה
ביחד. הרבה לפרוח שדרכם שם.70)משום שמואל, דעת

יב.71) שם יוחנן, רבי דרושים 72)דעת יא. שם משנה,
רץ, היה אילו ב. שדהו. בצד עומד א. התנאים: שלושת כל
חצר  ששדה משום שדי, לי זכתה אמר: ג. מגיעם. היה

נעשית  הנ"ל התנאים קיום ועלֿידי היא, משתמרת שאינה
המשתמרת. לא 73)כחצר אחר, יקחהו לא אפילו שהרי

שם. משנה בשדהו, יב.74)ישאר השבור 75)שם הצבי
בשדה. כמונח דינו בשדה ונתגלגל פרחו, שלא והגוזלות

בו.76) לחזור יכול הנותן שדעת 77)ואין במתנה, אפילו
והגוזלות  כדרכו הרץ הצבי שהרי אותו, מקנה אחרת
בחצרו  אינם כאילו ודומים שדהו, את מהר יעזבו המפריחים

כלל.

.·ÈL¯Á ˙‡ÈˆÓ78ÏÊb da LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL79ÈtÓ , ¿ƒ«≈≈∆¿»»≈»»≈ƒ¿≈
ÌBÏL ÈÎ¯c80¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .81Ô„iÓ dÏÊ‚e ¯Á‡ «¿≈»¿ƒ»ƒ»««≈¿»»ƒ»»

ÔÈi„a ‰‡ˆBÈ dÈ‡ -82BÈ‡ - ÚaLÂ da ¯Ùk Ì‡Â , ≈»¿»¿«»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ¿«≈
LÓÁa ·iÁ83. «»¿…∆

הוא 78) כן ועל שוטה, וגם אלם גם הוא וממילא מלידה,
נט:). גיטין (משנה וקטן שוטה עם יחד תמיד אם 79)נזכר

מידם. וחטף אחר המוצא 80)בא בין ריב למנוע כדי
אין  שהרי גזל, זה אין הדין מצד אבל האחרים. ובין וקרוביו
על  עדיין מונחת היא וכאילו במציאה, זכות ולא דעת, בהם

שם). (בבאֿמציעא החכמים.81)הקרקע תקנת על
שם.82) תנאֿקמא וכדעת הדין, מן זכה הגזלן גזלן 83)כי

חומש  ולהוסיף הקרן את להחזיר חייב לשקר, ונשבע שכפר
גם  אין - בדיינים יוצא שאינו זה בגזל אבל כד), ה, (ויקרא

טז. הלכה ו, פרק למעלה ראה חומש.

.‚ÈBa ˙‡ÈˆÓ84BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ Bz·e85Û‡ , ¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ«À¿»«
ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ86‰¯Úp‰ Bza ˙‡ÈˆÓe ,87ÏÚ Û‡ , «ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ«ƒ««¬»««
˙ÎÓBÒ dÈ‡L Èt88‰¯eÎÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,BÁÏL ÏÚ ƒ∆≈»∆∆«À¿»«¬ƒ»¿»¿»

‰Ó‡89ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ˙‡ÈˆÓe ,90˙‡ÈˆÓe , »»¿ƒ««¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«
BzL‡91BÈ‡L Ba ˙‡ÈˆÓ Ï·‡ .BlL el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈∆¬»¿ƒ«¿∆≈

˙‡ÈˆÓe ,ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁÏL ÏÚ CÓBÒ≈«À¿»««ƒ∆»»¿ƒ«
ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú92‡È‰L BzL‡ ˙‡ÈˆÓe , «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿∆ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙L¯‚Ó93el‡ Ïk -ÔÈ‡ ˙B‡Èˆn‰ ¿…∆∆¿≈»¿…∆∆»≈«¿ƒ≈»

.BlL∆

יב.84) בבאֿמציעא מפרנסם.85)משנה שאביהם
שהמציאה 86) והטעם יב: שם כקטנים, מציאה לענין דינם

מפרנסם. הוא שהרי איבה", "משום - בת 87)לאב
ברשות  עדיין שערות, שתי שהביאה אחד ויום שתיםֿעשרה

מו.). (כתובות היא הגמרא 88)אביה מדברי יוצא זה
שערות, שתי הביאה שלא עבריה, שפחה שמציאת שאומרת,
אביה  שולחן על סמוכה שאינה אףֿעלֿפי לאביה, שייכת

יב: בבאֿמציעא רבה, שולחן על מכורה 89)אלא
(שם). לאביה אלא לאדוניה שייכת המציאה אין כשפחה,
למנוול  ויקדשנה אותה ישנא שלא איבה, משום הוא והטעם

שם). תוספות וראה מז, (כתובות שחין כל 90)ולמוכה
יב.). שם (משנה, רבו קנה עבד שקנה למנוע 91)מה כדי

מפרנסה. הוא שהרי לבינה, בינו עצמם 92)קטטה ברשות
שם). (משנה, גט 93)הם לה זרק כגון מגורשת, ספק

אףֿעלֿפי  לו. קרוב ספק לה קרוב ספק הרבים, ברשות
שהרי  שלה, המציאה זאת בכל אותה, לפרנס חייב שעדיין

יב:). שם (גמרא לבינה בינו איבה כבר יש וכך כך בין
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עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שטרות 1) אלו איזה השטרות, מציאת דיני בו נתבארו

שהוא  כמו המציאה, משאר חלוקים דיניהם והיות שיהיו,
שם. מבואר

.‡·BÁ ¯ËL ‡ˆBn‰2L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,3Ba «≈¿«««ƒ∆…≈≈
ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡4‰„BÓ ·iÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,5ÏÚ Û‡Â , «¬»¿»ƒ¿««ƒ∆««»∆¿««
Ìi˜Ó ‡e‰L Èt6¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -7,BÚ¯t ‡nL ; ƒ∆¿À»¬≈∆…«¬ƒ∆»¿»

‡Èe˜e8Ì‰9˙BÁB˜Ï Û¯ËÏ È„k ÌÈOBÚ10‡lL ¿¿»≈ƒ¿≈ƒ¿…»∆…
ÔÈck11CÎÈÙÏe ,12BÏ LÈ È¯‰L .BÏ ‰„B‰13Û¯ËÏ «ƒ¿ƒ»»∆¬≈≈ƒ¿…

‡lL ˙eÈ¯Á‡‰L ,˙eÈ¯Á‡ Ba L¯t ‡lL ¯ËLaƒ¿»∆…≈≈«¬»∆»«¬»∆…
¯ÙBÒ ˙eÚË - ¯ËLa ‰L¯t˙14È¯ËLa ÔÈa ,‡e‰ ƒ¿»¿»ƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
¯kÓÓe ÁwÓ È¯ËLa ÔÈa ‰‡ÂÏ‰15CÎÈÙÏ .16L¯t Ì‡ , «¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈≈

‰„BÓ ·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙eÈ¯Á‡a ‡lL ‡e‰L ‰Ê ¯ËLaƒ¿»∆∆∆…¿«¬»ƒ»»««»∆
¯ÈÊÁÈ -17¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;18BÚ¯t ‡nL ,19. «¬ƒ¿ƒ»…«¬ƒ∆»¿»

יב:2) בבאֿמציעא במפורש.3)משנה כתוב שלא
לטרוף 4) יוכל והמלוה החוב, לפרעון אחראים הלוה שנכסי

ההלוואה. אחרי שקנו הלקוחות, מיד גם שהלוה 5)אותם
וכלֿשכן  המלוה, מיד נפל והשטרֿחוב פרע, שלא מודה

שם). (גמרא שפרע וטוען מודה העדים 6)כשלא עלֿידי
טז). (בבאֿמציעא של 8)למלוה.7)בביתֿהדין הסכם

והלוה.9)רמאות. שלא 10)המלוה במפורש שקנו
כשקנו  אבל אחרים. נכסים ללוה כשאין או באחריות,

קנוניה. חשש אין נכסים, ללוה ויש שהרי 11)באחריות
יג. שם החוב, קרקע 12)נפרע את ביניהם שיחלקו כדי

אחריות 14)זכות.13)הלקוחות. לכתוב שכח הסופר
של  טעותו מפני זכותו את הפסיד לא והמלוה נכסים,
לג: שם כאביי פסק רבינו במשנה. החכמים כדעת הסופר,
שיטתו  לפרעון. חוששין שאין שסובר שמואל לדעת בניגוד

יד. שם הופרכה, שמואל מבדיל 15)של שאינו רבא כדעת
טו:). (שם וממכר מקח שטרי ובין הלואה שטרי בין

טעות 16) ש"אחריות בזה מנומק יחזיר" "לא שהדין מכיון
בו 17)סופר". שאין מפורש כתוב זה בשטר שהרי

שלא  מודה הרי והוא בלבד, הלוה מן ינכה והמלוה אחריות,
יב:18)פרע. בשמירתו,19)שם נזהר ולא שנפל מכיוון

שפרעו. לחשוש יסוד יש

.·ÌBia Ba BpÓfL ¯ËL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ20‰È‰Â , ¿≈ƒ»»¿»∆¿««¿»»
Ìi˜Ó21‰„BÓ ·iÁ‰Â ,22¯ÈÊÁÈ -23Ìi˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ; ¿À»¿««»∆«¬ƒ¿ƒ≈¿À»

˙BÂÏÏ ·˙k ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -24‰ÂÏ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ25. …«¬ƒ∆»»«ƒ¿«¬«ƒ…»»

(20 ֿ בבא יוחנן, רבי של מימרא נכתב. שנמצא שביום
יז. כשר.21)מציעא שהשטר ביתֿהדין שלא 22)אישור

שם. כהנא רב דברי נפל, ומהמלוה ואין 23)פרע למלוה.
שטר  לכתוב יכולים הם כי א, בהלכה כמו לקנוניה חוששין
א. בהלכה מהֿשאיןֿכן הנמצא, השטר כזמן שזמנו אחר

הלואה.24) קבלת לשם שטר לעצמו ואינו 25)הכין
שכר  על וחס אחרֿכך, ללוות בדעתו כי השטר, את משמיד
שקנו  הלקוחות, מן כדין שלא יטרוף והמלוה הסופר.
ועל  ההלואה, ובין השטר כתיבת שבין בימים קרקע מהלוה
מודה  כשהלוה אפילו מקויים כשאינו למלוה יחזיר לא כן

מאירת  ז, סעיף סה, סימן חושןֿמשפט וראה שם). (גמרא
כב. סעיףֿקטן שם עינים

.‚˙ÓÁa ¯ËL ‡ˆÓ26- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ ÈÏÎa B‡ »»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ≈¿«≈»∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ ‰Ê È¯‰27‰LÏL ‡ˆÓ . ¬≈∆«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»»»¿»

ÔÈÎe¯k ˙B¯ËL28‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ B‡ ,„Á‡ C¯Îa29 ¿»¿ƒ¿∆∆∆»À»ƒ∆«∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ „‚‡ ÌÈ„e‚‡Â30. «¬ƒ∆∆∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»

כ:26) וגמרא כ. שם משנה עור, של מהֿשאיןֿכן 27)נוד
למלוה  השטר את מחזירים שאין הקודמות ההלכות בשתי
הסימן, את מכיר והוא היה, בידו השטר שהרי בסימן, אפילו

נפל. שמידו הוכחה זו של 28)ואין בסופו זה של ראשו
שם. וגמרא משנה של 29)זה, אורכו על זה של אורכו

יאמר 30)זה. והמאבד מצאתי", "שטרות מכריז המוצא
כן  על כסימן. אגודים, או כרוכין שהיו או המספר, את
המספר  אין בשנים כי שטרות, שלושה על המשנה מדברת
(גמרא  שנים הוא "שטרות" של המינימום שהרי סימן,

שם). ורש"י

.„„Á‡ ‰Âl‰ ‰È‰31‰LÏL ÌÈÂÏn‰Â32Ì‡ : »»«…∆∆»¿««¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜Ó33‰ÂlÏ ¯ÈÊÁÈ - Ì‰34ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»ƒ≈«¬ƒ«…∆¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ

¯ÙBÒÏ Ô‰È˙B¯ËL e˙ ÌÈÂÏn‰ ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL35 ∆»«ƒ»∆»««¿ƒ»¿¿»≈∆¿≈
Ôic‰ „iÓ eÏÙÂ ÔÓi˜Ï36ÌÈÂl‰Â „Á‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ . ¿«¿»¿»¿ƒ«««»»»««¿∆∆»¿«…ƒ
‰ÂÏnÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰LÏL37‡Â .È„È ·˙Îa ÔzLÏL eÈ‰ Ì ¿»«¬ƒ««¿∆¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÔzLÏL ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ ¯ÙBÒ≈∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»∆»¿»¿»
¯ÙBq‰ „iÓ eÏÙÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ Ô‰È¯ËL eÎÈÏB‰38. ƒƒ¿≈∆«≈ƒ¿…¿»¿ƒ««≈

בבאֿמציעא 31) (משנה יחד שמצאם השטרות בשלושת
ומיהודה.32)כ.). מלוי משמעון, לוה ראובן כגון
כ:33) שם שוודאי 34)גמרא, סימן, המלוה נתן אפילו

מיד  שאם נפלו, ומידו חזרה וקבלם השטרות את הלוה פרע
אחד. למקום אותם קיבץ מי נפלו, של 35)המלווים

שמא 36)ביתֿהדין. חוששים אין מקויימים בשטרות אבל
שטרו  את להשהות איש של דרכו שאין נפלו, הדיין מיד
הגירסא  591 אוקספורד ובכ"י (שם). הדיין אצל המקויים

הסופר". מיד "ונפלו שאם 37)היא: נפלו, מידו שוודאי
וגמרא  (משנה אחד למקום נזדמנו כיצד נפלו, הלווים מיד

נפלו,38)שם). שמהמלוה ודאי זה ואין לוו, לא ומעולם
סימן. שנתן למי אלא יחזיר לא כן ועל

.‰ÔÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ‡ˆÓ39‡Ï - Ô‰ÈÈa ·BÁ ¯ËLe »»¿»¿ƒ¿«≈≈∆…
¯ÈÊÁÈ40¯·BL Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â .41- ÌÈ„Ú ‡Ïa elÙ‡ , «¬ƒ¿ƒ≈ƒ»∆≈¬ƒ¿…≈ƒ

‰ÂlÏ ·BÁ‰ ¯ËL ÔzÈ42‡Ï ,Úe¯t ‰È‰ ‡Ï el‡L ; ƒ≈¿«««…∆∆ƒ…»»»«…
·˙k BnÚ LÈ È¯‰Â ,ÌÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ÔÈa BÎÈÏL‰ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.Úe¯t ‡e‰L∆»«

כ:39) המלוה 40)שם נתן אפילו ללוה, ולא למלוה לא
השטרות  יתר עם מושלך שהריהו נפרע, שמא סימן,

כ.).41)הפרועים. שם (משנה נפרע שהשטר בו שכתוב
באחד 42) שם, משנתנו מדברת רבינו, לפי נפרע. שוודאי

בצירוף  ביניהם חוב ושטר קרועים, שטרות ברחוב שמצא
אחד  על שובר שטרותיו בין שמצא במלוה ולא שובר,

כאן. ומשנהֿלמלך אורֿשמח ראה השטרות,
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.Â‡ˆÓ43‰„BÓ ÏÚa‰L ÔÓÊa :ÌÈL Èh‚44¯ÈÊÁÈ - »»ƒ≈»ƒƒ¿«∆«««∆«¬ƒ
‰M‡Ï45‰„BÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ;46ÔÓÈÒ ‰M‡‰ ‰˙ Ì‡ : »ƒ»≈«««∆ƒ»¿»»ƒ»ƒ»
˜‰·Ó47dÏ Ô˙pÈ -48‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â , À¿»ƒ»≈»¿ƒ»…«¬ƒ…»∆

‰ÊÏ ‡ÏÂ49ÏÚa‰ ¯Ó‡ .50,ÂÈÓÈÒ Ô˙Â ,ÏÙ È„iÓ : ¿…»∆»««««ƒ»ƒ»«¿»«ƒ»»
Ô˙pÈ - ÂÈÓÈÒ ‰˙Â ,ÏÙ È„iÓ :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â¿»ƒ»∆∆ƒ»ƒ»«¿»¿»ƒ»»ƒ»≈

dÏ51‡e‰Â .52:‰¯Ó‡L ÔB‚k ,˜‰·Ó ÔÓÈÒ ÔzzL , »¿∆ƒ≈ƒ»À¿»¿∆»¿»
˙ÈBÏt ˙B‡ „ˆa LÈ ·˜53,d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï el‡L ; ∆∆≈¿«¿ƒ∆ƒ…ƒƒ«¿»»

.˙Ú„BÈ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»««

יח:43) נפל.44)בבאֿמציעא ומידה לאשתו הגט את שנתן
שהחייב 45) שאףֿעלֿפי חוב, כשטר שלא להנשא, להתירה

ששטרֿחוב  הוא, והטעם א. הלכה למעלה יחזיר, לא מודה
לא  כן ועל הלקוחות, מן ואפילו בא, הוא החוב לגביית
עלול  (הלקוח) שלישי אדם שהרי הלוה, הודאת תועיל
להינשא. האשה את להתיר בא עיקרו גט אבל להפסיד,
לאשה  נתנו ולא בניסן הגט כתב שמא חשש, קיים [אמנם
שלה, מלוג נכסי של פירות הבעל מכר ובינתיים תשרי, עד
הלקוחות  מן תטרוף הגט את לידה שיחזירו אחרי ועכשיו
גט  על כך הקשו יט. שם בגמרא לתשרי. ניסן בין שקנו מה
שתוכל  כדי מחזירים, והשיבו: שחרור, שטר ועל אשה
ממנה  ידרשו הלקוחות מיד להוציא וכשתבוא להנשא,
קובע]. אינו הגט ותאריך לידה, הגט הגיע מתי להוכיח

וכעת 46) נפל, ומידו הגט את לה נתן לא שעדיין טוען והוא
והיא  נפל שמידה טוענת והאשה לגרשה, רוצה אינו

ההלכה.47)מגורשת. סוף איש 48)ראה אשת ומתירים
גירשה. שלא טוען שהבעל אףֿעלֿפי מובהק, בסימן

שם.49) הברייתא כח.50)לשון הבעל 51)שם שסימני
ולא  בסימניו, ויודע הגט את כתב הוא שהרי כלום, אינם
באו  כלומר יניח", וסימנין "סימנין שאמרנו סתם כבמציאה
חבירו, שנתן כמו האבידה סימני נתן מהם אחד וכל שנים
שיודה  עד מונחת תהיה אלא לזה, ולא לזה לא יתן לא
וראה  שם, גמרא ראה פשרה. ביניהם יעשו או לחבירו האחד

פ  ו.למעלה הלכה יג, ופרק ג, הלכה יא, בתנאי.52)רק
היה 53) כשהגט הנקב את ראתה שמא כי סתם, נקב ולא

שם). (גמרא בעלה ביד

.ÊËeÁ‰ ÈÓÈÒ ¯ÓB‡ ‡e‰54‡È‰Â ,Ëb‰ Ba ¯LwL ≈ƒ»≈«∆»««≈¿ƒ
ÔÓÈÒ ¯Ó‡zL ,‡e‰Â .dÏ Ô˙pÈ - ËeÁ‰ ÈÓÈÒ ˙¯ÓB‡∆∆ƒ»≈«ƒ»≈»¿∆…«ƒ»
Ì„‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËeÁ‰ ˙cÓ C¯‡ ÔB‚k ,˜‰·ÓÀ¿»¿…∆ƒ««¬»ƒ»¿»»…

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯ÁL B‡55:¯ÓB‡ ‡e‰ . »…≈∆ƒ»À¿»≈
˙ÓÁa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÁpÓ ‰È‰ ˙ÓÁa56- ÁpÓ ‰È‰ ¿≈∆»»À»¿ƒ∆∆¿≈∆»»À»

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡L ;BÏ Ô˙pÈ57. ƒ»≈∆≈∆ƒ»À¿»

כה.54) ביד 55)בבאֿמציעא היה כשהגט ראתה שמא
שם.56)בעלה. עור, של יודעת,57)נוד שהאשה

בחמת. שטרותיו כל מחזיק שהבעל

.Á¯e¯ÁL Ë‚ ‡ˆÓ58‰„BÓ ·¯‰L ÔÓÊa :59¯ÈÊÁÈ - »»≈ƒ¿ƒ¿«∆»«∆«¬ƒ
„·ÚÏ60‰„BÓ ·¯‰ ÔÈ‡ ;61¯ÈÊÁÈ ‡Ï -62‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï »∆∆≈»«∆…«¬ƒ…»∆¿…

.‰ÊÏ»∆

יח.58) שם משנה, הכנעני. עבדו את האדון ששחרר שטר

נפל.59) העבד ומיד בו, להשתחרר לעבד שנתנו
יט.60) שם ונמלך 61)ברייתא, השטר את שכתב וטוען

ליתנו. שלא שם.62)בדעתו

.Ë‰zÓ ¯ËL ‡ˆÓ63‡È¯a ˙zÓ Ì‡ :64Û‡Â ,‡È‰ »»¿««»»ƒ«¿«»ƒƒ¿«
ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ65‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - «ƒ∆¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…

Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ66¯ËL ·˙kL ¯Á‡Â , »∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿««∆»«¿»
‡ BÊ ‰„O ¯ÎÓ ‰Ê,Ba ¯ÊÁÂ ,‰zÓa ¯Á‡Ï d˙ B ∆»«»∆¿»»¿«≈¿«»»¿»«

‰ÊÂ67‰ÊÏ ‰„BnL68ÏÚ ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ¿∆∆∆»∆¿≈«¬¿¿»«
ÔB¯Á‡‰69·ÈÎL ˙zÓ Ì‡Â .BÏ ¯ÎnL B‡ BÏ Ô˙pL »«¬∆»«∆»«¿ƒ«¿«¿ƒ
Ú¯Ó70;ÔzÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔzÈ - ‰„B‰ Ì‡ :‡È‰ ¿«ƒƒ»ƒ≈¿ƒ»…ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈLÏ Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎML∆¿ƒ¿«∆»«ƒ¿«ƒ∆««∆»«¬
‰˜71¯‡a˙iL BÓk ,72. »»¿∆ƒ¿»≈

יח.63) שם לאחר 64)משנה, בו לחזור יכול הנותן שאין
יט: שם גמרא למקבל, המתנה שטר את שמסר

יט.65) שם חבירו.66)ברייתא זכה הדבר 67)ולא
שנמצא 69)הראשון.68)הזה. המתנה ששטר לומר

השטר  את נחזיר ואם נפל, ומידו לראשון, בשעתו נמסר
שטרו  שהרי האחרון, מן השדה את יוציא הוא לראשון,
(גמרא  השדה את ביניהם ויחלקו האחרון, של לזה  קודם

(שם).70)שם). דוי ערש על השוכב מסוכן חולה
אלא 71) להקנות כוונתו שאין בו, לחזור יכול הנותן כי

לא  לראשון השטר את נחזיר אפילו כן ועל מיתה, לאחר
האחרון. הלכה 72)יפסיד ט, פרק ומתנה זכייה הלכות

טז.

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙pL Ú¯Ó ·ÈÎL ˙Ó≈¿ƒ¿«∆¿»»¿«»»««ƒ
‰„BÓ L¯Bi‰L73¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - d˙ BLÈ¯BnL ∆«≈∆∆ƒ¿»»¬≈∆…«¬ƒ

d¯ÎÓe ,Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï…»∆¿…»∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿»»
Ba ¯ÊÁÂ ,d˙ B‡ L¯Bi‰74˙BOÚÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â , «≈¿»»¿»««¬≈∆«¬

ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ‰Ê ÌÚ ‡Èe˜75.ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÈÒÎ ¿¿»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆»«¬

יט:73) מתנת 74)שם שהרי בו, לחזור רשאי אינו והרי
היא. לראשון 75)בריא השטר את שיחזירו עלֿידיֿזה

את  ביניהם יחלקו ואחרֿכך האחרון, של לזה קודם שזמנו
השדה.

.‡È¯·BL ‡ˆÓ76¯aLpL ‰„BÓ ¯ËM‰ ÏÚaL ÔÓÊa : »»≈ƒ¿«∆«««¿»∆∆ƒ¿«
BÏÁÓ B‡ BÚ¯Ùe B¯ËL77ÔzÈ -78ÔÈ‡ ;¯·BM‰ ÏÚ·Ï ¿»¿»¿»ƒ≈¿«««≈≈

Ì‰ÈL79¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÌÈ„BÓ80.‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…»∆

יח.).76) שם (משנה, נפרע שהשטר תוקף 77)המאשר
בעל  לו שמחל או החוב, את לו שפרע מפני נשבר השטר

החוב. על השטר 78)השטר בעל מכר שמא חוששים ואין
השובר  את נחזיר ואם החוב, פרעון לפני לאחר השטר את
המוכר  זכאי - השטר מכירת לאחר גם שהרי הקונה, יפסיד

כ.). (שם החוב על שהכין 79)למחול טוען השטר ובעל
נפרע. טרם החוב אבל הצורך, לעת השובר שם 80)את

יט:

.·È‰a˙k ‡ˆÓ81ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,82- »»¿À»««ƒ∆¿≈∆ƒ
¯ÈÊÁÈ ‡Ï83B‡ BÊ ‰a˙k ‰Ú¯Ù ‡nL ;‰M‡Ï …«¬ƒ»ƒ»∆»ƒ¿¿»¿À»
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‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÒÎ ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÁÓƒ¿¬»¿««»»««««¿»»«¬≈∆
‡Èe˜ ˙BOÚÏ84.˙BÁB˜l‰ ÏÚ «¬¿¿»««»

לאשתו 81) כסף סכום לשלם הבעל מתחייב שבו שטר
ממנו. כשתתאלמן או לא 82)כשיגרשנה שהכתובה

א.83)נפרעה. הלכה למעלה ראה שטרֿחוב, כל כדין
מן 84) הקרקע את לטרוף כדי הכתובה, את לאשתו להחזיר

הקרקע. את ביניהם ויחלקו הלקוחות,

.‚ÈÌeL ˙B¯b‡ ‡ˆÓ85ÔBÊÓ ˙B¯b‡Â86È¯ËL , »»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰ˆÈÏÁ87ÔÈe‡Óe88˙BÚË È¯ËLÂ ,89ÔÈic‰ ÔÈ·˙BkL ¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ««»ƒ

È¯ËL ‡ˆnL B‡ ,B¯·Á ÏLÂ ‰Ê ÔÈc ÏÚa ÏL∆««ƒ∆¿∆¬≈∆»»ƒ¿≈
Ô‰Ï e¯¯aL ˙B¯ËM‰ Ì‰Â ,ÌÈ¯e¯a90˙‡ ÔÈÈc ÈÏÚa ≈ƒ¿≈«¿»∆≈¿»∆«¬≈ƒƒ∆

Ì‰Ï ee„iL Ì‰ÈÏÚ eÏa˜Â Ì‰Ï ÔÈcL ÔÈic‰ÈBÏt ««»ƒ∆»ƒ»∆¿ƒ¿¬≈∆∆»»∆¿ƒ
ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ Ïk ‡ˆnL B‡ ,ÈBÏÙe91‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»»»«¬≈≈ƒ¬≈∆

ÔBÚ¯ÙÏ Ba ÔÈLLBÁL ¯ËL Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»»»¿»∆¿ƒ¿≈»
·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;·BÁ‰ Ú¯Ù ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -…«¬ƒ∆»ƒ¿««¿ƒ»»««»
Ú ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ‰„B‰L ¯LÙ‡Â ,‰„BÓ„ ∆¿∆¿»∆»¿≈«¬¿¿»«
ÔÓÊ ¯Á‡ eÁ˜lL ‰zÓ Ïa˜Ó B‡ Á˜Bl‰ ˙‡ „ÈÒÙiL∆«¿ƒ∆«≈«¿«≈«»»∆»¿««¿«
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈck ‡lL Ì„iÓ eÚ¯ÙiL È„k ,¯ËM‰«¿»¿≈∆ƒ¿¿ƒ»»∆…«ƒ¬≈∆…
ÔÈ‡L ¯ËL ÏÎÂ ;ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊÁÈ«¬ƒ««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»¿»∆≈
¯ÈÊÁÈ - ‡Èe˜Ï ‡ÏÂ ÔBÚ¯ÙÏ ‡Ï LLÁÏ „ˆ Ba««¬»…¿≈»¿…ƒ¿¿»«¬ƒ

.ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»

(משנה 85) בחובו למלוה לוה נכסי ביתֿדין ׁשׁשמּו ֶָשטר
כ.). ביתֿדין 86)בבאֿמציעא והבנות. האשה מזון

והבנות  האשה למזון הבעל מקרקע שימכרו שטר, כותבים
לרמב"ם). המשנה פירוש שחלצה 87)(ראה יבמה

כדין, בפניהם שחלצה המאשר שטר ביתֿדין לה כותבים
הלכות  נשים, בספר נתבארו חליצה דיני איש. לכל ומותרת

וחליצה. ואחיה 88)יבום אמה שהשיאוה קטנה יתומה
בפלוני  רצוני אין שלושה בפני שאומרת במיאון, יוצאת
שמיאנה  שטר ביתֿדין לה וכותבים גט. צריכה ואינה בעלי,

להנשא. ומותרת "שטרי 89)בפניהם את בבבלי פירשו כך
שם. שבמשנה אחד,90)בירורין" דיין וזה אחד דיין זה

א. משנה ג, פרק סנהדרין ראה בזכותו, כגון 91)שיהפוך
(בבאֿמציעא  למלוה לוה נכסי ביתֿדין שהחליטו שטר

טז:).

.„ÈÌ‡ ,¯ÈÊÁÈ ‡lL ÔÈcL ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ËM‰ Ïk»«¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆…«¬ƒƒ
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰92Ô‰a ÔÈ·B‚Â ,93ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»∆¿≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ94Ì‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚa „È ˙ÁzÓ Ô˙B‡ ƒƒ»ƒ«««¿»≈∆«¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa95Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â96. ¿∆¿»»¿≈¿ƒ»∆

לכתחילה 92) הוא הללו השטרות בכל יחזיר" "לא הדין כי
חשש. בגלל אותם לפסול אין אבל חשש, כמו 93)מתוך

או  פרוע שהשטר שכנגד, הדין בעל יטען ואם שטר. בכל
המלוה. יד מתחת שיוצא שטר ככל דינו - אחרות טענות

וספק.94) חשש יסוד כשרים.95)על לפרעון 96)שהם
בתלמוד  מקור כל נמצא ולא עצמו. דעת וכדומה. וקנוניא

זו. להלכה ובגאונים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  אייר ט' שלישי יום

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ ÔÈ„ ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ≈«¬≈«ƒ
.BBÓÓ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
דברים,1) בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר

התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת וריפוי וצער נזק שהם:
דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, עשיית ואיכות

מקום. זה ובאי

.‡B¯·Áa Ï·BÁ‰2ÌlLÏ ·iÁ -3,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ «≈«¬≈«»¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
‰MÓÁÂ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯ÚˆÂ ,˜Ê :Ì‰ el‡Â¿≈≈∆∆¿««¿ƒ¿∆∆»∆«¬ƒ»

Ôlk ,el‡ ÌÈ¯·„4ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÈÓlzLÓ5, ¿»ƒ≈À»ƒ¿«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰ Ïk ÔÈ„k6. ¿ƒ»««ƒƒ

ידו.2) קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין 4)ואין אלו
ובושת. צער כגון, כיס, חסרון הקרקע 5)בהם מן

מטלטלין. לו אין אם החובל, שבנכסי בממון 6)המעולה
ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו,
ח  פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות

י. הלכה

.·„ˆÈk ˜Ê7ÔÈ‡B¯ - BÏ‚¯ B‡ B¯·Á „È ÚË˜ Ì‡L ? ∆∆≈«∆ƒ»««¬≈«¿ƒ
˜eMa ¯kÓ „·Ú ‡e‰ el‡k B˙B‡8‰ÙÈ ‰È‰ ‰nk ,9 ¿ƒ∆∆ƒ¿»««»»»»∆

˙ÈÁÙ‰L ˙Át‰ ÌlLÓe ,‰zÚ ‰ÙÈ ‡e‰ ‰nÎÂ [Ê‡]»¿«»»∆«»¿«≈«¿»∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ :¯Ó‡pL .ÂÈÓcÓ10 ƒ»»∆∆¡««ƒ«««ƒƒƒ«¿»
.‡e‰ ÔBÓÓ ÌlLÏ - '˙Áz' ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ»¿∆∆∆∆¡«««¿«≈»

ירצה 7) לא הנחבל שהרי הנזק? לחישוב המידה קנה מהו
רב. תשלום תמורת אפילו זו, מידה 8)בחבלה קנה זהו

כושר  מבחינת האדם של שוויו להערכת אובייקטיבי
בבא  לא. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה

שם. שנחבל.9)קמא לפני שווה ששמע 10)היה
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד

.‚Ô˙pÈ Ôk Ì„‡a ÌeÓ ÔzÈ ¯L‡k :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¬∆ƒ≈»»»≈ƒ»∆
Ba11‡l‡ ;B¯·Áa Ï·ÁL BÓk ‰Êa Ï·ÁÏ BÈ‡ -≈«¬…»∆¿∆»««¬≈∆»

¯·È‡ B¯qÁÏ Èe‡¯ ‡e‰L12,‰OÚ ¯L‡k Ba Ï·ÁÏ B‡ ∆»¿«¿≈»«¬…«¬∆»»
B˜Ê ÌlLÓ CÎÈÙÏe13eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ»¿«≈ƒ¿«¬≈≈¿…ƒ¿

,¯Ùk Ba ÔÈ‡L ‡e‰ „·Ïa ÁˆB¯Ï - Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ…∆¿∆∆…≈«¿≈«ƒ¿«∆≈…∆
ÌÈ¯·È‡ ÔB¯ÒÁÏ Ï·‡14.¯Ùk Ba LÈ ˙BÏaÁÏ B‡ ¬»¿∆¿≈»ƒ¿«»≈…∆

השמועה 11) מפי הפירוש את לכאורה סותר זה והרי
הקודמת. כד;12)שבהלכה כא, שמות עזרא אבן ראה

יט. כד, שנאמרו 13)ויקרא הדברים חמשת כל כולל
א. חוזרת 14)בהלכה שאינה פי על אף ידו, קוטע כגון

יוחאי  בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם
כה). כא, (משפטים

.„ÒBÁ˙ ‡Ï :B˜ÈfÓe B¯·Áa Ï·BÁa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆∆¡«¿≈«¬≈«ƒ…»
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EÈÚ15ÈÚ :¯Ó‡z ‡nL .ÔÈÓeÏL˙a ÒeÁz ‡lL - ≈∆∆…»¿«¿ƒ∆»…«»ƒ
‰Ê ‡e‰16CÎÏ ;epÓÁ¯‡ ,Ba Ï·Á ‰eÎa ‡lLÂ ∆¿∆…¿«»»»«¬«¬∆¿»

EÈÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡17. ∆¡«…»≈∆

משמע 15) ולכאורה כפה", את "וקצותה כתוב זה ולפני
ואומר: הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה
נאמר  ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל "שנאמר
גופני  לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, (דברים

יב.16)דווקא. כה, דברים עזרא, אבן פירש כך
ח 17) פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", ואחד שוגג "אחד

א. הלכה

.‰ÌÈ¯·È‡a ¯Ó‡pL ‰fL ÔÈpÓe18,'ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ' ƒ«ƒ∆∆∆∆¡«¿≈»ƒ«ƒ«««ƒ
‡e‰ ÔÈÓeÏLz19Ba ¯Ó‡pL ?20,‰¯eaÁ ˙Áz ‰¯eaÁ : «¿ƒ∆∆¡««»«««»
¯Ó‡ Le¯Ù·e21:‰kÈ ÈÎÂ22B‡ Ô·‡a e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ¿≈∆¡«¿ƒ«∆ƒ∆≈≈¿∆∆

Û¯‚‡·23‡‰ ,‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ ,¯ÓB‚Â ¿∆¿…¿≈«ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈»
z„ÓÏ24‡e‰Â ,ÔÈÓeÏLz - ‰¯eaÁa ¯Ó‡pL '˙Áz'L »«¿»∆««∆∆¡«¿«»«¿ƒ¿

ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ '˙Á˙'Ï ÔÈc‰25ÌÈ¯·È‡ ¯‡L·e26. «ƒ¿««»»¿«ƒƒ¿»≈»ƒ

מכיוון 18) "באברים", מציין רבינו באברים. בחובל היינו
כא), יט, (דברים אחר במקום גם נאמר זה מעין שכתוב

זוממין. שיחסירו 19)בעדים החובל הסכים אפילו דווקא,
"תחת  ב), (הלכה למעלה לנאמר מכוונת זו שאלה אבר. לו
לקחת  איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם
אבל  לקחת, מותר בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר,

משנה). (לחם אבר להחסיר עניין.20)לא באותו
למעלה.21) פרשה והיכה.22)באותה לפנינו: בכתוב
חבורה.23) פשט 24)דהיינו על המבוסס לימוד וזהו

דרשב"י  במכילתא ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב,
העדיף  ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176 עמוד שם (ראה
כלל  מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו
משנה  הלחם קושיית מיושבת ובזה הרמב"ם). מכללי ד
א  פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן,

סומא. היה שאם המתחיל שלפניו.25)דיבור בכתוב
כתוב.26) באותו

.Âel‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â27‰¯Bz ÔÈÚÓ ÔÈ‡¯ ¿««ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»
·˙ÎaL28ÔlÎÂ ,29¯‰Ó ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ∆ƒ¿»¿À»¿…»ƒ≈ƒƒ∆«≈≈«
ÈÈÒ30e‡¯ ‰ÊÎÂ ,e„Èa Ô‰ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk - ƒ«À»¬»»¿∆≈¿»≈¿»∆»

ÏL BÈc ˙È··e ,ÚLB‰È ÏL BÈc ˙È·a ÔÈc eÈ˙B·‡¬≈»ƒ¿≈ƒ∆¿À«¿≈ƒ∆
e„ÓÚL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎ·e ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆»¿

ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ31.ÂLÎÚ „ÚÂ ƒ∆«≈¿««¿»

ממון.27) פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת שעין
הכתובים.28) מן אלו דינים למדנו צריך 29)שהרי

"כולם". ופרטותיה 30)לומר: כללותיה נאמרו התורה כל
הק  וראה בהר. כהנים, (תורת מסיני" לפירוש ודקדוקיה דמה

פירושו 31)המשנה). עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא
מן  סימוכים למצוא באות הכתובים מן הדרשות וכל ממון,

בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה

.Ê¯Úˆa ·iÁ B¯·Áa ˜ÈfnL ÔÈpÓe32BÓˆÚ ÈÙa33? ƒ«ƒ∆«ƒ«¬≈«»¿««ƒ¿≈«¿
dpÚ ¯L‡ ˙Áz :ÒB‡a ¯Ó‡ È¯‰L34ÔÈc‰ ‡e‰Â ; ∆¬≈∆¡«¿≈««¬∆ƒ»¿«ƒ

¯ÚˆÓ‰ ÏÎÏ35BÙe‚a B¯·Á ˙‡36ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L , ¿»«¿«≈∆¬≈¿∆«»¿«≈
.¯Úv‰ ÈÓc¿≈«««

י.32) הלכה ב פרק להלן ראה - הצער נוסף 33)ושיעור
הנזק. דמי נוסף 34)על צער משלם שאונס לומדים, מכאן

(ירושלמי  כסף סלעים חמישים של וקנס פגם בושת, על
מהדרשה  יותר מפורש זה לימוד ה). הלכה ג פרק כתובות
פה.) קמא (בבא נזק" במקום צער ליתן פצע, תחת "פצע
מיושבת  ובזה א. הלכה ב פרק בתולה נערה הלכות וראה

כאן. משנה המגיד כוואו 35)תמיהת כגון הזיק, לא אפילו
חבורה, עושה שאינו במקום ציפורנו על במסמר או בשפוד

ג. הלכה ב פרק להלן וראה פג: קמא אם 36)בבא אבל
שם  ראה אדם. מדיני פטור בגופו, שנגע בלי צער לו גרם

ז. הלכה

.Á˙·La ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓe37Èet¯Â BÓˆÚ ÈÙa38 ƒ«ƒ∆«»¿∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ
¯Ó‡pL ?BÓˆÚ ÈÙa39.‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ : ƒ¿≈«¿∆∆¡««ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈

יא.37) הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו ביטול
יד.38) הלכה שם וראה הרפואות, ודמי הרופא שכר
פה.39) קמא בבא וראה למשכב. ונפל איש במכה

.ËÈ¯‰L ?BÓˆÚ ÈÙa ˙L·a ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«»¿∆ƒ¿≈«¿∆¬≈
˙‡ ‰˙v˜Â ,ÂÈL·Óa ‰˜ÈÊÁ‰Â d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡∆¡«¿»¿»»»¿∆¡ƒ»ƒ¿À»¿«…»∆

dtk40Li·Ó‰ Ïk ‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ;41. «»ƒ¿«ƒ∆»«¿«≈

תצא,40) ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו
כח. קמא אלא 41)ובבא באה לא במבושיו והחזיקה

רצב. שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא

.ÈÔek˙Ó ‰È‰iL „Ú ˙La‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Li·Ó‰42, «¿«≈≈«»««∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡pL43‡Ïa B¯·Á Li·Ó‰ Ï·‡ ; ∆∆¡«¿»¿»»»¬»«¿«≈¬≈¿…

.¯eËt - LiaL Ba ‡ˆBiÎÂ ÔLÈ ,CÎÈÙÏ .¯eËt - ‰ek«»»»¿ƒ»»≈¿«≈∆ƒ≈»

יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.‡È„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«
Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈
- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿

ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן
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.·È‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.‚È„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,
כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,

חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.„ÈÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי

בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.ÂËda ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«

ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה והריהו 67)כגון
לכלים.68)שוגג. או אנוס,69)לאדם שהוא פי על אף

פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי

יא. הלכה למעלה מזיד 70)ראה או אלא בהם חייב שאינו
יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב שתי 71)או למרחק

"ישן"72)אמות. דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה
פטור  שהוא מודיענו - וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו,

דברים. מארבעה

.ÊË‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆
¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ

.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿
˙eL¯a Ì‰ÈL eÈ‰78e˜f‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿À¿

ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê79. ∆»∆¿≈∆¿ƒ

ביה".73) "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה מתוך
היחיד.74) ברשות ובין הרבים ברשות חצרו 75)בין כגון

ביתו. הבית.76)או בבעל שנתקל הנכנס 77)כגון כי
שפשע. הוא ברשות או 78)שלא שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית בעל לו ברשות 79)שנתן שניהם אם
נמצא  חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע
שלא  שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם.

ברשות.

.ÊÈÔ‰Ó ıÚ Á¯Ùe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈˆÚ Úw·Ó‰«¿«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ»«≈≈∆
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â80„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ;81, ¿ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â82,„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ

¯Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â83ÏL B˙eÁÏ ÒÎpL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿«»ƒ«≈∆ƒ¿««¬∆
¯b84˙eL¯a ‡lL ÔÈa ˙eL¯a ÔÈa ,85˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «»≈ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««

·iÁ el‡ ÏÎa - ÂÈt ÏÚ ‰ÁÙËÂ86ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a87, ¿»¿»«»»¿»≈«»¿«¿»»¿»ƒ
˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe88. »ƒ«∆

לבקע 80) לאדם אסור הרבים ברשות כי חייב, אחר, של
לו 82)שלו.81)עצים. מותר שבחצרו פי על אף חייב,

להיזהר, לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם
הרבים. ברשות מצויים רבים אף 83)שהרי אחרים, של

קיסמים  כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על
הביקוע. ממקום רחוק ליפול דרכם שרבים 84)הניתזים

אומנים. של לחנות להיכנס רשות 85)רגילים נטל שלא
החנות. רשות 86)מבעל נטל שלא נגר של שחנות והטעם,

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו שבכל 87)הוא
הוא. למזיד קרוב כאן, האמורים שלא 88)המקרים משום

להזיק. לא ואף לבייש, התכוון

.ÁÈ‰˙ÈÓÏ ÔÈ„ÓB‡L ÌLk89ÔÈ˜ÊÏ ÔÈ„ÓB‡ Ck ,90. ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯B¯ˆa B¯·Á ‰k‰L È¯‰ ?„ˆÈk91È„k Ba ÔÈ‡L ≈«¬≈∆ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿≈

‰ÏaÁ Ba Ï·ÁÂ ,ÔË˜ ıÚ ÏL ÌÒÈ˜a B‡ ,˜Èf‰Ï¿«ƒ¿≈»∆≈»»¿»««»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰Ê ıÙÁ ÔÈ‡L92; ∆≈≈∆∆»«¬¬≈∆»

Û¯‚‡· B‡ Ô·‡a :¯Ó‡pL93.˜Èf‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c - ∆∆¡«¿∆∆¿∆¿…»»»»¿«ƒ
˙L·a ‡e‰ ·iÁ Ï·‡94˜˜¯ elÙ‡ .„·Ïa95BÙe‚a ¬»«»¿∆ƒ¿«¬ƒ»«¿

B¯·Á ÏL96CÎÈÙÏ .˙L·a ·iÁ -97ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ∆¬≈«»¿∆¿ƒ»¿ƒƒ»≈ƒ
˙È·Ï Ba ˜Èf‰L ıÙÁ‰ ÔÈ‡È·Óe ,˜Èf‰ ‰na Ú„ÈÏ≈««»ƒƒ¿ƒƒ«≈∆∆ƒƒ¿≈
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ÔÈc98B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡L „Ú ,99„·‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„Â ƒ«∆¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»«
BÓÎe ,˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ ‡Ï :Ï·BÁ‰ ¯Ó‡Â ,ıÙÁ‰«≈∆¿»««≈…»»¿≈¿«ƒ¿

È‡ Òe‡100p‰Â ;- ˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ :¯ÓB‡ ÏaÁ »¬ƒ¿«∆¿»≈»»¿≈¿«ƒ
ÏhÈÂ ÏaÁp‰ Ú·MÈ101¯‡a˙iL BÓk ,102. ƒ»««∆¿»¿ƒ…¿∆ƒ¿»≈

להמיתו,89) כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו
היכהו  בה, ימות אשר יד באבן ואם יז): לה, (במדבר שנאמר

קס.) פיסקה מסעי, פרשת בדבר 90)(ספרי חבירו היכה
צא.). קמא (בבא פטור להזיק, כדי בו באבן 91)שאין

ראה 92)קטנה. הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו שמחמת
שם. משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק מדובר 93)להלן ושם

מת. ולא נחבל אותו 94)שהמוכה לעשות התכוון כי
חבירו. את לבייש שגרם מה 95)מעשה כלל, נזק בו שאין

צ. שם כלשהי, חבלה לחבול שיכולה קטנה, באבן כן שאין
פרק 96) להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק אבל

ה. הלכה לנזקים.97)ג שאומדים שאמרנו מאחר
סומכ 98) כשמעון ואין פסק בלבד. העדים דברי על ים

צ: שם זה.99)התימני, נזק לעשות היה ראוי זה חפץ אם
ופטור.100) גמור בחפץ 101)אונס נעשה שהנזק חזקה

(בשבועה). לנחבל מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש
ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, לקמן 102)ראה

שחב  העדים ראו כשלא ד, הלכה ה בו.פרק ל

.ËÈ„Ó‡ BÏ ÔÈ‡ ÏÊ¯a‰103‰pË˜ ËÁÓ elÙ‡ .104 ««¿∆≈…∆¬ƒ««¿«»
˜¯Bf‰ .˜Èf‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ÈÓ‰Ï ‡È‰ ‰Èe‡¿̄»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿«ƒ«≈
˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰ B„È ˙ÁzÓ ‰‡ˆÈL ¯Á‡Ïe ,Ô·‡∆∆¿««∆»¿»ƒ««»ƒ«»∆

ÌeÏkÓ ¯eËt - dÏa˜Â ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯105:¯Ó‡pL ; …ƒ««¿ƒ¿»»ƒ¿∆∆¡«
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe106BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t -107. »»∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆«¿

או 103) ולהזיק להמית כדי בו יש אם אותו, אומדים אין
אבל 104)לא. סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל

בא  והנזק בשפוד אפילו או ברזל, במוט אותו היכה אם
שאומדים  כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה
זה  דין ד. הלכה ג פרק רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ
ברזל  בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל
"יד" כתוב עץ ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו"
צריכים  ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן
בכל  שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור
סנהדרין  קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט אפילו שהוא,
זה  דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:).
בה", ימות "אשר כתוב ובעץ באבן יותר. פשוטה בדרך
כתוב  ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו
ידי  שעל קטנה, מחט אפילו לומדים מכאן בו" ימות "אשר
ועליו  יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה

שם). רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה אפילו 105)מסתמך
פסק  וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק.

מן 106)הרי"ף. הברזל ונשל ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא רעהו"107)העץ את "ומצא הלשון

מכאן  הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע
זריק  בשעת הוציא שאם כך אחר ורק שם, היה לא האבן ת

קפג). פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דברים 1) חמשה בכל חייב שהעושם הדברים בו נתבארו

ונתבארו  בכולם. חייב אינו שהעושם והדברים הנזכרים,
וכל  ושבת וריפוי וצער נזק שהם: דברים, הארבעה מהויות

פרטיהם.

.‡‰MÓÁ‰ ÌlLÏ Èe‡¯ ‡e‰L ‰ÏaÁ B¯·Áa Ï·BÁ‰«≈«¬≈«»»∆»¿«≈«¬ƒ»
‰MÓÁ ÌlLÓ - Ìlk ÌÈ¯·„2Ba ÔÈ‡L ˜Ê B˜Èf‰ . ¿»ƒÀ»¿«≈¬ƒ»ƒƒ∆∆∆≈

‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‡l‡3ÌlLÓ - ‰LÏL . ∆»«¿»»¿«≈«¿»»¿»¿«≈
„Á‡ ÌlLÓ - „Á‡ .ÌÈL ÌlLÓ - ÌÈL .‰LÏL4. ¿»¿«ƒ¿«≈¿«ƒ∆»¿«≈∆»

פג:2) על 3)בבאֿקמא חייב שאינו כיון אומרים ואין
בבאֿקמא  תוספתא ישלם. לא הדברים שאר על אף הנזק,

א. הלכה ח פרק וירושלמי ט, החבלות 4)פרק כל לא כי
כל  שהיא. כפי חבלה כל פרטי מבררים וביתֿדין שוות,

שם. בירושלמי שנוסחה וכפי שם, בתוספתא ההלכה

.·?„ˆÈk5B„È ÚË˜6B‡ ,Ô‰Ó Úaˆ‡ B‡ BÏ‚¯ B‡ ≈«»«»«¿∆¿«≈∆
˜Ê :‰MÓÁ ÌlLÓ - BÈÚ ‡nqL7¯ÚˆÂ ,8Èet¯Â ,9, ∆ƒ≈≈¿«≈¬ƒ»∆∆¿««¿ƒ

˙·LÂ10˙L·Â ,11‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ e‰k‰ .12dÙBÒÂ , ¿∆∆»∆ƒ»«»¿»¿»¿»
‰„¯Óe BÈÚ ÏÚ ;¯ÊÁÏ13ÌlLÓ - ˙BÈÁÏ dÙBÒÂ , «¬…«≈»¿»¿»ƒ¿¿«≈

‰Úa¯‡14ÏÚ e‰k‰ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯Úˆ : «¿»»««¿ƒ¿∆∆»∆ƒ»«
‰·ˆÂ BL‡¯15.˙L·Â ,Èet¯Â ,¯Úˆ :‰LÏL ÌlLÓ - …¿»»¿«≈¿»««¿ƒ»∆

BÈ‡L ÌB˜Óa e‰k‰‰‡¯16ÂÈk¯a ÏÚ ‰k‰L ÔB‚k , ƒ»¿»∆≈ƒ¿∆¿∆ƒ»«ƒ¿»
Ba‚a B‡17Èet¯Â ¯Úˆ :ÌÈL ÌlLÓ -18e‰k‰ . ¿«¿«≈¿«ƒ««¿ƒƒ»

¯ËLa B‡ B„ÈaL ˙ÁtËÓa19Ô˙B - el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿««∆¿»ƒ¿»¿«≈»≈≈
.„·Ïa ˙La‰ ‡È‰Â ,˙Á‡««¿ƒ«∆ƒ¿«

התוספתא 5) שאלת פחות. ופעם דברים, חמשה פעם משלם
שם. חוזר.6)והירושלמי שאינו למעלה 7)אבר ראה

ב. הלכה א טֿי.8)פרק הלכות להלן להלן 9)ראה
יד. יא.10)הלכה הלכה הלכה 11)להלן ג פרק להלן

שם.12)א. וירושלמי תוספתא ויצאה 13)והתנפחה,
את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי

ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף
שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין

ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים
מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.‚„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»
‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈

„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈
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פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.„Ál‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿
e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆
‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור
רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.‰z„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו

בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו
שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.Â¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.Ê˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון

אדם. מדיני ופטור לנזק גורם חלה 47)זה שבגללו מכיון
כן 49)בתנאי.48)חבירו. ועל מעשה, וזהו בגופו,
חייב.

.ÁÈÏ ‰‡¯È50B‡ ÈzL¯Á˙ :¯Ó‡L ÏaÁp‰L , ≈»∆ƒ∆«∆¿»∆»«ƒ¿»«¿ƒ
BÈ‡ - ÚÓBL ÈÈ‡ B‡ ‰‡B¯ ÈÈ‡ È¯‰Â ,ÈÈÚ ˙ÈÓÒƒ¿≈≈ƒ«¬≈≈ƒ∆≈ƒ≈«≈

ÔÓ‡51.ÌÈ¯ÚÈ ‡nL ,¯·c‰ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆¡»∆¬≈≈»«ƒƒ«»»∆»«¿ƒ
˜ÊÁÓ ‰È‰ÈÂ ,‰a¯Ó ÔÓÊ ˜„aiL „Ú ˜Êp‰ ÏËB BÈ‡Â¿≈≈«∆∆«∆ƒ»≈¿«¿À∆¿ƒ¿∆À¿»
.‰Ê ÌlLÈ Ck ¯Á‡Â ,L¯Á˙ B‡ ÂÈÈÚ ¯B‡Ó „a‡L∆ƒ≈¿≈»ƒ¿»≈¿««»¿«≈∆

עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
 ֿ לחושן הגר"א מו. (שם עדים לו יש אלאֿאםֿכן נאמן

לג). סעיף תכ, סימן משפט

.Ë˜fp‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ïk‰ ?¯Úv‰ ‡e‰ ‰nk52Ì„‡ LÈ : «»««««…¿ƒ«ƒ»≈»»
C¯ ‡e‰L53„‡Ó ‚ÚÂ54BÏ e˙ el‡Â ,ÔBÓÓ ÏÚ·e ∆«¿»…¿…««»¿ƒ»¿

‡e‰L Ì„‡ LÈÂ ;ËÚÓ ¯ÚËˆÓ ‰È‰ ‡Ï ‰a¯‰ ÔBÓÓ»«¿≈…»»ƒ¿«≈¿«¿≈»»∆
ÔÏÓÚ55˜ÊÁÂ56¯Úˆ ¯ÚËˆÓ „Á‡ ÊeÊ ÈtÓe ,ÈÚÂ «¿»¿»»¿»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«≈««

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚÂ .‰a¯‰57ÔÈ˜ÒBÙe ÔÈ„ÓB‡ «¿≈¿«ƒ«¿»ƒ»≈∆¿ƒ¿ƒ
.¯Úv‰«««

פג:52) מפונק.53)בבאֿקמא לו 54)חלש, וקשה
ומפונק" מעודן מרוכך, היה "אם מועט, בצער אפילו לעמוד

ח). פרשה משפטים קשה.55)(מכילתא עבודה עובד
רב.56) בצער אפילו לעמוד כיוצא 57)ויכול אדם "כמה

בחשבון  מביאים הצער, באומדן (שם). ליטול" רוצה בזה
בחישוב  מהֿשאיןֿכן הנחבל, של הסובייקטיבי הצד את

א. הלכה א פרק למעלה ראה הנזק.

.È?¯·È‡ B¯qÁL ÌB˜Óa ¯Úv‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk58È¯‰ ≈«¿«¬ƒ«««¿»∆ƒ¿≈»¬≈
‰Êk Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡ - BÚaˆ‡ B‡ B„È ÚËwL∆»«»∆¿»¿ƒ«»»»»∆
ÚË˜Ï B‡ ÛÈÒa ‰Ê ¯·È‡ BÏ ÚË˜Ï ÔÈa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈≈ƒ¿…«≈»∆¿«ƒƒ¿…«

ÌÒa B˙B‡59CÏn‰ ÂÈÏÚ ¯Êb Ì‡ ,60B‡ B„È ÚË˜Ï ¿«ƒ»«»»«∆∆ƒ¿…«»
ÌlLÓe ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡Â ,BÏ‚«̄¿¿¿ƒ«»≈≈∆»∆¿«≈

˜Èfn‰61. ««ƒ

ההלכה 58) פה. בבאֿקמא האבר, דמי לו שילם שכבר
כגון  נזק, במקום שלא לצער מספקת תשובה נותנת הקודמת
כיצד  רבינו מבאר זו ובהלכה ציפורנו. על בשפוד כוואהו
הנזק. דמי שילם והחובל נזק, גם שיש במקום צער משערים

צער.59) בו יסכים,60)שאין לא לכתחילה ידו לקטוע כי
מרובים. בדמים ההפרש.61)אפילו את

.‡È‡l‡ ¯·È‡ B¯qÁ ‡Ï Ì‡ ?˙·M‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ«∆∆ƒ…ƒ¿≈»∆»
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ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ‰˙·vL B‡ ,·kLnÏ ÏÙÂ ‰ÏÁ¯62 »»¿»««ƒ¿»∆»¿»»¿»«¬…
ÏËa ÏÚBÙk ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B -63 ≈¿≈ƒ¿∆»»¿≈»≈
¯·È‡ B¯qÁ Ì‡Â ;epnÓ ÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL64 ∆»¿»»∆ƒ≈ƒ∆¿ƒƒ¿≈»
˙·LÂ ,˜Êp‰ ‡e‰L ,B„È ÈÓc Ô˙B - B„È ÚËwL B‡∆»«»≈¿≈»∆«∆∆¿∆∆

B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -65ÌÈ‡eM˜ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k66ÔÈ‡B¯Â , ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
ÔÈOBÚÂ ,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ‡eM˜ ¯ÓBL ¯ÎO ‡e‰ ‰nk«»¿«≈ƒƒ¿»¿ƒ

BÏ Ô˙BÂ ,‰Ê ÏL BÈÏÁ ÈÓÈ Ïk ÔBaLÁ67Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿≈»¿∆∆¿≈¿≈ƒ
BÏ‚¯ ÚË˜68ÏÚ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »««¿ƒ¿ƒ≈«

Á˙t‰69BÈÚ ‡nÒ .70ÔÁBË ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «∆«ƒ≈≈ƒ¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÁ¯a¿≈«ƒ¿≈…«≈»∆

המחלה.62) בזמן דמיו שפחתו אףֿעלֿפי נזק, משלם ואינו
קודם 63) בה שעסק עבודה, יום של המלא השכר לא

ובטל" ליושב מלאכה עושה דומה "אינו כי המחלה,
שפועל  השכר, לפי מחשבים אלא עו:), (בבאֿמציעא
יעבוד. שלא ובלבד ליום לקבל מסכים היה העבודה באותה
המלאכה  ואם גדולה, להפחתה יסכים קשה, העבודה אם
תוספתא  (ראה בלבד מועטת להפחתה אלא יסכים לא קלה,
לו  שנותן ג, הלכה ח פרק שם וירושלמי ט, פרק בבאֿקמא
יב  פרק ואבידה גזילה הלכות מגידֿמשנה וראה שלם, שכר

ד). פה:64)הלכה פג: החולי.65)בבאֿקמא ימי כל
לאחר 66) יד, בלי גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה

ידו, שקטעו לפני העבודה שכר לפי מחשבים ואין שיבריא.
מכילתא  וראה הנזק. דמי בחשבון נכלל זה שהפסד מכיוון

יט. כא, משפטים יד.67)דרשב"י הלכה להלן ראה
להתהלך 68) שצריך קישואים, שומר להיות יכול ואינו

אחת, ברגל כי רגליו, שתי כשקיטע [המדובר לגינה. מסביב
וכן  קישואים, כשומר שמקבל (פג:) המשנה אומרת
רא"ש  קישואים. שומר חגר הוא כאילו נאמר: שם בתוספתא

בלי 69)שם]. גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה
שיבריא. לאחר סומא 70)רגל, כי עיניו, לשתי הכוונה

אדם, בן בסתם נאמר זה [ודין לעבודה. מסוגל אחת בעין
לעסוק  ויוכל מקצוע, בעל הוא אם אבל מקצוע. בעל שאינו
שיוכל  שלו, המלאכה לפי השבת משערים חליו, אחר גם בו
רגלו, או ידו וקטעו מורה כגון שיתרפא, לאחר לעשותה

שם)]. (רא"ש במלאכתו להמשיך יוכל שיתרפא שלאחר

.·È‰k‰71BÊÁ‡ B‡ ,BÊ‡ ÏÚ B¯·Á ˙‡72Ú˜˙Â ƒ»∆¬≈«»¿¬»¿»«
BL¯ÁÂ ,BÊ‡a73Blk ÈÓ„ BÏ Ô˙B -74BÈ‡ È¯‰L ; ¿»¿¿≈¿≈¿≈À∆¬≈≈

ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ Èe‡¯75. »ƒ¿»»¿»

צא.71) השווה 72)בבאֿקמא שם. בגופו, מעשה שעשה
ז. הלכה לריפוי.73)למעלה ניתן של 74)ואינו מימרא

פה: שם שיוכל 75)רבא, מלאכה, לו יש שאם משמע
שם  ראה כולו. דמי משלם אינו שנתחרש, לאחר לעשותה

חרשו. דיבורֿהמתחיל תוספות

.‚ÈBÈÚ ˙‡ ‡nÒ76e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ77B„È ˙‡ ÚË˜ ,78 ƒ≈∆≈¿…¬»»«∆»
e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ79Ë˜Â ,¯Á‡Â ,e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ Ú ¿…¬»¿»«∆«¿¿…¬»¿««

Ô˙B ,˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - BL¯Á Ck»≈¿ƒ¿…¬»¿»∆∆»∆∆≈
Blk ÈÓ„ BÏ80e‰e„Ó‡ .81Ck ¯Á‡Â ˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ82 ¿≈À¬»¿»∆∆»∆∆¿««»

BlÎÏ e‰e„Ó‡83Blk ÈÓ„ ‡l‡ epnÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¬»¿À≈ƒƒ∆∆»¿≈À

„·Ïa84¯·È‡Â ¯·È‡ Ïk ˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;85ÈÓ„e ƒ¿«¿ƒ»««ƒ»∆∆»≈»¿≈»¿≈
Blk86B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87. À≈ƒƒƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."elek inc el ozep ... eyxg"

הבנה  שהיא תחתון' 'דעת ישנה השכל שבהבנת כשם
סוג  שהוא עליון' ו'דעת אדם, של שכלו ערך כפי באלקות
הנשמה  של הפנימי הקשר מצד הבא ב"דעת" לגמרי שונה
להבנה  להגיע יהודי יכול ידה ועל הקב"ה, עם היהודית
עצום  הבדל ישנו שבראיה וכשם באלוקות, לגמרי אחרת
ראיה  ובין שטחית, ראיה שהיא הראשונה בפעם ראיה בין
ובעמקות  ביסודיות בדבר התבוננות לאחר הבאה
אחר  דבר אין כאילו בה השוקע האדם את "התופסת"
סתם  שמיעה ישנה בשמיעה גם כך שרואה, הדבר מלבד
ופנימית  מעמיקה קליטה שפירושה שמיעה וישנה
דברי  "יכנסו - השומע מהות כל את ומקיפה החודרת
ויכולה  האדם ועצם לכללות נוגעת שהיא עד - באזנך"
נותן  "חרשו שאם נפסק לכן ותוכנו, מהותו כל את לשנות

כו  דמי כל לו את לעצב שבכוחה בשמיעה פגע כי לו"
האדם. של ותוכנו מהותו

(161 cenr f"l wlg y"ewl it lr)

בתיקו.76) שעלתה רבא של בעיא ולא 77)שם. ביתֿדין,
לשלם. עליו כמה למזיק ורק 79)אחרֿכך.78)אמרו

לדין. באים הם שחרשו ופסק 80)לאחר חרשו. כדין
ידו  עינו, דמי כולל זה ותשלום שם. לומר" תמצי כ"אם
ובושת  מצער גם ופטור משלם, אינו שבת דמי ואף ורגלו.
לעבד. אותו קנה וכאילו כולו, דמי את שילם שהרי וריפוי,

בתיקו.81) שעלתה בעיא שחרשו.82)שם, לאחר
האלה.83) החבלות כל לפני שוה  שהיה מכיון 84)כפי 

ואין  המזיק, לטובת מספק פוסקים בתיקו, עלתה שהבעיא
החבלות  של ובושת שבת ריפוי, בצער, אותו מחייבים

אבר 85)הקודמות. כל של ובושת ריפוי צער, פירוש:
כולו. בדמי נכלל שבת אבל שוה 86)ואבר, שהיה כפי

האלה. החבלות פוסקים 87)קודם ספק, שהוא מכיון
 ֿ לחם עלֿפי זו הלכה כל של (הפירוש המחזיק לטובת

משנה).

.„È?Èet¯‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk88ÌÈÓÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ≈«¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ
‰ÈÁÈ89CÈ¯ˆ ‡e‰ ‰nÎÂ ‰Ê ÈÏÁÓ ‰Ê90BÏ Ô˙BÂ , ƒ¿∆∆≈√ƒ∆¿«»»ƒ¿≈
„iÓ91BÓBÈa ÌBÈ ¯·c ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â .92. ƒ»¿≈¿«¿ƒƒ≈¿«¿

˜ÈfnÏ ‡È‰ ‰wz ‰Ê ¯·„Â93. ¿»»∆«»»ƒ««ƒ

צא.88) יבריא.89)בבאֿקמא ימים כמה  לאחר
כגון 90) ההוצאות, וליתר הרפואות לדמי הרופא, לשכר

להבראה. מיוחד שם.91)מזון הימים, לכל הריפוי דמי
שם). (תוספתא מיד" לו ונותנין שמין אפילו 92)"וכולן

כמה  מראש לדעת שאיֿאפשר בטענה זאת תובע שהנחבל
הריפוי. ימשך מה 93)זמן על יתר הריפוי ימשך שאפילו

שם. גמרא כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו,
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.ÂË˙·M‰ ÔÎÂ94d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ -95„iÓ Ïk‰ Ô˙BÂ96. ¿≈«∆∆¿ƒ»¿≈«…ƒ»
¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ
e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.ÊÈÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ
:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈

EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»
ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈

.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף

.ÁÈ˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.ËÈBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈
‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא וחזרה 109)אבעבועות.
שם.110)לקדמותה. לגמרי, לא אבל שנתרפאה,

שם.111) תנאֿקמא, חייב 112)כדעת אינו לומר: צריך
518 מספר אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו
מחמת  צמחים בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ
צמחים  בו "עלו של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה

בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שם 113)שלא
פשע.114)פה. החולה כי

.ÎB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ
ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ
BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי

צא. בבאֿקמא לחבלות", זמן למעלה 119)נותנים ראה
ב. קובעים 120)הלכה אין ממון, חסרו ואם שם. גמרא

מחסרון  באים שאינם התשלומים לאותם אפילו זמן לו
ממון.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נתבארו 1) וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר

העושם. חיוב חכמים וקצבו ששיערו הדברים,

.‡Ïk‰ ?˙La‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk2Li·Ó‰ ÈÙÏ ≈«¿«¬ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
ia˙n‰ÂL3Lia˙ÓÏ ÔËw‰ ÔÓ Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡ . ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿«≈

Ïw‰ ‰Ê BLiaL ‰fL ,„aÎÓe ÏB„b Ì„‡Ó4BzLa ≈»»»¿À»∆∆∆ƒ¿∆««»¿
.‰a¯Ó¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

."yiiaznde yiiand itl lkd"

מסוים  לאבר נזק נגרם שבו הגוף כהיזק אינו הבושת היזק
מאבד  האדם בו נפשי היזק שהוא אלא אדם, של בגופו
הבושת  בתשלומי חילוק מצינו ולכן ותוכנו, ערכו את
מדוע  גם יובן כך מתוך והמתבייש". המבייש לפי ש"הכל
ה"ב) פי"ז עדות (הלכות הרמב"ם כתב שקר, עדי בעניין
שקר  עדות כח אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים
שלא  אזהרה הבא" ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת
ארבע  עליהם שהעונש בעבירות אפילו דוגמתה מצינו

דין. בית מיתות
הקב"ה, על עדות הוא יהודי של תוכנו כל הוא: והביאור
ה"טוב" על מעיד הוא והישרה הטובה הנהגתו ידי על כי
ישראל  עם על נאמר שהרי כביכול, הקב"ה של ו"היושר"

עדי" י.)"אתם מג, זה (ישעיהו הרי שקר עדות כשמעיד לכן
מזהירים  כך ומשום ותוכנו, עניינו כל את הסותר מעשה
מאבד  כי כו' הזה בעולם לו בושת שקר יעיד שאם אותו

תוכנו. כל את
(56 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl it lr)

פג:2) להלן.3)בבאֿקמא ובלשון 4)ראה הנקלה,
מן  המתבייש דומה "אינו ט): פרק (בבאֿקמא התוספתא

(=הנקלה)". הפגום מן למתבייש (המכובד) היקר

.·Li·Ó‰5Ì¯Ú‰ ˙‡6ıÁ¯na ‡e‰L ÈÓ B‡7- «¿«≈∆∆»…ƒ∆«∆¿»
¯eËt8Áe¯‰ ‰·L .9ÂÈÏeL ‰ÎÙ‰Â10È¯‰Â ÂÈt ÏÚ »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈
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Ì¯Ú ‡e‰11˙L·a ·iÁ - B˙ËLÙ‰a ‰Ê ÛÈÒB‰Â ,12; »…¿ƒ∆¿«¿»»«»¿∆
‰ÓB„ BÈ‡Â13˙‡ Li·ÓÏ Ì¯Ú ‰OÚpL ‰Ê ˙‡ Li·Ó ¿≈∆¿«≈∆∆∆«¬»»…ƒ¿«≈∆

¯‰pÏ „¯ÈÏ ÂÈ„‚a dÈa‚‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯Ú BÈ‡L14B‡ ∆≈»…¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»»≈≈«»»
¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÚL15BLi·e ,16·iÁ -17‰ÓB„ BÈ‡Â ;18 ∆»»ƒ«»»ƒ¿«»¿≈∆

˙‡ Li·ÓÏ ‰Ê Li·Ó.ÂÈ„‚·a ‰qÎÓ‰ ¿«≈∆ƒ¿«≈∆«¿À∆ƒ¿»»

בו.5) רקק כגון שהיא, דרך בפני 6)באיזו ערום המתהלך
אדם. בושת.7)בני להם ואין ערומים שם עומדים אנשים

בן 8) איננו אדם, בני בפני ערום ללכת מקפיד שאינו כיוון
דיבורֿהמתחיל  שם ב'תוספות' וראה פו: שם (רש"י בושת
פטור  למה נתבאר [לא אחרת). בדרך שפירשו ערום,
במרחץ  ואולי רקיקה, או הכאה עלֿידי במרחץ כשבייש

בגדיו]. את שהפשיט עלֿידי שביישו גמרא 9)הכוונה
בגדיו.10)שם. לא 11)שולי אבל חלקי, ערום נעשה

כבר 12)מרצונו. שהיה אדם בהפשטה שבייש אףֿעלֿפי
הוא, בושת בן זה שערום משום חייב, שהוא והטעם ערום.

ערום. נעשה מרצונו לא שנעשה 13)שהרי זה של בושתו
ערום. שאינו זה של כבושתו מרובה אינו גמרא 14)ערום

מופשלים.15)שם. שהיא,16)כשבגדיו דרך באיזו
נוספת. הפשטה עלֿידי שמרצונו 17)אפילו אףֿעלֿפי

בגדיו. סיכום:18)הגביה מרובה. כה אינו ובושתו
ומרצונו, לגמרי ערום א. ערום: סוגי שלושה זו בהלכה
נשבה  כגון מרצונו, ושלא חלקי ערום ב. פטור. שהמביישו
שאינו  את מהמבייש פחות אבל חייב, שהמביישו . . . הרוח
שהמביישו  הנהר, מן עלה כגון מרצונו, חלקי ערום ג. ערום.

המלובש. את מהמבייש פחות אבל חייב,

.‚ÔLi‰ ˙‡ Li·Ó‰19˙L·a ·iÁ -20CB˙a ˙Ó Ì‡Â . «¿«≈∆«»≈«»¿∆¿ƒ≈¿
ıÈ˜‰ ‡ÏÂ ,B˙L21ÔÈ‡ - BLiaL ‰Êa LÈb¯‰ ‡ÏÂ ¿»¿…≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»∆∆ƒ¿≈

ÔÈ·Bb22- ÔÈL¯Bi‰ eOÙz Ì‡Â ;Li·Ó‰ ÔÓ ‰Ê ˙La ƒ∆∆ƒ«¿«≈¿ƒ»¿«¿ƒ
Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡23. ≈ƒƒƒ»»

פו:19) בבאֿקמא בבושתו, מרגיש שהרי 20)שאינו
מתבייש. הוא משנתו מתעורר שהוא ידע 21)לאחר ולא

בושת 22)בבושתו. על בא החיוב אם נפתרה, שלא בעיא
בא  החיוב ואם המבוייש. שמת מאחר פטור, המבייש שלו,
הם  שהרי חייב, יהיה משפחתו, בני של בושתם משום

הראיה.23)בחיים. עליו מחבירו המוציא כי

.„‰ËBM‰ ˙‡ Li·Ó‰24¯eËt -25˙‡ Li·Ó‰Â ; «¿«≈∆«∆»¿«¿«≈∆
·iÁ - L¯Á‰26„·Ú‰ ˙‡ B‡ ¯b‰ ˙‡ Li·Ó‰ .27- «≈≈«»«¿«≈∆«≈∆»∆∆

ÌÏÎ B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎnLk Ì‡ :ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆«»»ƒ¿∆«¿ƒƒƒ¿»
·iÁ -28¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,29BÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe . «»¿ƒ»»ƒ»»≈

‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ˙‡ Li·ÓÏ ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ ‰ÓB„∆«¿«≈∆«»»ƒ¿«≈∆«»¿…
ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·ÓÏ „·Ú‰ ˙‡ Li·Ó‰30Li·Ó ‡ÏÂ , «¿«≈∆»∆∆ƒ¿«≈∆∆ƒ¿…¿«≈
.Áwt Li·ÓÏ L¯Á≈≈ƒ¿«≈ƒ«

תמיד 24) משובשת דעתו ונמצאת דעתו, שנטרפה מי "כל
לזרוק  או כלים לשבר שדרכו כגון הדברים", מן בדבר
ד.). ג: חגיגה וראה ט, הלכה ט פרק עדות (הלכות אבנים

פו:25) בבאֿקמא בושת, בן אינו שבדרך 26)כי אףֿעלֿפי
שם. נכונה, דעתו אין כי השוטה, כדין החרש  דין כלל

לבין 27) עברי עבד המבייש בין ההבדל בדבר פז. שם

ה"ו. פ"ד להלן ראה כנעני, עבד אע"פ 28)המבייש
השוטה. כדין הקטן דין כלל שם.29)שבדרך

כי 30) חורין, בן של כבושתו מרובה אינו עבד של בושתו
ראה  המתבייש. של באישיותו גם תלוי הבושת שיעור

א. הלכה למעלה

.‰ÌÈ¯·„a B¯·Á ˙‡ Li·Ó‰31ÂÈ„‚a ÏÚ ˜˜¯L B‡ , «¿«≈∆¬≈ƒ¿»ƒ∆»««¿»»
¯eËt -32ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ33¯c‚Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ . »ƒ««¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…
¯·ca34ÌB˜Ó ÏÎa35ÔÓÊ ÏÎ·e36e‡¯iL ÈÙk37Ì‡Â . «»»¿»»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz Lia38,‰ÓÏL ˙La BÏ ÌlLÏ ·iÁ - ƒ≈«¿ƒ»»«»¿«≈∆¿≈»
ÌÈ¯·„a ‡l‡ BLia ‡lL Èt ÏÚ Û‡39˜ÒÙ ¯·k . ««ƒ∆…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

ÔÈc‰40- ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Li·Ó‰ ÏkL , «ƒ∆»«¿«≈«¿ƒ»»¬ƒƒ¿»ƒ
‰MÓÁÂ ÌÈLÏL Ï˜LÓ epnÓ ÔÈ·B‚Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»

·‰f‰ ÔÓ ¯È„41˙BÁt ÌÈÚÏÒ ÚLz Ï˜LÓ ‡e‰L , ƒ»ƒ«»»∆ƒ¿«≈«¿»ƒ»
‰Ïa˜Â .ÚÈ·¯42ÏÎa ‰Ê Ò˜ ÔÈ·BbL ,e„Èa ‡È‰ ¿ƒ«¿«»»ƒ¿»≈∆ƒ¿»∆¿»

Óı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜43. »≈»»∆≈¿»»»∆

צא.31) מן 32)בבאֿקמא בשניהם שפטור והטעם שם .
במבושיו", "והחזיקה בתורה שכתוב משום התשלומים,
ביישו  אבל גופו, בושת על אלא תורה חייבה שלא ומשמע

שם). (רא"ש פטור - בגדו על רקק או אבל 33)בדברים
ז. הלכה להלן ראה גדול, עוון בזה יבזו 34)יש שלא כדי
מריבות. לידי ויבואו זה את זה בחוצה 35)אנשים אפילו

גאון,36)לארץ. שרירא רב כתב וכן הזה. בזמן אפילו
לפי  כראוי, שיפייסנו עד אותו מנדים דברים בושת על שאף
חבלה, של מבושת גדול בדברים שבושת ומסתבר כבודו.
חבירו  על מוציא שאדם ודיבה הרע כלשון גדול דבר שאין

שם). ולפי 37)(רא"ש השעה, צורך לפי אותו "מייסרים
עמוד  לבבאֿקמא הגאונים (אוצר בביתֿדין" שרואים מה

ו.38)152). הלכה ח פרק בבאֿקמא ֿ 39)ירושלמי אף
מן  פטור - בדברים פשוט אדם שהמבייש עלֿפי

שם.40)התשלומים. זהב 41)ירושלמי ליטרא והוא
ו. הלכה וראה שם. בירושלמי מפי 42)שנזכרה תלמיד

קמא 43)רבו. (בבא לארץ בחוץ קנסות גובים שאין אף
אפילו  חכם, תלמיד המבייש של זה, קנס גובים - כז:)

החכם. בכבוד לזלזל יבואו שלא לארץ, בחוצה

.ÂLÈÂ .„¯ÙÒa CÎa „ÈÓz eÏˆ‡ eÈ‰ ÌÈOÚÓ«¬ƒ»∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»«¿≈
ÔÈÏÁBÓ eÈ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz44‰‡ CÎÂ ,‰Ê ÏÚ «¿ƒ≈¬»ƒ∆»¬ƒ«∆¿»»∆

Ì‰Ï45Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚÂ Ú·BzL LÈÂ ; »∆¿≈∆≈«¿ƒ¿»»≈≈∆¬»
‡¯ËÏ BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :Li·ÓÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈic‰««»ƒ»¿ƒ«¿«≈«»«»ƒ≈ƒ¿»

.·‰Ê»»

השלום.מת 44) אהבת מצווה 45)וך חכם תלמיד כי
יב. א, פרק אבות שלום. ורודף שלום אוהב להיות

.ÊÔÓ ¯eËt ÌÈ¯·„a ÌÚ‰ ¯‡L Li·Ó‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÔÈÓeÏLz‰46Ûc‚Óe Û¯ÁÓ BÈ‡Â .47 ««¿ƒ»»¿≈¿»≈¿«≈

ÚL¯ ‡l‡ ÌÚÏ48ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .‰ËBL »»∆»»»∆¿»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰49ÔÈaÏn‰ ÏkL ,50¯Lk Ì„‡ Èt51 »ƒƒ∆»««¿ƒ¿≈»»»≈

.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„a Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈≈∆»»«»

ח.46) הלכה ו פרק דעות הלכות לשם 47)ראה אפילו
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למקום, אדם שבין אבל לחבירו. אדם שבין [בדברים תוכחה
משמע  כך ברבים, ואפילו להכלימו מחוייבים וגם מותר

שם]. לחםֿמשנה וראה שם, רבינו של שעבר 48)מלשונו
יז), יט, (ויקרא חטא" עליו תשא "ולא בתורה הכתוב על

יא.49)שם. ג, פרק ֿ 51)המבייש.50)אבות בבא
נט. מציעא

.Á˙Ba¯ ˙B‡k‰ LÈ52,ËÚÓ ¯ÚˆÂ Èefa Ô‰a LiL , ≈«»«∆≈»∆ƒ¿««¿«
˜Ê Ô‰a ÔÈ‡Â53ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï e˜Òt ¯·Îe .54ÌÈÓc ¿≈»∆∆∆¿»»¿»∆¬»ƒ»ƒ

ÌÈ·eˆ˜55B¯·ÁÏ ‰kn‰ ÏÎÂ .56ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‡k‰ ¿ƒ¿»««∆«¬≈«»»≈∆¿«≈
·eˆw‰ ÔBÓn‰ B˙B‡57Ô‰ ˙BÒ˜ ÔlÎÂ .58B˙B‡Â . «»«»¿À»¿»≈¿

Èet¯‰Â ˙La‰Â ¯Úv‰ ÈÓ„ ‡e‰ ·eˆw‰ ÔBÓn‰«»«»¿≈«««¿«∆¿»ƒ
˙·LÂ ‰‡eÙ¯Ï CÈ¯ˆ ÔÈa .˙·M‰Â59CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÈa60- ¿«∆∆≈»ƒƒ¿»»∆∆≈…»ƒ

‰Êk61.ÌlLÓ ‡e‰ »∆¿«≈

ט.52) הלכה בהן,53)ראה יש לפעמים ושבת וריפוי
אין. והתלמוד.54)ולפעמים המשנה ראה 55)חכמי

ט. יא.56)הלכה הלכה מכה.57)ראה לאותה
כז:58) בבאֿקמא ראה קצוב. תשלום אינו 59)ככל

ראה  ושבת, ריפוי דמי גם כולל התשלום כי יותר, משלם
שם. פחות.60)רי"ף משלם ולא 61)אינו פחות לא

בלבד, בושת דמי הוא זה שתשלום פירש, שם ורש"י יותר.
לחוד. משלם הוא הדברים שאר ובעד

.ËËÚBa‰ ?ÌlLÓ ‡e‰ ‰nÎÂ62- BÏ‚¯a B¯·Áa ¿«»¿«≈«≈«¬≈¿«¿
B˙aÎ¯‡a e‰k‰ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌlLÓ63ÌlLÓ - ¿«≈»≈¿»ƒƒ»¿«¿À»¿«≈

‰c‚‡ „‚B‡ BÓk ÂÈ˙BÚaˆ‡ ıa˜ .ÌÈÚÏÒ LÏL64 »¿»ƒƒ≈∆¿¿»¿≈¬À»
‰¯OÚ LÏL ÌlLÓ - ‰„e‚‡ ‡È‰Lk B„Èa e‰k‰Â¿ƒ»¿»¿∆ƒ¬»¿«≈¿∆¿≈

BtÎa B¯·Á ˙‡ Ú˜z .ÌÈÚÏÒ65B¯ËÒ .ÚÏÒ ÌlLÓ - ¿»ƒ»«∆¬≈¿«¿«≈∆«¿»
È¯BÁ‡Ó B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈMÓÁ ÌlLÓ - ÂÈt ÏÚ«»»¿«≈¬ƒƒ¿»ƒ¿»≈¬≈

B„È66BÊ‡a Ì¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ -67B‡ , »¿«≈≈»∆«¿≈ƒ≈≈¿»¿
B¯O·a ˜¯‰] BÚÈb‰Â ˜˜¯L B‡ ,B¯ÚOa LÏz68B‡ , »«ƒ¿»∆»«¿ƒƒ»…ƒ¿»

ÌlLÓ - [‰M‡‰ L‡¯ Ú¯Ùe ,ÂÈÏÚÓ ˙ÈlË ¯È·Ú‰∆¡ƒ«ƒ≈»»»«…»ƒ»¿«≈
ÚÏÒ ‰‡Ó69‰OÚÓ Ïk ÏÚ ÌlLÓ ‡e‰ ‰ÊÎÂ . ≈»∆«¿»∆¿«≈«»«¬∆

,˙BËÈÚa Úa¯‡ B¯·Áa ËÚaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰OÚÓe«¬∆≈«¿∆»««¬≈«¿«¿ƒ
BÊ ¯Á‡ BÊ elÙ‡70B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚ ÌlLÓ - ¬ƒ««¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ - ˙B¯ÈËÒ ÈzL ÂÈt ÏÚ«»»¿≈¿ƒ¿«≈≈»∆«¿≈
.¯‡Ma«¿»

הסנוקרת 64)בברכו.63)שם.62) וזוהי אגרוף, היינו
שם. חננאל רבינו וראה שם. בגמרא את 65)הנזכרת הכה

לרבינו  המשניות (פירוש בעורפו סגור ידו בפס חבירו
צ.). יותר.66)בבאֿקמא גדול אוזנו.67)הבזיון פגם

למעלה 68) ראה התשלומים. מן פטור בגדיו על רקק כי
ה. נמסר 69)הלכה לא בקנסות, השונים השיעורים

להם  ואין לזה זה דומים אין שבקנסות ראינו "כך טעמם.
תורה, של ואפילו ז"ל, חכמים שאמרו מה כל אלא טעם,
של  קנסות וכן . . . כך וזה כך זה מה מפני טעם להם אין

.(65 עמ' לבב"ק הגאונים (אוצר אינן 70)חכמים"
אחד. כבושת נחשבות

.ÈÌÈÚÏq‰ el‡ Ïk71Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÛÒkÓ Ì‰72 »≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆∆∆ƒ¿»≈

ÔÓf‰ B˙B‡a73ÛÒk ¯È„ ÈˆÁ ÚÏÒ ÏÎa ‰È‰L ,74 ¿«¿«∆»»¿»∆«¬ƒƒ«∆∆
·iÁ˙pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙LÁ ‰ˆÁÓe ÔÈ¯È„ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ∆¡»¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÏ el‡ ˙B‡k‰a¿«»≈¿«≈≈»∆«¬≈∆¿«≈

È˜ ÛÒk ‰ˆÁÓe ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL75. ¿≈∆¿≈∆«∆¡»∆∆»ƒ

לו:71) בבאֿקמא חכמינו, הגמרא 72)שקצבו ובלשון
מדינה". "כסף והתלמוד.73)(שם) המשנה חכמי של

ישראל 74) ארץ מכסף וסלע דינרים, ארבעה יש סלע בכל
נקי, כסף דינר חצי היינו נקי, מכסף סלע של שמינית בו יש
נקי). כסף הוא בתורה האמור (כסף נחושת הוא והיתר

כסף 75) של זו כמות להכיל צריכים סלעים מאה כלומר,
הנקי  הכסף אחוז את שהפחיתו ובזמן נחושת), (והיתרה נקי
הנ"ל  הכמות השלמת לשם סלעים לו להוסיף עליו בסלע,
מב, סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט ראה נקי. כסף של
סימן  יאיר חוות שו"ת גם וראה פ. ס"ק שם ומאירתֿעינים
שאינו  כאן, רבינו של חשבונו את ליישב שפלפל א, א,

מדינה. שבדינר הנחושת שווי את כלל בחשבון מביא

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76Ì„‡ Ï·‡ ;„aÎÓa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À»¬»»»
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa „Èt˜Ó BÈ‡Â ‰f·Ó ‡e‰L77‡ˆBiÎÂ ∆¿À∆¿≈«¿ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ô‰a78BÓÎe , »∆≈≈∆»¿ƒ«∆»¿

ÌÈic‰ e‡¯iL79Ì„‡ Èa LiL ÈÙÏ .ÏhÏ Èe‡¯ ‡e‰L ∆ƒ¿««»ƒ∆»ƒ…¿ƒ∆≈¿≈»»
ÔÈ¯eÚk80ÌÈf·Ó ÌBi‰ ÏÎÂ ,ÌzLa ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L , ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«»¿»¿»«¿«ƒ

È„k B‡ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO C¯c Èefa ÈÈÓ ÏÎa ÔÓˆÚ«¿»¿»ƒ≈ƒ∆∆¿¿«…¿≈
.Ì‰nÚ ÌÈ˜ÁOÓ‰ ÌÈˆl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÏhÏƒ…¿»««ƒ«≈ƒ«¿«¬ƒƒ»∆

הנ"ל.76) בהכאות התשלומים שלושת 77)שיעורי אף
אלא  במשנה נזכרו שלא ט, שבהלכה הראשונים הדברים

לפי 78)בגמרא. הכל הכלל, "זה שאמר: תנאֿקמא כדעת
שלהקל  (צא.) הגמרא מסקנת ולפי צ:), קמא (בבא כבודו"
אבל  בלבד, למכובדים הם האמורים שהשיעורים כלומר בא,
רבינו  הקצוב. השיעור מן פחות מקבלים מהם פחותים
הדברים  שלושת על אף המשנה, של זה כלל מרחיב
כי  במשנה, הובאו שלא בהם), כיוצא על (ואף הראשונים
כהמשך  מובאים ו) הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי

הרי. ד"ה כז: שם ב'תוספות' וראה כפי 79)למשנה. ולא
הנחבל. או החובל נקלים.80)שטוען

ה'תשע"ט  אייר י' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לפי 1) הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו נתבארו

שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.‡Û‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ -4˜ÊÂ ,5¯ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי
נתכוון  שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים

עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב
מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
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כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי  לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב: מחמת גופה בהפלה,6)שנפחת לה שיש
טבעית. בלידה מאשר לקמן 7)יותר [ראה מב: קמא בבא

בגמרא  רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה
למצוא  וקשה כפשוטו רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם.
מזכיר  ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל
ואינה  ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי
(תוספות  טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת
נמשך  כי בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם
על  וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר
מפני  מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו
זה  את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי סוברת שהברייתא
טו  בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה  את ובייש
שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב,
ויצאו  האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא
ודמי  לאשה, ובושת שבת ריפוי צער נזק משלם ילדיה,

לבעל. וולדות

.·‰nk ‰M‡‰ ÔÈÓL ?˙B„ÏÂ ÈÓc ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ»«»
‰ÙÈ ‰˙È‰8‰„ÏÈ ‡lL „Ú9‰ÙÈ ‡È‰ ‰nÎÂ »¿»»»«∆…»¿»¿«»ƒ»»
‰„ÏiMÓ10ÔÈ˙B - ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ .ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ , ƒ∆»¿»¿¿ƒ«««ƒ≈«««¿ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ dÙ‚ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ11Û‡ ÔÈ˙B - «¿ƒ¿ƒ¿»»««ƒ««««¿ƒ«
‰M‡Ï ˙B„ÏÂ ÈÓc12. ¿≈¿»»ƒ»

כשפחה.8) בשוק תלד 9)להימכר שאם גדול, שמחירה
לקונה. הוולד הלידה 10)יהיה פחת כי מכה, בלא מאליה

לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה
מח: קמא בבא זכה 11)משנה לא הנגיפה שבשעת יוצא

יכול  אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי הבעל
ליורשיו. אליה,12)להורישו אותם מייחס הכתוב שהרי

וראה  משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא, (שמות שנאמר
הבעל  שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא

לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי זוכה

.‚Ô˙B - ¯b‰ ÈiÁa da Ï·ÁÂ ,¯‚Ï ‰‡eO ‰˙È‰»¿»¿»¿≈¿»«»¿«≈«≈≈
ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc13¯eËt - ¯b‰ ˙Ó .14Ï·Á Ì‡Â . ¿≈¿»«««≈«≈»¿ƒ»«

‡È‰ ‰˙ÎÊ - ¯b‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ da15.˙B„ÏÂ ÈÓ„a »««ƒ««≈»¿»ƒƒ¿≈¿»

דבריו.13) לכל ישראל כדין גר שאין 14)שדין המזיק,
בקדושה  ולידתו שהורתו בן הניח כן אם אלא יורשים, לגר
כל  לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון
הוולדות. בתשלומי עצמו המזיק וזכה בהם זכות

שנגפוה 15) ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת
שלה. הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר

.„,ÔBÈ¯‰ ˙ÚLa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ B‡ ‰ÁÙL ‰˙È‰»¿»ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿«≈»
ÈÓ„ È¯‰ - ‰¯ib˙ B‡ ‰¯¯ÁzL ‰ÙÈ‚ ˙ÚL·eƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«¿»¬≈¿≈

dlL ˙B„Ïe‰16. «¿»∆»

הוא 16) אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
האשה  בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא
כן  ועל הנגיפה, בשעת חי כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה

שהבועל  פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי
להיות  בראוי רק זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי זוכה
יכול  ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה,
שאין  כריתות, חייבי על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות
עוקבא  (רב בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÓÂ ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ Û‚Bp‰«≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»»≈»««ƒ
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈

ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ20LiL ¯·„a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב שאינו פי על אף
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב. קמא בבא משלם, אינו אסון,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â B¯·ÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

¯·„k ‰Ê È¯‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם
התכוון  כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה,

לנגפה.23)אליה. לא אף כלל, אליה התכוון ולא
שמעון 24) כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

פטור  זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון יט:) (סנהדרין
משנה)]. (מגיד בבא 25)ממיתה אהבה בר אדא רב כדעת

[בפרק  .129 עמוד קמא לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא
שהמתכוון  רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד
כחזקיה, מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג
שרב  מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף
בדמי  הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות

.Ê‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡ÏÂ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰26·iÁ - ««∆»ƒ¿ƒ¿…»»»∆«»«»
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa27B‡ ,‰¯eaÁ Ì‰a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿»ƒ¬»ƒ»»»∆«»

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡ ,˙aLa B¯·Áa Ï·ÁL28ÔÓ ¯eËt - ∆»««¬≈¿«»¬ƒ»»≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰29¯·Îe . ««¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ«≈ƒ¿»

˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ¯·„a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,e¯‡a≈«¿∆…ƒ≈«»¿»»∆≈ƒ«≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈcƒ≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

דין.26) בית מיתת בזה ואין דם. הוציא נזק,27)ולא
שם. ובושת, שבת ריפוי, ממיתה.28)צער, ופטור

ואמו 29) אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון
שעשה  כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה

במזיד.
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.ÁÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎÂ ,‡e‰ Ï˜Ï˜Ó Ï·BÁ‰ ‡BÏ‰Â30 «¬«≈¿«¿≈¿»«¿«¿¿ƒ
Ï·BÁ‰ ‰Ê ·LÁ ‰nÏÂ ,‰˙Èn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ˙aLa¿«»¿ƒƒ«ƒ»¿»»«¿…∆«≈
˙Á ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ?ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ÔBÚ»∆≈ƒ«≈ƒƒ¿»»««

Áe¯31B¯·Áa Ï·ÁL ˙Úa Ú¯‰ B¯ˆÈÏ32‡e‰ È¯‰ - «¿ƒ¿»«¿≈∆»««¬≈¬≈
.ÔÈÓeÏLzÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡ˆÓÂ ,Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ

שורפו.30) או בגד הקורע שכך 31)כגון כך ידי ועל
שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב
ח. הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק

.ËÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B¯·Áa Ï·BÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34 «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
‡e‰L ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -«»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ35˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . «»»∆»«¿«¬»«¿À»«¿
‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆

ÌlLÓe36Ïka ÌÈ¯·c‰ Ì‰ Ck ?37Ï·BÁÓ ıeÁ , ¿«≈»≈«¿»ƒ«…≈≈
ÌlLÓ ‡e‰L B¯·Áa38‰¯Bz ‰˙a¯ Le¯Ùa È¯‰L ;39 «¬≈∆¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»

.ÔzÈ Bz·L ˜¯ :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי שכל

לב.). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי
(דברים  רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה,

רשעיות". שתי מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי של מימרא

כתובות  ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק

.È¯eËt - BlL ÈÚk „·Úa Ï·BÁ‰40„·Úa Ï·Á . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆
·iÁ - BlL È¯·Ú41˙·M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42Ï·BÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈

‰MÓÁ ÏËB „·Ú ÏL Ba¯ - B¯·Á ÏL ÈÚk „·Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»
B¯Úˆ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„43‰¯‰Óa ‡t¯˙Â ÌÒa44È¯‰ - ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈

.Ba¯Ï B˙‡eÙ¯ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי
הוא. קניינו לגופו.41)כי אדון עברי עבד שהרי 42)כי

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי
לרבו  שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.‡ÈËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
¯e¯ÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡ - B„ÈÏ46Ba eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È¯‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;B¯e¯ÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ¯‡LBc·Ú ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48¯Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ - BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו"

זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב
(שם  קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב:). חמישה תשלומי ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה.
אם  - הכוונה עינו, דמי לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל
רבינו  דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס,
וחציו  עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק
פי  על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן
כופים  אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא
רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את
שחררו  שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף
חציו  על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי הוא
מהלכות  ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי

ד)]. הלכה עבדים

.·È„·Ú BÈˆÁL ÈÓ52Ì„‡ BLiaL ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ¿»»
¯BL BÁ‚pL B‡ B¯Úˆ B‡53BÚ¯‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ƒ¬∆¿»¿«≈»≈ƒ≈¿

Ba¯Ï - Ba¯ ÏL ÌBÈa ‰Ê54- BÓˆÚ ÏL ÌBÈa , ∆¿∆«¿«¿∆«¿
.BÓˆÚÏ¿«¿

חלקו,52) את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד כגון
מא. [רבינו 54)והזיקו.53)גיטין מב. שם לרבו, משלם

עבד  שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק
אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו
שמאי, בית כדברי להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל
דעת  הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין
הדין  הרמב"ן מפרש ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד
שאשה  מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.‚È‰MÓÁa ·iÁ - B¯·Á ÏL È¯·Ú „·Úa Ï·BÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ¯·„55‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ba¯Â ,Ú˜¯˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba¯ ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

Ba¯Ï ÔÈ‡Â ,„·ÚÏ Ïk‰ - BÓËÁ L‡¯ B‡ BÊ‡ L‡…̄»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙B¯t Ô‰a»∆≈

הריפוי.55) מהוצאות הוא 56)חוץ אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי

לרבו. קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.„È˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰pË˜ ˙·a Ï·BÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dz·L ÔÎÂ ;·‡ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È¯‰L ,·‡ ÏL -60d˙¯ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È¯‰ - Èet¯Â ˙L·e ¯Úˆ Ï·‡ ;‡e‰ ‰È·‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È¯‰ - ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙L·Â Èet¯Â ¯Úˆ ÌlLÓ - Bz·a Ï·BÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
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ידה. קטע או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד
פז: שם אב, של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי ככתוב

של  הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את
ראה 62)אב. מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו נתברר לא

שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת

בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי ופטור 63)על
הם. שלו שהרי ושבת, מנזק

.ÂË˙·M‰ - LÈ‡ ˙L‡a Ï·BÁ‰64dÏÚ·Ï Èet¯‰Â65, «≈¿≈∆ƒ«∆∆¿»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÈeÏ‚a Ì‡ :˜Êp‰Â ˙La‰Â .dlL ¯Úv‰Â66ÔB‚k , ¿«««∆»¿«∆¿«∆∆ƒ¿»¿

- ‰È˙BÚB¯Êe ‰È„Èa B‡ d¯‡eˆ·e ‰ÈÙa Ï·ÁL∆»«¿»∆»¿«»»¿»∆»¿∆»
dlL LÈÏM‰67¯˙qa Ì‡Â ;ÏÚaÏ ÌÈLÈÏL ÈLe «¿ƒ∆»¿≈¿ƒƒ«««¿ƒ«≈∆
˜Êp‰ ‡e‰68.‰M‡Ï ÌÈLÈÏL ÈLe ÏÚaÏ LÈÏM‰ - «∆∆«¿ƒ«««¿≈¿ƒƒ»ƒ»

Ô‰a Á˜lÈ - ‰M‡ ÏLÂ ,„iÓ BÏ ÔÈ˙B - ÏÚa ÏL∆««¿ƒƒ»¿∆ƒ»ƒ»«»∆
Ú˜¯˜69˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â70. «¿«¿«««≈≈

שלו.64) ידיה מעשי לרפאותה.65)שהרי חייב הוא כי
ועוד66) לבעלה, גם בושת סובלה.יש והוא עליו שנמאסת
יחיד,67) שהוא פי על ואף שם. בתירה בן יהודה רבי כדעת

שכך  נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני כמותו פסק
גאון). האי רב בשם (רי"ף בושת.68)ההלכה לבעלה אין

רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה
ב. הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש

לה.69) שנופלים הנכסים כשאר זה והקרן 70)שהרי
ימות. או יגרשנה אם שלה,

.ÊË;ÌÈ¯Á‡ da eÏ·ÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¬≈ƒ
Ïk „iÓ dÏ ÌlLÏ ·iÁ - BzL‡a Ï·ÁL ÏÚa‰ Ï·‡¬»«««∆»«¿ƒ¿«»¿«≈»ƒ»»

dlL Ïk‰Â ,¯Úv‰Â ˙La‰ ÏÎÂ ˜Êp‰71ÏÚaÏ ÔÈ‡Â , «∆∆¿»«∆¿«««¿«…∆»¿≈«««
˙B¯t Ô‰a72.˙˙B - ¯Á‡Ï ÌÈÓc‰ ÔzÏ ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . »∆≈¿ƒ»¿»ƒ≈«»ƒ¿«≈∆∆

C¯„k ,d˙B‡ ‡t¯Ó ÏÚa‰Â .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ¿»∆«¿ƒ¿«««¿«≈»¿∆∆
.‰ÈÈÏÁ Ïk ‡t¯nL∆¿«≈»√»∆»

חלק 71) מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן
מבוייש  הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה,
כשחובלים  עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים
אינו  בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו
עצמו  את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, מקבל

משנה). נשכר 72)(מגיד חוטא יהא שלא אותו, קנסו
(ראב"ד).

.ÊÈ·iÁ - ‰hn‰ LÈÓL˙a BzL‡ ˜Èfn‰Â73 ¿««ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ»«»
‰È˜Êa74. ƒ¿»∆»

צריך 73) זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על אף
יזיק. שלא להיזהר נזק,74)היה היינו: דברים, בארבעה

(טור). כאן אין בושת אבל וריפוי, שבת צער,

.ÁÈ˙ÙÒBz ‰È‰ Ì‡ :dÏÚ·a ‰Ï·ÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»ƒ»»∆∆
d˙a˙Îa75dÏÚ·Ï ˙ÙÒBz‰ ¯kÓÏ d˙B‡ ÔÈ·iÁÓ -76 ƒ¿À»»¿«¿ƒ»ƒ¿…«∆∆¿«¿»

‰‡‰ ˙·BËa77Ì‡Â ;ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰pnÓ ‰·B‚Â , ¿«¬»»¿∆ƒ∆»ƒ»»«««¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ dL¯‚Ï ‰ˆ¯78‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰·Bb - »»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ…»»

d˙a˙k ¯wÚ BÏ ¯kÓÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙ÙÒBz dÏ79, »∆∆≈»¿»ƒ¿…ƒ«¿À»»
BzL‡ ˙‡ ˙B‰LÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L80˙Á‡ ‰ÚL ∆»¿»»¿«∆ƒ¿»»««

;d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»
¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙Bk ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡81ÈÓ„a ∆»ƒ»»«««≈»∆»¿»ƒ¿≈

BÏ·Á82BÏ Èe‡¯‰ d˙a˙kÓ ÏËBÂ dL¯‚Ó B‡ ,83. ¬»¿»¿»¿≈ƒ¿À»»»»

(75- ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי
כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, כי 76)מאה

המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט,

תוספת 78) על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב לו.83)חמישה המגיע

.ËÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈ·a Ï·BÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B -85Ô‰a Á˜lÈ - À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜¯˜86ÂÈ˙B¯t ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
¯eËt - Ô‰a Ï·ÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ - ÌÈÏB„‚a :ÌÈ¯Á‡ Ô‰a eÏ·Á Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - ÌÈpË˜·e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙B¯t90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף
שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב בר שהרי רבה בידם, הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם הנזק 87)קטנים דמי כי

שלא 88)שלהם. מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון
על  שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד
בהלכה  למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו,
המדובר  ובושת, ריפוי צער משלם בבתו שהחובל יד,
מפני  מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה
זמן  כל אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות
על  העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת

שם). (בסוגייא מפרנסם,89)מזונותיה שהוא פי על אף
הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד אינו
של  שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא

כלום. סבלו ולא להם באה שממילא כשיגדילו 90)האב
הגבלה. כל בלי לרשותם השדה עובר

.Î- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ91Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â , «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ

‰tzLÂ L¯Á‰ Ázt˙pL92- ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»
Èa eÈ‰ ‡Ï Ô‰a eÏ·ÁL ‰ÚLaL ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡≈»«»ƒ¿«≈∆¿»»∆»¿»∆…»¿≈

˙Ú„93. ««

כולם;91) את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
בר  שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה
לו  יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת,
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ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין נעשה 92)ופעמים
בדעתו. למעשיהם.93)שפוי אחראים ואינם

.‡Î„·Ú‰94- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ‰M‡‰Â »∆∆¿»ƒ»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ95ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â ,96Ï·‡ . «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ¬»

‰L¯b˙ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈÓlLÓ97˙Ó B‡ ‰M‡‰ ¿«¿ƒ¿««¿«ƒƒ¿»¿»»ƒ»≈
Ô‰ ‰Ú„ Èa È¯‰L ;„·Ú‰ ¯¯ÁzL B‡ dÏÚa98È¯‰Â , «¿»ƒ¿«¿≈»∆∆∆¬≈¿≈≈»≈«¬≈

·iÁ ¯ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ·BÁ ÏÚ·k Ô‰≈¿««∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»
.ÌlLÏ¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח.96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.·Î.BBÓÓk - BzÓ‰·e ,BÙe‚k - Ì„‡ ÏL Bc·Ú«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,B¯·Á ÏL Bc·Ú ·Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

¯eËt - ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k - B¯·Á ˙Ó‰·Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,Û¯OÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק,

חננאל. רבינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.‡BÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא

שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה
פה.). (סנהדרין להכותו"

.·ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»
È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚n‰««¿ƒ«»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈

ÚL¯ ‰Ê12. ∆»»

ãycew zegiyn zecewpã

."xeq` exiag lr eci diabdl elit`"

ב.)ובש"ס נח, נקרא (סנהדרין חברו על ידו "המגביה נאמר
כתב  וכן רשע", זה "הרי וכתב: שינה והרמב"ם רשע",

בש"ס. שאינו מה איסור, שהוא
ההיזק  מצד אינו יד הרמת על האיסור שלשיטתו לומר ויש
והוא  עצמו יד המרים מצד כי־אם המוכה, לאדם שגורם
רשע  שנעשה כך כדי עד חכמים שאסרוה מגונה הנהגה
כאן  מיימוניות ההגהות שציין (כמו ולשבועה לעדות ופסול
הנ"ל  הרמב"ם דברי השמיט הטור אבל הראב"ן). בשם
כי  איסור, בזה שיש כתב לא וכן רשע", "נקרא וכתב
למעשה, הכהו, לא ואם הניזק. בצד מתחשבים לשיטתו
רשע  שנקרא ומה איסור, אינו ולכן וצער היזק לו גרם לא
אינו  כי להלכה נפקא־מינה בזה ואין אגדה בדברי הוא

ולשבועה. לעדות פסול
חברו  על יד במרים שהחמיר הרמב"ם בשיטת לבאר  ויש
וחסד  נתינה היא יד של עניינה כי ממש, רשע דין לו שיש
על  יד והמרים צדקה", המחלקת "יד חז"ל שאמרו כמו
והחסד  הנתינה להיפך היד של תכליתה את הופך חברו
במוכה  דין לא שהוא סבר ולכן הקב"ה, כלפי חוטא ובזה

רשע. זה הרי ידו הגביה רק אם אפילו ולכן  במכה, אלא
ואבירם  דתן - זה דין נלמד ממנו במקור גם נרמז זה עניין
משה  בפני ומחו ישראל לעם בדאגה עסקו אחד שמצד
חרב  לתת כו' פרעה בעיני ריחנו את ש"הבאשתם על רבינו
הנתינה  היפך זה עם זה ניצים היו שני ומצד להרגנו" בידם

והחסד.
(1 cenr `"l wlg y"ewl it lr)

יג),12) ב, (שמות רעך תכה למה לרשע ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אףֿעלֿפי תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח:). (שם רשע" נקרא -

‚.‰kn‰13‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ B¯·Á ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ -14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ B¯·Á „·Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È¯‰L ;‰˜BÏ - ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17·iÁ - Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
È¯ˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט. הלכה ד פרק למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
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פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח.
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
סימן  חושןֿמשפט הגר"א וביאור ח: מכות וראה ו, הלכה

בה.17)תכ. חייב עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל
הוא  ואף במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום
. . . להכותו . . . יוסיף "לא ג) כה, (דברים בכתוב כלול
"כי  הכתוב: את מביא שם יהודה רבי [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף" "לא בפסוק המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק להביא עברי 18)רצוי איש שהכה משום
נח:). (סנהדרין

.„ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê Ï·Á Ba Ï·Á21BÏ Èe‡¯M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,Ïe·Á ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏ·Á ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba Ï·ÁL ˙Úa e‰e‡»̄»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Èa zÏ·Á ‰z‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אףֿעלֿפי ונוטל, נשבע שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע נשבע
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע השומרים שבועת

ב). הלכה א פרק ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף לח:). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי.23)המגיע
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט רשותו,
הנחבל. כשנכנס שם היה הבית שבעל לציין כדי אולי "ידו",

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ ¯LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ ¯Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL ¯LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,¯Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»

מו:27) שבועות להשבע, צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע. צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל בגמרא 29)שמא

עשה  אחר (שמא ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו
הרי"ף  כגירסת רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו,
שהנחבל  יותר, נראית הרי"ף [גירסת אמר". לאחר "דילמא
האחר, על להתרעם שיוכל כדי בו, שיחבול לשלישי אמר
אותו  תובע היה בוודאי לו, שאמר בלי בו חבל אילו כי

כשאין 31)בשיניים.30)לדין]. כתפיו, בין הנשיכה כי
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם

.Â‰MÓÁ ÌlLÓ - Ï·Á ‡e‰L Ï·BÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»
ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L ;ÌÈ¯·„32B„È CB˙Ï ÒÎpL ¿»ƒ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»

eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .Ïe·Á ‡ˆÈÂ ‰·È¯n‰ ˙ÚLa ÌÏL»≈ƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»
ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL33‰„B‰Â ,Èa zÏ·Á :¯ÓB‡ ‡e‰ , »≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»

BÓˆÚÓ34˜Êp‰ ÔÓ ¯eËt -35¯Úv‰ ÔÓe36·iÁÂ , ≈«¿»ƒ«∆∆ƒ«««¿«»
˙·La37BÓˆÚ Èt ÏÚ Èet¯·e ˙L··e38CÎÈÙÏ .39Ì‡ , ¿∆∆¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ

ÚaL - ÈzÏ·Á ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk40˙q‰ ˙Úe·L41. »«¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא

חבול. משם ביציאתו לא ואף הטוב.34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא ידו קטע אם שהרי

היה  לא שהנחבל בשעה ב), הלכה א פרק (למעלה בשוק
שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי, מהנזק פחות תמיד הוא הנזק
וראה  ח, הלכה ב פרק ממון נזקי הלכות (ראה "קנס"

ממון,36)אורֿשמח). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק כשהוא רק "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי לו נתן לא שהרי קישואים, כשומר

יא). הלכה ב ראב"ד 38)פרק [ראה עצמו. הודאת עלֿפי
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח ישוב בשבת 39)מצאו שחייב מכיון
עצמו. עלֿפי ובריפוי ממון.40)ובבושת כפר שהרי

כופר 41) של זו שבועה חפץ. נקיטת בלי בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ:) (שבועות נחמן רב תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.ÊÈt ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet¯‰Â ˙·M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰ ,BÏ ÔzÈ ‡Ï42Ba ‡t¯˙Ó ‡e‰L …ƒ≈¬≈ƒ¿»∆ƒ¿«≈
BzÎ‡ÏnÓ ÏË·e43˙La‰Â .44BÏ ‰ÚÈb‰ ‡Ï45‡l‡ »≈ƒ¿«¿¿«∆…ƒƒ»∆»

ÏaÁp‰L ;Ba Ï·Á ‡e‰L eÈÙa ‰„B‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»≈∆»«∆«∆¿»
˙La BÏ ÔÈ‡ - Ì„‡ [ÈÙa] Ba Ï·Á ‡lL46B˙‡„B‰Â , ∆…»«ƒ¿≈»»≈∆¿»»
B˙B‡ ‰LiaL ‡È‰ ÔÈc ˙È·a47. ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

שהחסירו.42) מה בדיוק  לו משלם הערה 43)והוא ראה
בכל 44)לו. ממון, החסירו לא שהרי ממון, שאינה אף

עצמו. עלֿפי משלם אותו.45)זאת ביישה כלומר לנחבל,
שאם 46) משמע, שם [מדבריו ב. הלכה ב פרק למעלה ראה

את  ראה לא כשאיש אפילו בושת יש גלוי, במקום החבלה
עיון]. וצריך החבלה, על 47)מעשה אותו מחייבים אין

שהרי  בושת, היתה לא בכלל אז כי החבלה, בשעת הבושת
מבייש  שהוא על אותו מחייבים אלא אדם, בפני בו חבל לא

בו. שחבל ביתֿדין בפני בהודאתו עתה אותו

.Á˙La ÔÈa ˙L·a L¯Ù‰ ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆≈∆¿≈¿∆≈∆
BÏ ÚÈbn‰48˙La ÔÈ·e ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ba Ï·Á Ì‡ ««ƒ«ƒ»«ƒ¿≈¬≈ƒ≈∆

‰„B‰L ˙Úa BÏ ÚÈbn‰49.Ba Ï·ÁL ÌÈ¯Á‡ ÈÙa ««ƒ«»≈∆»ƒ¿≈¬≈ƒ∆»«
CÎÈÙÏ50BÓˆÚ Èt ÏÚ ˙La Ì„‡ ÌlLÓ51. ¿ƒ»¿«≈»»∆«ƒ«¿

אותו.48) עתה 49)שמבייש באה שהבושת ואףֿעלֿפי
חבירו  את כמבייש דינו אין ההודאה, עלֿידי בדיבורו
ג  פרק למעלה (ראה התשלומין מן פטור שהוא בדברים
ממש. בחבלה עתה אותו כמבייש דינו אלא ה), הלכה
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אחרים,50) בפני חבלה עלֿידי למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני הודאה עלֿידי ֿ 51)ולמבייש אף

בפני  עתה ביישו שהרי ממון, אינו התשלום שעצם עלֿפי
עדים.

.Ë.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a B¯·Á ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»
·iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»

BÏ ¯tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Áa Ï·Á Ï·‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ
BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ

·È¯˜‰54˙BÈ· ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ -56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…
ÏaÁp‰ ÔÓ Lw·iL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

ãycew zegiyn zecewpã

"el xtkzp"

לשלם  חייב שהוא מה ששילם כיון חברו, ממון "המזיק
שישיב  מספיק אין חברו ממון בגוזל אבל לו " נתכפר
שהוא  מה לחברו שיתן עד לעולם לו נמחל ו"אינו הגזילה
לו  חייב שהוא ממון לו שהחזיר אף־על־פי וירצהו לו חייב

לו" שימחל ממנו ולשאול לרצותו פ"ב צריך תשובה (הלכות

שוה ה"ט) חבירו את הגוזל ש"כל הרמב"ם פסק בגזילה כי .
נפש  את כו' ... שנאמר ממנו נשמתו נוטל כאילו פרוטה
ובעל  בחוזקה אדם ממון גזילת ולשיטתו יקח", בעליו
נגד  אף אלא אדם של ממונו נגד פעולה רק אינה כורחו,
דומה  ממונו על חבירו בעלות והפקעת עצמו, האדם
את  להשיב מספיק אין בגזילה ולכן ממנו" נפשו ל"נוטל
לו, שימחל ממנו ולשאול לרצותו חייב אלא הממון
"כיון  אדם של ממונו נגד רק שפעל המזיק מה־שאין־כן

לו". נתכפר לשלם שחייב מה ששילם
(39 'rd 116 'r a"lg y"ewl it lr)

שמים.52) לסבל 53)בידי אמיתי פיצוי הכסף אין כי
דברים.54)האישי. חמשה על הגמרא 55)נוסף לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
ז). ס, (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח אדם בין חטא זהו כי

עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו
ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב

שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.È¯eÒ‡Â58È¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡¯OÈ Ú¯Ê C¯„60Ï·BÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ ·L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ - B˙Ú¯ ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È¯‰ - ÏÁÓÏ ¯‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ Áe¯Â , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"legni `le ixfk` zeidl lagpl xeq`"

תשובה בהלכות - מקומות שני בעוד הובא זה (פ"ב עניין

דעותה"י) ה"ו)ובהלכות מהמקומות (פ"ו אחד שבכל אלא

שלושה  על בלשונו ורמז אחרת, בלשון הרמב"ם זאת כתב
משלושת  אחד בכל מהאדם הנדרשים מחילה סוגי

המצבים.
האדם  מוחל ובה הראשונה הדרגה על הרמב"ם מדבר כאן
גם  מדובר תשובה בהלכות בגללו. ייענש שלא כדי לחברו
לשלמות  נדרש זה עניין כי מלבו, טינה כל הסרת על
על  מדבר דעות בהלכות ואילו המבקש. של תשובתו
שימחול  המוחל של האישיות מידותיו לשלימות הדרישה
ומכאן  מעולם, כלפיו חטא לא כאילו הפוגע עם ויתפייס

דלהלן: השינויים ארבעת נובעים
כו' לו ונתחנן החובל ממנו "שביקש תנאי הוסיף כאן א.
מוכרח  זה תנאי כי רעתו" על ונחם מחטאו שב שהוא וידע
דעות  והלכות תשובה בהלכות משא"כ החטא, כפרת לשם

זה. תנאי הובא לא
זה  הוא כי "נחבל" בשם המוחל את מכנה כאן ב.
בהלכות  אבל החבלה, פעולת על כפרה תבוא שבמחילתו
לחזור  לחברו שמסייע שם על "אדם" נקרא תשובה
מדבר  שם כי "מוחל" נקרא דעות ובהלכות בתשובה,

והנעלות. האישיות במידותיו הרמב"ם
אבל  אכזרי" להיות ... "אסור כתב תשובה ובהלכות כאן ג.
שם  כי אכזרי" המוחל יהיה "ולא רק כתב דעות בהלכות
מצד  ולא כשלעצמו מהאדם הנדרשות המידות על מדובר

לזולת. מחילתו
ולא אכזרי להיות לנחבל "אסור נאמר כאן כי legniד. "

בהלכות  אבל הפשוט, מהסוג החטא על במחילה מדובר
ולא אכזרי להיות לאדם "אסור שם qiitziתשובה כי "

מלבו. טינה כל הסרת על מדבר
(144 'r g"kg y"ewl it lr)

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס מאברהם לומדים זאת
צב. בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אףֿעלֿפי חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט.). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע.63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.‡È.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa L¯Ù‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ
CÎa ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L68¯ÓB‡‰ Ï·‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈

˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ ¯aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú¯˜ :B¯·ÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - '¯eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ
.˙ÈÁL‰Ï e‰L¯‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ
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צב.67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי בחסרון
ולא  ופצעני, הכני לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק שדרך אומרים ואין
ממונו. על למחול אדם שעשוי לו:70)לו, לומר שיכול

שתשלם. עלֿמנת כסותי את לקרוע לך הרשיתי

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na71B„ÈÏ ÌÈÏk‰ e‡aLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿»
‰¯ÈÓL ˙¯B˙a ‰lÁz72B‡ ÔÈÏe‡L eÈ‰L ÔB‚k , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿∆»¿ƒ

L :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ- Ôk ‰OÚÂ ,Ú¯˜e ¯a À¿»ƒ∆¿¿»««≈¿«¿»»≈
ÌlLÏ ·iÁ73;¯eËt ‰z‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú , «»¿«≈«∆…««¿»∆«»»

B¯aLÂ ‰Ê ÈÏk Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡74‰Ê „‚a , ¬»ƒ»««¿ƒ∆¿«¿∆∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ,BÚ¯˜e75. ¿»¿»»≈¬≈∆»

שאתה 71) עלֿמנת בפירוש לו אמר לא אם לשלם שחייב
צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי ככתוב

אותו  מחייבת שהתורה ו), כב, (שמות לשמור" כלים או
פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי, על שומר שנעשה מכיון

לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד
לי. שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע כוונתו קרע,

שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי 75)ולקח
מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי לחייבו, אין השבירה

שם.

.‚È¯ÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk ¯aL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
¯eËt ‰z‡L77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ ¯Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È¯‰ ,ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê80È¯‰L ;‡e‰ ÚL¯Â ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
¯eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב.76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אףֿעלֿפי העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח שאין חייב. שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח,
בקול  אלא השולח, בקול לשמוע צריך היה שלא עושהו,

מב: קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט, (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי ידע שהמזיק ואףֿעלֿפי
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ
שם. גמרא העבירה, את

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכן 1) וניכר, גמור היזק חבירו ממון המזיק דיני בו נתבארו

האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף כשיש בו נתבאר
הנזק. בפועל המזיק

.‡˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«

˜Ê ·iÁ - B¯aLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆
˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe :¯Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈

·e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי שאינן 5)שהזיק שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב לשים אפשר כי גמור, אונס
יב. הלכה א פרק ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי מצויה, שאינה ברוח אפילו
שאינה  רוח לבין מצויה רוח בין רבינו חילק לא כאן אנוס.
ביניהם  ההבדל כי יב, הלכה א בפרק למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק אלא אין ממון ובמזיק הבדל, אין - בנזק אבל
ב, סעיף שעח סימן חושןֿמשפט (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיףֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי שוגג, והריהו
 ֿ בבא ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך

ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: ֿ 9)קמא בבא
לה. קמא

.·ÂÈÏk ¯·BM‰ B‡ B¯·Á ÏL BzÓ‰a ‚¯B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a Ú¯Bw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰ - ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ או חבירו של בהמתו

ג. פרק שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק חייב
אנוס. שהיה ובין שוגג

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13˜fp‰ ˙eL¯a14Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ˜Èfn‰ ˙eL¯aƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï·‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eL¯a Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18¯eËt - ‰eÎa ‡lL B¯·Á ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס.13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב שהמזיק
להזהר,14) היה צריך שהמזיק מח.מכיון בבאֿקמא
מפני 15) לרשותו, הניזק שנכנס אףֿעלֿפי המזיק, חייב

ז  פרק ממון (נזקי להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס, רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח: שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק הבית בעל רק
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב הוא הבית, בעל את הזיק

ברשות. שלא זה 19)שנכנס "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון
שאמרו  ביה" ידע הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב הוא ואין אחד, במצב

.„ÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22- ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»
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·iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»
‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ

‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ
¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«

e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

 ֿ מגיד ועיין הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
שלפנינו). בגמרא אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, משנה

שמים.26) בידי מכה היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
בהלכה 27) רבינו שמנה אלו כעין רגיל, אונס ובין שוגג בין

הקודמת.28)א. בהלכה

.‰‡lnL È¯‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck B¯·Á ¯ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙eL¯a ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È¯‰ ,¯ÓLÏBk¯„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30¯azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
¯eËt ‡e‰ È¯‰ - B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa Ô¯aL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח.).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס
סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב הוא ואין

גבי  על זה הכדים את לסדר לטרוח חייב הוא אין כן וכמו
מעבר. לו לפנות כדי חייב 31)זה, אינו המזיק ברשות כי

הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק שיתכוון עד
ונכנס". משבר ויוצא, "משבר יש 33)להזיק.32)(שם):

לשברם. לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו

.Â‰ÏÚL ¯BL34˙eL¯a B‚¯‰Ï ¯BL Èab ÏÚ ∆»»««≈¿»¿ƒ¿
˜Èfn‰35Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L ,36ÔÈa ««ƒ∆««««¿≈∆»»»≈

„ÚeÓ ‰È‰L37B¯BL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡·e , ∆»»»»««««¿¿»«∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ ,BÏÈv‰Ï38. ¿«ƒ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק, ברשות רק רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק, חצי מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק.38)דין נתכוון שלא

.ÊÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
- BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿

¯eËt ‰Ê È¯‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא יתכן 40)בכוח, ואז (המאירי), התחתון את
מת. העליון היה שם.41)ולא גמרא

.ÁÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»

B˙È·Á ‰¯aLÂ ,B˙¯B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙È·Áa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆
Cl‰Ï ˙eL¯ ‰ÊlL ;¯eËt - ‰Ê ÏL B˙¯B˜a44‰ÊÏÂ ¿»∆∆»∆»∆¿¿«≈¿»∆

˙È·Á‰ ÏÚ·e ÔBL‡¯ ‰¯Bw‰ ÏÚa ‰È‰ .Cl‰Ï ˙eL¿̄¿«≈»»«««»ƒ««∆»ƒ
¯eËt - ‰¯B˜a ˙È·Á ‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡45„ÓÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ¿¿»»ƒ¿»»¿ƒ»«

B‡OÓ „·kÓ ÁeÏ ‰¯Bw‰ ÏÚa46·iÁ -47Ì‡Â . «««»»«ƒ…∆«»«»¿ƒ
¯eËt - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰48„ÓÚ . ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ¿»«¬…»»«

Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ - B‡OÓ Ôw˙Ï49ÏÚ Û‡Â .¯eËÙe ¿«≈«»¬≈ƒ¿«≈»¿««
Bk¯„a „e¯Ë ‡e‰L ;˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt50. ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ∆»¿«¿

ÔBL‡¯ ˙È·Á ÏÚa ‰È‰51‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡ ‰¯B˜ ÏÚ·e »»««»ƒƒ««»«¬¿ƒ¿¿»
B„Èa B¯aML BÓk ‰fL ;·iÁ - ‰¯B˜a ˙È·Á»ƒ¿»«»∆∆¿∆ƒ¿¿»

‰eÎa52¯eËt - ÁeÏ ˙È·Á ÏÚa „ÓÚ Ì‡Â .53Ì‡Â . ¿«»»¿ƒ»«««»ƒ»«»¿ƒ
.·iÁ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ‰¯Bw‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ¿«««»¿»«¬…¬≈∆«»
ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B‡OÓ Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«¿«≈«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««
‡a ‰ÊÂ B¯a ‡a ‰Ê ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bw‰«»¬≈«»¿≈∆»¿≈¿∆»

BzLÙa54.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

לא:42) בבאֿקמא משנה זה, בצד זה או זה מול זה
הליכתם.43) דרך בזה זה שפגעו ומכיון 44)עלֿידי

הלכה  (למעלה פטור בכוונה שלא המזיק ברשות, ששניהם
בקורה. יפגע שלא להזהר חייב החבית ובעל בעל 45)ג),

כדרכו, הולך הקורה בעל את ראה החבית בעל כי הקורה,
מדי, יותר למהר ולא במתינות ללכת היה צריך הוא ואף

בנזקו. אשם עצמו הוא כן הלך 46)ועל החבית ובעל
בדרך  בו ופגע הקורה בעל של בעמידתו הרגיש ולא כדרכו,

לא.). (שם החבית ונשברה שלא 47)הילוכו הקורה, בעל
היה  לא החבית ובעל גבו, על ומשאו בדרך לנוח לו היה
אין  כי בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך

גבם. על ומשאם לנוח אדם בני שלא 48)דרך אףֿעלֿפי
אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך

כן.49) לעשות משאות נושאי להאשימו,50)שדרך ואין
בזה. להרגיש היה צריך החבית לב.51)ובעל שם

שבעל 52) מפני נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי
חייב. הוא כך ומשום בחבית, ופגע מדי יותר מיהר קורה

לנוח,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי הקורה, בעל
אחריו. באים שאנשים יודע הוא הפשתן 54)שהרי ונשרף

חבירו. של בנרו

.ËÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı¯ „Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL B¯·Áa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ ı¯‰ ‰Ê -59·¯Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eL¯aL ÈtÓ ,¯eËt - ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı¯61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ¯ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ¯‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב:55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי
בזה. חייב,58)זה הרץ את שהזיק המהלך אף בכוונה, כי

לרשותו  נכנס כשהניזק אפילו חייב בכוונה שהמזיק כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי ואין אדם, בני מדרך
הרבים. ברשות לרוץ שם.60)רשות ודינו 61)גמרא
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השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות

.ÈÔ·‡ ˜¯fL B‡ ,B„Èa ˜Èfn‰ „Á‡64ıÁ ‰¯È B‡65 ∆»««ƒ¿»∆»«∆∆»»≈
ÌÈÓ ¯ËtL B‡ ,Ba ˜Èf‰Â66ÌÈÏk‰ ÏÚ B‡ B¯·Á ÏÚ ¿ƒƒ∆»««ƒ«¬≈««≈ƒ

˜¯L B‡ ,˜Èf‰Â67Ú B‡68BÁÈÎa ˜Èf‰Â69BÚÈÂ70˙Úa ¿ƒƒ∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
B„Èa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰ - BÁkÓ eÎÏ‰L71˙B„ÏBz Ì‰Â . ∆»¿ƒ…¬≈∆¿«ƒ¿»¿≈»

Ì„‡ ÏL72,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÈk‰Â ˜¯‰ Á Ì‡ Ï·‡ . ∆»»¬»ƒ»»…¿«ƒ««»»∆
Ï˜˙ Ck ¯Á‡Â73ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ Ô‰a ¿««»ƒ¿«»∆»»¬≈∆«»ƒ

B¯Ba74‰Ïwz ÏkL ;75‡È‰ ¯Ba ˙„ÏBz76BÓk , ∆»«»»∆∆ƒ¿
e¯‡aL77. ∆≈«¿

כו:64) לא.65)בבאֿקמא מים,66)כתובות זרם הפנה
ראה  ככוחו. ודינו יד), יז, (משלי מים" "פוטר מלשון

ו. ג:67)בבאֿקמא שם ברוק 69)באף.68)רקק,
האף.70)הפה. חבירו 71)ליחת  את  הזיק בין וחייב

כליו. הזיק עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים
כתוב 74)וניזק.73)עושה. כי כלים, נזקי על חייב ואינו

ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב.77) הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות

.‡ÈLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô·‡ ˜¯fL ÈÓk ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B¯˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯aLÂ84·iÁ -85¯˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈
¯Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86¯eËt -87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«

‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜¯BÊk ‰fL ;·iÁ -89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב: בבאֿקמא יצא.81)לוהט, מכתו מכוח הנץ שהרי

צח:82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס, מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני הוא.87)שצד שאנוס
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק גופו,

.·ÈL·Bk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna B¯·Á ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ ·iÁ - ‰nÁ‰ ‰z‚¯‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆

עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואףֿעלֿפי שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב. זאת בכל לנזק, גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.‚È˙‡ e¯aL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

ואין 93) חצי, משלם אחד וכל הנזק, תשלומי את מחלקים
ממי  יגבה שהניזק [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י). סעיףֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט (מאירתֿעינים הכלי
שישבו  "חמשה ב: פרק בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי על

חלקו. משלם

.„È‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈ·Á LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈ·Á ÁÈp‰Â ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‡·e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈ·Á‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈ·Á95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ
¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk - ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י, שם וראה י. לולא 95)בבאֿקמא כי

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי
אזלא  הוה איהו דבלאו אי דמי, "היכי היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי (אלא אזלא לא נמי איהו דבלאו אלא חייב).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי  על שישבו חמשה סתם: שכתוב שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.ÂËe·LiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡·e ,¯aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
Èe‡¯ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯aLÂ ÂÈÏÚ ·LÈÂ ÔB¯Á‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»

·LiL Ì„˜ Ô‰a ¯·M‰Ï99˙‡ ·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆
B˙¯È·L100el‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ

eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.¯·MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈
Â˙Á‡k e·LÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ Ôlk - ¯aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י:98) ישבתי 99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב ולאחר שעות, שתי כעבור נשבר היה ישב
שם. גמרא אחת, ר"מ.101)בשעה רומי בדפוס כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י  נשבר. היה ולא השעתיים לפני עומדים היינו הכסא,
שפא, סימן חושןֿמשפט היטב ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב סעיףֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.ÊË¯BLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,¯B·Ï ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ e¯azL B‡ ˙Ó B‡ ¯Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈ·iÁ ÔzLÏL - ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,¯Ba‰ ÏÚ·e ¯BM‰ ÏÚ·e106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
¯BM‰ ÏÚ·e ,·iÁ Ì„‡ - ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««
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ÔÈ¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e107¯Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„·Ú109¯Ba‰ ÏÚ·e Ì„‡Â ,·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ∆∆««««»¿»»«««

ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא

נתן)]. דברים,107)כרבי וארבעה ולדות דמי תשלום כי
א, פרק למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב. הלכה י פרק ממון נזקי עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי העבד כופר לבעלים ומגיע ומת, לבור כנעני
הלכה  יא פרק שם ראה כסף. סלע שלושים בתורה הקצוב

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק למעלה בפסולי 111)ראה המדובר
מותרים  שהרי רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי קדשיֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק טז), הלכה מעילה מהלכות שני (פרק
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי ח (פרק פטור מעילה
שגם  משמע שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי  כתב שהרי הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי נזקין, דין עליהם המוקדשים
 ֿ בבא רש"י נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע חולין".
וצריך  רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק אומר י. קמא

גדול]. שור 112)עיון ועל י. הלכה כלמעלה פטור, בכלים
(דברים  באכילה מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי
לו", יהיה "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב,
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי שלו, המת אין וזה

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"

ה'תשע"ט  אייר י"א חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההיזק,1) והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נתבארו

והמזיק. הניזק בין שיש התביעה ודיני

.‡¯k BÈ‡L ˜f‰ B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰2‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ««ƒ»¬≈∆≈∆≈ƒ»ƒ¿…
¯·c‰ ‰pzL3¯eËt ‰Ê È¯‰ ,B˙¯eˆ ‰„ÒÙ ‡ÏÂ4ÔÓ ƒ¿«»«»»¿…ƒ¿¿»»¬≈∆»ƒ

‰¯Bz ÔÈc ÔÈÓeÏLz‰5ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .6:e¯Ó‡ ««¿ƒƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿
‰Ó ÌlLÓe ,·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ô‰ÈÓc ˙ÈÁÙ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈«

˙ÈÁÙ‰M7.Ô‰ÈÓcÓ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆

נג.2) כלום.3)גיטין בו חסר יוחנן,4)שלא כרבי פסק

שדעתו  מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד
מברייתא. נג: שם המפורטים 5)הופרכה הנזקין כל כי

שניכר. נזק הם הלכה 6)בתורה, ראה אותו. קנסו חכמים
שלם.7)ג. נזק

.·‡nhL È¯‰ ?„ˆÈk8ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡9,B¯·Á ÏL ≈«¬≈∆ƒ≈√»ƒ¿ƒ∆¬≈
B‡ÚncL10˙tË BÏ ·¯Ú B‡ ,˙B¯t BÏ11CÒ ÔÈÈ12CB˙a ∆ƒ«≈≈«ƒ««ƒ∆∆¿

Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ È¯‰L ,BÈÈ13‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,14- ≈∆¬≈»«»»«…¿≈…«≈»∆
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓe ,„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÔÈÓL15‰Ùi‰ ÔÓ »ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆

ÂÈÒÎaL16ÔÈ˜Èfn‰ Ïk C¯„k ,17. ∆ƒ¿»»¿∆∆»««ƒƒ

משנה 8) מת. שרץ עליהם הניח או טמא, כשהוא בהם שנגע
נב: שדינה 9)שם לגמרי, שמפסידה תרומה כגון

ביעורה, בשעת ממנה ליהנות שיכול פי על ואף בשריפה.
חולין  או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי
הפסד  כאן שאין פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו
מפני  מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים חייבוהו גמור,
שהפרושים  ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור

נג. שם בטהרה, חוליהם שם תרומה 10)אוכלים שערבב
לכהן  פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין

שם. באכילה, מותרים לכהנים שרק נסך 11)בזול, שיין
במשהו. תערובתו זרה.12)אוסר לעבודה שנסכו

בהנאה.13) אפילו שאוסר נסך ביין ולאו 14)המדובר
ולא  כרב והיינו במשנה, הנזכרים שלושה אלו דווקא
פי  על [ואף אחרים. על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל
מפני  כרב כאן פסק ממונות בדיני כשמואל שהלכה
לומר  גם ואפשר רב. שיטת לפי וטרו שקלו שם שבגמרא
שבעניינים  מודה שמואל גם שם הסוגייה של שלמסקנה
אלה  ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים

נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים פי 15)אינם על אף
לגמרי. פטור הוא התורה הטובים 16)שמן מן

מדרבנן, אלא שאינו פי על ואף מטלטלים או שבקרקעותיו,
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים "מיטב 17)כי בהם שכתוב

ה. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב שדהו

.‚‰Ê ¯·„Â18‡e‰ Ò˜19‡lL È„k ,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ¿»»∆¿»∆¿»¬»ƒ¿≈∆…
‡nËÓe CÏB‰ ÌÈ˙ÈÁLn‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ««¿ƒƒ≈¿«≈

È‡ ¯eËt :¯ÓB‡Â ,B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯‰Ë20Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »√»∆¬≈¿≈»¬ƒ¿ƒ»ƒ
˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èf‰L ‰Ê ˙Ó≈∆∆ƒƒ∆≈∆≈ƒ»≈ƒ«∆∆

·ÚL ‰Ê ‡l‡ ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡lL ;ÂÈÒÎpÓ,˜Èf‰Â ¯ ƒ¿»»∆…»¿¬»ƒ∆»∆∆»«¿ƒƒ
ÔÎÂ .e‰eÒ˜ ‡Ï - ÌeÏk ‰OÚ ‡lL L¯Bi‰ Ï·‡¬»«≈∆…»»¿…¿»¿≈
¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èfn‰21; ««ƒ∆≈∆≈ƒ»ƒ¿»»¿…∆»

Ôek˙n‰ ‡l‡ eÒ˜ ‡lL22BzÚcÓ ˜Èf‰Ï23. ∆…»¿∆»«ƒ¿«≈¿«ƒƒ«¿

ניכר.18) שאינו היזק על כי 19)שחייב הדין, מצד ולא
נג.). (גיטין היזק אינו ניכר שאינו זה 20)היזק נימוק

שם. בגמרא היזק 21)מובא במזיק אבל נב: גיטין משנה
שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב שגג.22)שניכר ולא

מטעם 23) נובע ובאונס בשוגג הפטור אנוס. ולא מרצונו
"... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי למעלה האמור החיוב

במתכוון. אלא שאינו

.„eÏbtL ÌÈ‰k‰24ÔÈ·iÁ - „ÈÊÓa :Á·f‰ ˙‡ «…¬ƒ∆ƒ¿∆«∆«¿≈ƒ«»ƒ
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ÌlLÏ25‚‚BLa ,26ÔÈ¯eËt -27‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ . ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈»∆¿»»
˙‡hÁ ˙¯Ùa28˙‡hÁ ÈÓ·e29ÌlLÏ ·iÁ - „ÈÊÓa :30, ¿»««»¿≈«»¿≈ƒ«»¿«≈

.¯eËt - ‚‚BLa¿≈»

כגון 24) הדם, מעבודות אחת עשו או הקרבן את ששחטו
ידי  ועל לזמנו, חוץ אותו שיאכלו מנת על זריקה או קבלה

הקרבן. נפסל שזה 25)כך פי על אף שהזיקו, הנזק את
ניכר. שאינו וחשבו 26)היזק חטאת קרבן שהיה כגון

אחד, ולילה ימים שני לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא
אסורה  שהמחשבה ידע שלא או שלמים, אכילת כדין

הקרבן. את במשנתינו 27)ומפגלת ניכר. שאינו היזק כדין
ויש  פטורים. ששוגגים ומשמע חייבין" "מזידין הגירסא:
כמו  פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים
וראה  הרי"ף גירסת גם וזוהי והמנסך, והמדמע בהמטמא

עלה. ותני המתחיל דיבור תוספות נג: בפרה 28)שם
בה  והעושה טמאים, לטהר באפרה שמשתמשים אדומה
יט, (במדבר עול" עליה עלה "לא שנאמר פוסלה, מלאכה

נפסלים 29)ב). הם ואף הפרה, אפר את בהם שמערבבים
משקלות. כנגדם ששקל כגון קנס,30)במלאכה, מטעם

משנה). ומגיד ראב"ד (ראה ניכר שאינו היזק כדין

.‰˜a¯ÓÏ ‰¯t ÒÈÎ‰31˜ÈzL È„k32Le„˙Â33, ƒ¿ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿»
ÁÈq‰Â34˙‡hÁ ÈnÓ BzÚc35Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -36 ¿ƒƒ««¿ƒ≈«»»ƒƒ≈»»

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ודשות 31) בצוואריהן קשורות פרות שעומדות למקום
ל.). מציעא בבא רש"י שם.32)(וראה אמה שהייתה כגון

הפרות.33) שאר עם הסיח.34)יחד הטעונים 35)או
כלומר  ט), (שם, נידה" למי "למשמרת בהם שנאמר שמירה,
נפסלו. משמירתם דעתו הסיח ואם לכך משומרים שיהיו

כדי 36) הכניסה לטובתה שהרי לחייבו, אין שהכניסה על
מחשבתו  מחמת בא והפסול זה ידי על נפסלה ולא שתינק,
כהנים  הקודמת, בהלכה מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש,
שהפסול  פי על אף לשלם, חייבים במזיד הזבח את שפגלו
השחיטה  במעשה קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא
כפוסלו  זה הרי ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או

רי"ד. תוספות שם ראה בידיים.

.ÂCqÓ‰37;ÔÈi‰ ¯Ò‡ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B¯·Á ÔÈÈ «¿«≈≈¬≈«¬»»»…∆¡«««ƒ
Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L38Ì‡Â .BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ ∆≈»»ƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆¿ƒ

¯ÓeÓ ‰È‰L B‡ ,˙eÙzL Ba BÏ ‰È‰39‡e‰ È¯‰L , »»À»∆»»»∆¬≈
Âa e¯˙‰L B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚk40a˜Â‰‡¯˙‰‰ Ï41, ¿≈»ƒ∆ƒ¿…¿ƒ≈««¿»»

¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰L42ÔÈi‰ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ -43·iÁÂ , ∆¬≈»¬≈∆≈««ƒ¿«»
ÌlLÏ44·iÁ˙Ó ‡e‰ È¯‰Â ÌlLÏ ‰Ê ·iÁ˙È C‡È‰Â . ¿«≈¿≈«ƒ¿«≈∆¿«≈«¬≈ƒ¿«≈
BLÙa45B‰Èa‚‰L ˙ÚnL ÈtÓ ?46ÌlLÏ ·iÁ˙47, ¿«¿ƒ¿≈∆≈≈∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿«≈

CqiL „Ú BLÙa ·iÁ˙Ó BÈ‡Â48. ¿≈ƒ¿«≈¿«¿«∆¿«≈

זרה.37) עבודה לשם ושכשך היין לתוך ידו הכניס
שכוונתו 38) מפיו שמעו אפילו כך ומשום לאסור, דרכו אין

מא. חולין התכוון, בלבד שלצערו אומרים אנו לנסך,
והורגל 39) בזדון עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק "זה

פרק  תשובה (הלכות להכעיס" שיעשה והוא ... בה ונתפרסם
ז). הלכה מיתה 40)ג חייב שהמנסך ינסך, שלא בישראל

זאת 41)(שם). ובכל מיתה, חייב שאני אני יודע ואמר
מנסך. על 42)אני אף מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי על

שם. מומר, בחזקת היה לא שקודם שבמומר 43)פי
לאסור  יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה

שם. שלו, שאינו חייב 44)דבר במזיד שמנסך כרב, פסק
משנה). (מגיד בית 45)לשלם מיתת וחייבי סקילה. חייב
מלשלם. פטורים דרכם 46)דין ולאסרו, לנסכו מנת על

תוספות  (ראה הניסוך לפני היין את להגביה המנסכים של
מנסך). המתחיל דיבור נב: גזלן.47)גיטין כדין

חיוב 48) כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ואין
(שם). כאחד באים מיתה וחיוב ממון

.ÊÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ Ïk49˜Ê »«≈¿«ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ˜Èfn‰ ¯‡Lk ,ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»««ƒƒ««ƒ

‰B¯Á‡a BÓˆÚ ˜Êp‰ ‰Ê ˜Èfn‰ ‡e‰ BÈ‡L50ÏÈ‡B‰ , ∆≈««ƒ∆«∆∆«¿»«¬»ƒ
BlL ÈÏk ˜¯Bf‰ ?„ˆÈk .·iÁ - ÔBL‡¯‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰Â51 ¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ∆

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó52Ì„˜Â ¯Á‡ ‡·e ,53 ≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈¿»«
ÌÈ¯k‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ı¯‡a ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ»»∆

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ¯aLÂ55˜elqL ;B„Èa B¯aL el‡k ¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»∆ƒ
BÏ Ì¯b ˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰56.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯·MiL «»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…«≈»∆

"דינא 49) התלמוד: בלשון ק. קמא בבא מאיר רבי כדעת
כל  [ולא ב. פרק סוף קמא בבא הרי"ף פסק וכך דגרמי"
פרק  ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם
וכן  בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב
ופירשו  חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק
"גרמא  בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של רובם
הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין בנזיקין"

ורב  תנאים, מחלוקת דגרמי' ודן וב'דינא מאיר כרבי פוסק ינו
שני  בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב דגרמי דיני
יוצא  כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים
חזקים  ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי' ש'דיני
שייחס  ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא.
הך, היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה, את לרבינו
נמצא  הזה שהמשפט ומעניין זה, בדבר הוא יחיד אבל
קטן  וסעיף א קטן סעיף שפו סימן שם ש"ך וראה בסוגריים.

באחרונה.50)ד]. המזיק הוא של 51)אלא ובכלי
ח. הלכה ראה וברשות 52)חבירו להישבר סופו ואין

הוא. שלו שהרי לארץ.53)זרקו, הכלי שהגיע קודם
הם.54) שלו לא שהרי ברשות, הזורק 55)שלא שהרי

המסלק. על החיוב וכל עשה, והגורם 56)ברשות ששבר,
שלם. נזק חייב לנזק

.ÁB¯·Á ÏL ÈÏk ˜¯Bf‰57ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó «≈¿ƒ∆¬≈≈…«»««≈»ƒ
¯ÈÒ‰Â ÈÏk‰ ÏÚa Ì„˜Â ,ÈÏk‰ ÏÚa ÏL ˙B˙ÒÎe¿»∆«««¿ƒ¿»««««¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈ¯k‰58·iÁ ˜¯Bf‰ -59Ì¯Bb‰ ‡e‰ B˙˜È¯fL ; «»ƒ«≈«»∆¿ƒ»«≈
ÔBL‡¯‰60¯Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .ÈÏk‰ ˙¯È·LÏ61- Ô˜lÒÂ »ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»««≈¿ƒ¿»

ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL62eÓ¯b Ì‰ÈML ;˜lÒÓ‰Â ˜¯Bf‰ , ¿≈∆«»ƒ«≈¿«¿«≈∆¿≈∆»¿
.‰Ê ÏL BBÓÓ „a‡Ï¿«≈»∆∆

זרק.57) ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי עשה, וברשות
עת 59) בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי בכל,

ופסק  באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה,
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שאומר  כו:) קמא (בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו
פטור. נשבר.60)הזורק הכלי היה לא זרק שלולא

הכרים.61) בעל עשו,62)שאינו ברשות שלא שניהם כי
שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם
של  היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל אחר אדם

.Ë·iÁ - B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL Û¯BO‰ ÔÎÂ63ÌlLÏ ¿≈«≈¿»»∆¬≈«»¿«≈
·BÁ‰ Ïk64Ûeb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ËMa ‰È‰L »«∆»»«¿»∆««ƒ∆≈

ÔBÓÓ ¯ËM‰65ÔBÓn‰ „a‡Ï Ì¯‚ È¯‰ ,66„·Ï·e . «¿»»¬≈»«¿«≈«»ƒ¿«
‰È‰ Ìi˜Ó ¯ËML ˜Èfn‰ BÏ ‰„BiL67‰È‰ CÎÂ CÎÂ , ∆∆««ƒ∆¿»¿À»»»¿»»»»»

Ba ·e˙k68˙Ba‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ BÙ¯OL ˙ÓÁÓe , »≈¬«∆¿»≈»ƒ¿
·BÁ‰69BÈÓ‡‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;70BÏ ÌlLÓ BÈ‡ - «¬»ƒ…∆¡ƒ≈¿«≈

.„·Ïa ¯Èp‰ ÈÓ„ ‡l‡∆»¿≈«¿»ƒ¿«

פטור,63) שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,
(שם). בלבד נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול שהשורף

שטר 64) (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
כפי  השטר דמי ולא בו הכתוב הסכום כל היינו מעולה),

(שם). למכירה שווה בלבד.65)שהוא נייר אלא
שבשטר.66) החוב כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא
על 67) האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין בית

בו. לגבות ואפשר לבעל 68)השטר מאמין השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום כשאין 69)השטר המדובר

בבית  מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים
פי  על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאילו דין,

(שם). כלום יפסיד ולא ששרף 70)העדים שהנייר וטוען
כלל. שטר היה לא

.È¯ËM‰ ¯ÎÓe ,ÔBÚÓLa ‰LB ‰È‰L Ô·e‡¯ ÔÎÂ¿≈¿≈∆»»∆¿ƒ¿»««¿»
ÔBÚÓLÏ BÏÁÓe B¯ÎnL ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,ÈÂÏÏ71È¯‰ - ¿≈ƒ¿»«««∆¿»¿»¿ƒ¿¬≈

·iÁ˙Â ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÚÓL ¯ËÙƒ¿«ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
¯ËLaM ‰Ó Ïk ÈÂÏÏ ÌlLÏ Ô·e‡¯72Ì¯‚ È¯‰L ; ¿≈¿«≈¿≈ƒ»«∆ƒ¿»∆¬≈»«

BÙ¯OL BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ „a‡Ï BÏ73Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈«¿»«¬≈¿∆¿»¿≈ƒ
Ô·e‡¯ L¯BÈ BÏÁÓ74‰Ùi‰ ÔÓ ÏÁBn‰ ÌlLÓ - ¿»≈¿≈¿«≈«≈ƒ«»∆

.ÂÈÒÎaL∆ƒ¿»»

שהשטר 71) מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול
הלווה  שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין
מוחשי  דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן לשמעון.
אלא  אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד,
כך  אחר יכול לחבירו, חוב שטר המוכר כך משום מדרבנן.
הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול

שם). (רי"ף פו. אלף 72)כתובות של שטר לו קנה אפילו
אלף  היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות

(שם). דברי 73)לירות התלמוד מביא חוב במוחל גם
שטרא  "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר

של 74)מעליא". היורש שאפילו שמואל, פסק כך
פי  על ואף ז). הלכה למעלה (ראה למחול יכול המלווה
בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו
צח: קמא בבא וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו

לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י

.‡ÈÈ˜È˙Bt‡ Bc·Ú ‰OBÚ‰ ÔÎÂ75- B¯¯ÁLÂ ¯ÊÁÂ , ¿≈»∆«¿«≈≈¿»«¿ƒ¿¿
ÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ¯¯ÁLÓ‰ ·iÁ«»«¿«¿≈¿«≈¿«««∆¬≈ƒ¿ƒ«

B„eaÚL76BBÓÓ „a‡Ï Ì¯‚Â77·BÁ ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ƒ¿¿»«¿«≈»¿ƒ∆««
„·Ú‰ ¯¯ÁLÏ ‡e‰ Ìb78¯Ó‡ÈÂ Ba ÚbÙÈ ‡lL È„k , «¿«¿≈»∆∆¿≈∆…ƒ¿«¿…«

‰z‡ Èc·Ú :BÏ79ÛÁBc‰ ÔÎÂ .80,B¯·Á ÚaËÓ «¿ƒ«»¿≈«≈«¿≈«¬≈
ÏbÏb˙Â81ÌlLÏ ·iÁ - ÌiÏ „¯ÈÂ82Ì¯Bv‰ ÔÎÂ .83 ¿ƒ¿«¿≈¿»««»«»¿«≈¿≈«≈

‰ÈÓc ˙ÁÙÏ Ì¯‚ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯t‰ ÔÊ‡84. …∆«»»«»¿«≈∆¬≈»«ƒ¿…»∆»
Úw¯Ó‰ ÔÎÂ85Ô˙¯eˆ ¯È·Ú‰Â B¯·Á È¯Èc86·iÁ - ¿≈«¿«≈«ƒ¿≈¬≈¿∆¡ƒ»»«»

.ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì¯Bb ÌeMÓ ÌlLÏ¿«≈ƒ≈¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ

מזה.75) אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שאמר
שיוכל 76) חוב, לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד כל

יוכל  ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות
שם. ממנו, חובו משאר 77)לגבות חובו לגבות יוכל שלא

מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי
ולווה  מלווה הלכות ראה חייב. חבירו ממון להזיק והגורם

ו. הלכה יח עבדו,78)פרק היה לא שמעולם פי על אף
ששעבדו  והאדון משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי

כששחררו. שעבודו (שם 79)הפקיע בניו על לעז ויוציא
ידו 80)מא.). תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

צח.). קמא לידו,81)(בבא בא אם אבל לידו, בא ולא
תורה. מדין וחייב כגזלן הזיק 82)דינו שלא פי על אף

להזיק. שגרם משום חייב (שם).83)בידיים, הפוגם
מנזקי 84) ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה

למזבח, מלהקריבה ונפסלה פרה שהגוזל ד, הלכה ממון
המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר
עצמו  כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה

שפיחתה]. מה את משלם דקים 85)פסלה, אותם עושה
החסירם. לא אבל בפטיש, הכאה ידי הצורה 86)על

כך  ומפני כמקודם ניכרת אינה בדינרים טבועה שהייתה
דמיהם. פחתו

.·È˜¯Bf‰87ÂÈzÁz ‰È‰ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ‚b‰ L‡¯Ó ÈÏk «≈¿ƒ≈…«»»»∆¿…»»«¿»
ÌÈÏk88Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk ÏwÓa B¯·Le ¯Á‡ Ì„˜Â , ≈ƒ¿»««≈¿»¿«≈¿∆»¬ƒ…∆

ı¯‡Ï ÚÈbiL89L ‡lL ;¯eËt ÔBL‡¯‰ ‰Ê È¯‰ -¯· ∆«ƒ«»»∆¬≈∆»ƒ»∆…»«
¯·BLk ‡ˆÓÂ ,È‡cÂa „iÓ ¯·M‰Ï BÙBqL ÈÏk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»¿««¿ƒ¿»¿≈

¯e·L ÈÏk90Ì¯B‚k ‰Ê ÔÈ‡Â ,91- ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈∆¿≈¿≈…«≈»∆
.¯eËt»

כו:87) קמא בבא הכלי. וכדומה.88)בעל כרים כלומר,
הכהו.89) שהאחר בזמן שלם עדיין שנזרק הכלי והרי
אינו 90) הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על

זרק. המתחיל דיבור רש"י יז: שם וראה כמסלק 91)שלו.
היה  לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים
בוודאי  במקל, שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר,

נשבר. היה

.‚È˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰‚È¯‰Ï „ÓBÚ ‰È‰L ¯BL∆»»≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ∆
˙Bi¯a‰92˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰ˆÈˆ˜Ï „ÓBÚ‰ ÔÏÈ‡Â , «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈa¯‰ ˙‡93ËÁLÂ „Á‡ Ì„˜Â ,94ÔÏÈ‡ ıˆ˜Â ‰Ê ¯BL ∆»«ƒ¿»«∆»¿»«∆¿»«ƒ»
‡lL ‰ÊBÓk ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ∆∆…ƒ«««¿»ƒ«»¿«≈«¿»ƒ¿

ÌÈic‰ e‡¯iL95‰ÂˆÓ ˙BOÚlÓ ÔÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;96. ∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬ƒ¿»
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- Bˆˆ˜Ïe B‚¯‰Ï ÈÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«¿»««»»«¿»ƒ¿»¿¿»¿
CÎÏ „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰97.¯eËt ‰Ê È¯‰ , ƒ¿≈¿»¬≈∆»

המית.92) לא לרשות 93)אפילו נוטים שענפיו כגון
המזיק.94)הרבים. את לסלק אלא להרגו חיוב אין כי

נגמר  שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב שהמית שור ואפילו
מד. שם מותר, בשרו או 95)דינו, השור בעל אם שיראו

גודל  את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק האילן בעל
מן  עצמו מונע אדם שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה
מאירת  אותה, יעשה שאחר לו ונוח הטרחה, בגלל המצוה

שפב. משפט חושן מקרבך".96)עיניים הרע "ובערת
לו 97) שנתן השור בעל שכח וכנראה נאמן, הוא כך משום

לטעון  נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות,
שיזיקו  לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו, רשות שקיבל
שיעידו  עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב ולפיכך ממונו

צא: שם כדבריו.

.„ÈËÁML ÈÓ ÔÎÂ98ÛBÚÂ ‰iÁ99‰qÎÂ ¯Á‡ ‡·e , ¿≈ƒ∆»««»»»«≈¿ƒ»
ÔzÏ ·iÁ - ËÁBM‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ìc‰100e‡¯iL BÓk «»∆…ƒ«««≈«»ƒ≈¿∆ƒ¿

‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .ÌÈic‰101Ò˜ Ô˙B ‡e‰L ,102 ««»ƒ¿≈ƒ∆»∆≈¿»
·eˆ˜103ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ ‡e‰Â ,104ÏkL ,e¯B‰ ÔÎÂ . »¿¬»»¿ƒ¿≈∆»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙BOÚÓ ÌÈÏÚa‰ ÚBn‰105ÔÈÈe‡¯ Ô‰L «≈««¿»ƒ≈¬ƒ¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓ - d‡OÚÂ ¯Á‡ Ì„˜Â ,d˙BOÚÏ«¬»¿»««≈«¬»»¿«≈«¿»ƒ

ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ106. ¬»»¿ƒ

(שם).98) כיסוי במצוות חייב עוף.99)והשוחט או
(שם).100) זו מצוה לעשות רוצה אני לטעון יכול שהשוחט
שם.101) ברי"ף ממון.102)מובא החסירו לא שהרי
הדיין.103) של דעתו בשיקול תלוי ואינו כך 104)קבוע,

וכיסה. חבירו וקדם ששחט באחד (שם) גמליאל רבן פסק
גמליאל  רבן אלא קצוב, קנס זה היה לא הקודמת הדעה  לפי
באותו  עיניו ראות לפי זהובים עשרה של זה תשלום קבע

לפניו. שבא הדם 105)מעשה כיסוי ממעשה לומדים אנו
עשה. מצוות שאר גמליאל 106)על רבן של דינו כפסק

הדם. כיסוי במעשה

.ÂËÔÈÓL107˜Èf‰ Ì‡ BÏ ÔÈÓML C¯„k B„Èa ˜ÈfÓÏ »ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆∆»ƒƒƒƒ
ÂÈÏk ¯aL B‡ B¯·Á ˙Ó‰a ‚¯‰L È¯‰ ?„ˆÈk .BBÓÓ»≈«¬≈∆»«∆¡«¬≈ƒ≈≈»
,‰ÂL ‰Ï·p‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ ‰nk ÔÈÓL -»ƒ«»»¿»«¿≈»»»¿«»«¿≈»»»
,‰zÚ ‰ÂL ‰nÎÂ ÌÏL ‡e‰Â ‰ÂL ÈÏk‰ ‰È‰ ‰nÎÂ¿«»»»«¿ƒ»∆¿»≈¿«»»∆«»

˙Át‰ ÌlLÓe108‰Ï·p‰ ÌÚ ˜fpÏ109ÈÏk‰ B‡ ¿«≈«¿»«ƒ»ƒ«¿≈»«¿ƒ
¯e·M‰110„Á‡ ÔÈcL ,˜Èf‰L B¯BLa e¯‡aL C¯„k . «»¿∆∆∆≈«¿¿∆ƒƒ∆ƒ∆»

ÌÈ·Ú C¯c .‡e‰111B˜f‰ BÏ ÔÈÓL - B¯·Á ÏL112. »«¬»ƒ∆¬≈»ƒ∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

קודם 108)מעריכים.107) הפרה דמי בין ההפרש היינו
הנבילה. דמי ובין לניזק,109)שהרגה שייכת והנבילה

- "לו" ופירשו לו" יהיה "והמת לד) כא, (שמות ככתוב
את  אתה טול למזיק: לומר יכול הניזק ואין י: שם לניזק,

כולה. הפרה דמי את לי ושלם מציעא 110)הנבילה, בבא
פ  קמא (בבא התוספתא לשון וזו אמרו צו: כלל ג): רק

לא  נטיעותיו, וקצץ כסותו, את וקרע שורו, את הרג בנזיקין:

הקרעים  את טול הפרה; את לי ותן הנבילה את טול יאמר
אלא  הנטיעות, לי ותן הקצצים את טול הטלית; את לי ותן
יפין  הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים

משלמים. הם כך ולפי יין.111)משהוזקו, אותם ועשה
יעשה 112) אם או היין, דמי על עולים ענבים שדמי במקרה

כלל  שבדרך שם משמע קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם
ענבים. דמי על עולים היין דמי

.ÊËÔÓ ÔÈ·Bb ,˜Èfn‰ ÔÓ ˙Át‰ ÔÈ·BbLk¿∆ƒ«¿»ƒ««ƒƒƒ
ÔÈÏËÏhn‰113ÔÓ ÔÈ·Bb - ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .BlL «ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿¿ƒƒƒ

ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰114ÒB‡‰ ÔÎÂ .115‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ‰Â «»∆∆ƒ¿»»¿≈»≈¿«¿«∆¿«ƒ
Ú¯ ÌL116Ôlk -117.ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ Ô‰Ó ÔÈ·Bb ≈«À»ƒ≈∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ממון 113) נזקי הלכות ראה הזיק. ממונו אם שגובים כדרך
י. הלכה ה "מיטב 114)פרק ד): כב, (שם במזיק ככתוב

ליתן  הוא רשאי מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב שדהו
למכרם  קשה אם כי למיטב, נחשבים שכולם סובין, אפילו
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום

כסף 115) חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה נערה
יט). כב, (דברים הנערה "לא 116)לאבי וטוען אשתו על

(דברים  לאביה כסף מאה לשלם שחייב בתולים", לה מצאתי
יח). לשלם 117)כב, נזיקין) (כאבות כאבות "כולם

ה. קמא בבא ממיטב",

.ÊÈ˜Èfn‰ Ïk118Ú„BÈ BÈ‡Â B¯·Á ÔBÓÓ119˜Èf‰ ‰Ó »««ƒ»¬≈¿≈≈««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaL ˜fp‰ È¯‰ -120BÓk ÏËBÂ ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈¿

ÏÊ‚p‰ ÔÚËiL121‡e‰Â .122‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL , ∆ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡123.ÏÊ‚a e¯‡aL BÓk , »»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿»

הבאה.118) בהלכה המובאת הדוגמא כעין בידיים,
אין 119) הניזק, דברי את ומכחיש יודע המזיק אם משמע

ונוטל. נשבע הנתבע 120)הניזק נשבע תורה מדין כי
ראה  ועוד. כב) (שמות השומרים שבועת כגון פטור, ויוצא

ב. הלכה א, פרק ונטען טוען שתיקנו 121)הלכות
ד  פרק ואבידה גזילה הלכות ראה ויטול. שישבע החכמים

א. מה 122)הלכה כל ונוטל שנשבע אמורים דברים במה
טוען. שיש 123)שהוא להניח שאפשר אותו, שמעריכים

סב. קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו

.ÁÈ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÎÈÏL‰Â B¯·Á ÒÈk Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ«»¿≈
Òp‡ „Èa B¯ÒnL B‡124„·‡Â125:¯ÓB‡ ÒÈk‰ ÏÚa , ∆¿»¿««»¿»««««ƒ≈

‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ÌÈ·e‰Ê¿ƒ»»»≈¿««ƒ≈≈ƒ≈«∆»»
ÚaL ˜fp‰ È¯‰ - ‡ÏÓ ‰È‰ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‡nL ,Ba∆»»»∆∆»»»≈¬≈«ƒ»ƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a126‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL ,‡e‰Â .ÏËBÂ ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
BÏˆ‡ Ô„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ô‰a „eÓ‡127Ôk¯„Â , »»∆»¿«¿ƒ»∆¿¿«¿»

ÒÈÎa ÔÁÈp‰Ï128Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿»
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚa ÚLt ‡e‰ - ‰Ê ÈÏÎa ÔÁÈp‰Ï¿«ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿«¿≈«¬≈

˙ÓÁ ÛËÁL129ÌÈtÁÓe ÌÈ‡ÏÓ ÏÒ B‡130ÌÎÈÏL‰Â ∆»«≈∆«¿≈ƒ¿Àƒ¿ƒ¿ƒ»
- ÔÎB˙a eÈ‰ ˙BiÏb¯nL ˜fp‰ ÔÚËÂ ,ÔÙ¯O B‡ ÌiÏ«»¿»»¿»««ƒ»∆«¿»ƒ»¿»

ÔÓ‡ BÈ‡131ÔÈ‡L ;Ck ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â , ≈∆¡»¿≈«¿ƒƒ«»∆≈
.˙B˙ÓÁ·e ÌÈlÒa ˙BiÏb¯Ó ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c∆∆¿≈»»¿«ƒ««¿»ƒ¿«ƒ«¬»

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - OÙz Ì‡Â132ÚaL ‡l‡ , ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
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ˆ‡ LiM ‰nÓ ÏËBÂ da eÈ‰ ˙BiÏb¯nLBÏ133ÔÎÂ . ∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«∆≈∆¿¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

פרק 124) להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל איש
מידו.125)ח. להוציאו אפשר אי ספר 126)כי כגון

ונטען  טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה,
ב. הלכה א שם).127)פרק (גמרא הוא נאמן שאיש

כסף.128) למים.129)כגון עור ומכוסים,130)שק
שבתוכם. מה ראו שהיו 131)ולא עדים יש אם אבל

אדם  בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב מרגליות, בתוכם
פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח
של  כלים להשליך רשות לו אין כי בסל, מרגליות שהנחת

שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, זוהי 132)חבירו כי
שבבעייא  לשיטתו ורבינו סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה
ממון  נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא
מי  המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק
יש  אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי,

פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות ממה 133)עדים
המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס,

השאר. את גובה אינו

.ËÈBÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ·e‰Ê Ba ‰È‰ ÒÈk‰L ˜Èfn‰ Ú„È»«««ƒ∆«ƒ»»¿ƒ¬»≈
ÛÏ‡ ÏËB - eÈ‰ ÛÏ‡ :˜fp‰ ¯ÓB‡Â ,eÈ‰ ‰nk Ú„BÈ≈««»»¿≈«ƒ»∆∆»≈∆∆

ÏBÎÈ BÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa134Ú·M‰Ï135¯‡a˙iL BÓk , ¿…¿»¿≈»¿ƒ»«¿∆ƒ¿»≈
.ÔB„wt‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»

היא 134) סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר היו 135)וצריך לא שבכיס המזיק טען לּו

נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף
שאינו  ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין
וכל  להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע,
שכנגדו  ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב
פרק  ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך
שלקח  מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד,

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונס 1) אם אנס, ביד חבירו ממון המוסר דיני בו נתבארו

דיני  וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי וכן ברצון, אם
ממון. שהזיקו הנרדף או הרודף בדין הפרק ונסתיים המוסר.

ההלכות. ונשלמו

.‡¯ÒBn‰2Òp‡ È„Èa B¯·Á ÔBÓÓ3ÌlLÏ ·iÁ -4ÔÓ «≈»¬≈ƒ≈«»«»¿«≈ƒ
‰Ùi‰5ÂÈL¯BiÓ ÔÈ·Bb - ˙Ó Ì‡Â .ÂÈÒÎaL6¯‡Lk , «»∆∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿»

ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ Òp‡‰ ‰È‰L ÔÈa .ÔÈ˜Èfn‰ Ïk»««ƒƒ≈∆»»»«»≈»ƒ≈
Ï‡¯OÈ ‰È‰L7‰Ó Ïk ÌlLÏ ·iÁ ¯ÒBn‰ ‰Ê È¯‰ , ∆»»ƒ¿»≈¬≈∆«≈«»¿«≈»«

Á˜lM8‡O ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .Òp‡‰9‡ÏÂ ¯ÒBn‰ ∆»«»«»««ƒ∆…»»«≈¿…
B„Èa Ô˙10ÏÈb¯‰ ‡l‡ ,11.„·Ïa »«¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿«

ה.2) זרוע.3)בבאֿקמא היזק 4)בעל גורם ככל
ז). הלכה ז פרק שם.5)(למעלה העידית, שחיוב 6)מן

היזק  חבירו את במזיק כמו קנס ואינו הוא, הדין מן זה
ג). הלכה שם (למעלה היורש את בו שפטרו ניכר, שאינו

קיז. קטז: בבאֿקמא מדובר 7)וראה שבגמרא אףֿעלֿפי
אנסים  = מסיקין על מדובר שם במשנה אבל גוי, אנס על

הזה.8)סתם. הנזק לכל גרם הוא נטל.9)שהרי
בידים.10) מזיק לשונו"11)ואינו על רגל "לא מלשון

של  ממונו היכן לאנס ואמר הלשין, כלומר ג), טו, (תהלים
חייב, הוא - בלבד דיבר אלא מעשה עשה שלא ואף חבירו.

ה. בבאֿקמא ראה לנזק, שגרם

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12‰‡¯‰Lk13¯ÒBn‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»«≈
BÓˆÚÓ14e‰eÒ‡ Ì‡ Ï·‡ ;15B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ≈«¿¬»ƒ¬»¿≈»ƒ

ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯‰Â ,˙B‡¯‰Ï Òp‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»¿«¿¿∆¿»¬≈∆»ƒ
ÔÈÓeÏLz‰16„ia Ô˙Â ‡O Ì‡Â .17‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««¿ƒ¿ƒ»»¿»««»««ƒ∆

- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰ .ÌlLÏ ·iÁ - Òe‡»«»¿«≈««ƒ«¿¿»¬≈
ÌlLÏ ·iÁ18. «»¿«≈

ביד.12) ונתן נשא לא אפילו חייב, את 13)שהמוסר
חבירו. ממון מעצמו,14)מקום הראה "אם אונס. בלא

קיז.). (בבאֿקמא דמי" ביד ונתן מכות 15)כנשא עלֿידי
חבירו,16)ויסורים. ממון והראה גוים שאנסוהו "ישראל

באחד  או בידים במזיק אלא אינו באונס החיוב (שם). פטור"
חייב  לנזק הגורם אבל התורה. מן שחיובו גופו, מאברי
למעלה  ראה מיימוניות). (הגהות חייבו לא ובאונס מדרבנן,

קיז. לבבאֿקמא רי"ף וראה א, הלכה ו הריהו 17)פרק
שם). (גמרא באונס אפילו חייב כך ומשום בידים, מזיק

חוץ 18) נפש פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אף
חייב  זאת בכל ושפיכותֿדמים, גילויֿעריות מעבודהֿזרה

קיז: בבאֿקמא ראה לשלם,

.‚?„ˆÈk19CÏn‰ ¯ÊbL È¯‰20ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Ï21B‡ ≈«¬≈∆»««∆∆¿»ƒ«ƒ
Ô·z22È¯‰ :¯Ó‡Â ¯ÒBÓ „ÓÚÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«≈¿»«¬≈

eÎÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Ô·z B‡ ÔÈÈ ¯ˆB‡ ÈBÏÙÏ LÈ23 ≈ƒ¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¿
„Ú ‰Ê ¯ÒBÓÏ CÏn‰ BÒ‡ .ÌlLÏ ·iÁ - ‰eÁ˜Ïe¿»»«»¿«≈¬»«∆∆¿≈∆«
BÏ ‰‡¯iL „Ú B‡ ,Ô·z B‡ ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡ BÏ ‰‡¯iL∆«¿∆¿«ƒ∆∆«∆«¿∆

ÂÈÙlÓ Á¯Ba ‡e‰L B¯·Á ÔBÓÓ24ÈtÓ BÏ ‰‡¯‰Â , »¬≈∆≈«ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰25e‰kÈ - BÏ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L ; »…∆¬≈∆»∆ƒ…«¿∆«≈

e‰˙ÈÓÈ B‡26. ¿ƒ≈

חייב.19) - מעשה ללא בדיבור חוקי 20)המוסר לפי ולא
המוסר, את לחייב אין המלכות חוקי לפי שאילו המלכות,
קיג:) (בבאֿקמא דינא" דמלכותא "דינא שמואל אמר שהרי
בהלכות  רבינו ביאר וכבר מקומות. בכמה רבינו פסק וכן
שהוא  ממי המלך לקח שאם יד, הלכה ה פרק ואבידה גזילה
הפוסקים  גדולי כל לו והודו גזל, זה הרי לחוק, בהתאם לא

דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא שהוא,21)ואמרו: כל
מסויים. אדם של מובאות 22)ולא - ותבן יין דוגמאות

קיז. המלך.23)בבבאֿקמא המלך,24)עבדי מלפני
הבורח. של ממונו את לתפוס רוצה הוא כך ומשום

(מאירתֿעינים 25) אסור לכתחילה אבל לו, הראה אם
יב). סעיףֿקטן שפח, סימן אונס 26)חושןֿמשפט אבל

אינו  ממון, עונש עליו יטיל יראהו לא שאם ממון, מחמת
יח: כתובות ראה וחייב. אונס

.„ÌlLÏ ·iÁ - Òp‡Ï B˙e B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ‡O»»»¬≈¿»¿»»«»«»¿«≈
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BÒ‡ CÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ‡È·‰Ï27‰na . ƒ»»««ƒ∆«∆∆¬»¿»ƒ«∆
?·iÁ ‡È·‰Â ‡È·‰Ï BÒ‡ Ì‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¬»¿»ƒ¿≈ƒ«»

Òp‡‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ÚÈb‰ ‡lLa28Ò‡L Òp‡ Ï·‡ ; ¿∆…ƒƒ««»ƒ¿»«»¬»«»∆»«
„ÓÚÂ ,e‰‡¯‰L „Ú Ï‡¯OÈ29ÔBÓn‰ ÏÚ Òp‡‰ ƒ¿»≈«∆∆¿»¿»«»«»««»

B˙eL¯a ‰OÚÂ30BÏ BÎÈÏB‰L „Ú Ï‡¯OÈ ˙‡ Ò‡Â , ¿«¬»ƒ¿¿»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ
BÎÈÏB‰ elÙ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ31- e‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ‰Ê ¿»«≈«¬ƒƒ∆«≈∆∆¿»

„ˆa Òp‡‰ „ÓÚL ÔÂÈkL ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«≈∆≈»∆»«»«»¿«
Û¯O el‡Îe ,Ba LiM ‰Ó Ïk „·‡ ¯·k ¯ˆB‡‰32. »»¿»»«»«∆≈¿ƒƒ¿«

לו 27) ומותר ימיתהו, יביא לא ואם חבירו, ממון את
ורבינו  לשלם. חייב זאת בכל עצמו, להציל כדי  להביא,
עליו  חולק הראב"ד אולם כרי"ף, שם הגמרא את פירש
ממון  להביא כשאנסו חייב, ונתן נשא שאמרו מה ומפרש
דורש, הוא ממונו שאת האיש בשם האנס כשנקב אבל סתם,
ש"ך  [ראה פטור. - ממונו את להביא אותו והכריח

כד]. ס"ק שפח, סימן ממון 28)חושןֿמשפט שנטל וזה
וחייב. בידיים מזיק הריהו לאנס, ונתנו בידו חבירו

קיז.29) וליטלו,30)בבאֿקמא עליו לשלוט שיוכל
נטלו. כבר כאילו על 32)מרצונו.31)והריהו שם.

היה, האנס ברשות הממון שהרי פטור, הוא ביד ונתן שנטל
הוא  שהראה מה ועל כלום, הזיקו ולא נשרף כבר וכאילו

הוא. אנוס שהרי פטור,

.‰ÔÈ„ ÈÏÚa33Ú˜¯w‰ ÏÚ ‰·È¯Ó Ì‰ÈÈa ‰˙È‰L «¬≈ƒ∆»¿»≈≈∆¿ƒ»«««¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ B‡34,'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ 'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰Ê , «ƒ«¿¿ƒ∆≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ

ÔÈcÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa d¯ÒÓe Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÂ35 ¿»«∆»≈∆¿»»¿«≈»ƒ¿«ƒ
Òp‡ „È ˜lÒÈÂ ,‰È‰L BÓÎÏ ¯·c‰ ¯ÈÊÁiL B˙B‡36 ∆«¬ƒ«»»ƒ¿∆»»ƒ«≈««»

Ï‡¯OÈa ÔÈ„ eOÚÈÂ ,Ì‰ÈÈaÓ37. ƒ≈≈∆¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈

שם.33) בבאֿקמא שהיה, זה שאי 34)מעשה ביד לא נם
זה. ביד שאינו 35)ולא טוען הוא אם אפילו מחרימים.

שלו. ממון אלא גוי ביד חבירו ממון כגון 36)מוסר
בכסף. ישראל.37)שיפדם של בביתֿדין

.ÂB¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ38ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÁ˜ÏÂ , ƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿¿≈»ƒ
B¯·Á ÏÏ‚a epnÓ ÔBÓÓ39ÌlLÏ ·iÁ B¯·Á ÔÈ‡ -40. »ƒ∆ƒ¿«¬≈≈¬≈«»¿«≈

·iÁ B¯·Á ‰È‰ÈÂ B¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿∆¬≈«»
·eˆw‰ Òn‰ ÈtÓ Ot˙p‰ ÔÓ ıeÁ .ÌlLÏ41Ïk ÏÚ ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«««»«»

LÈ‡Â LÈ‡42‰L ÏÎa43‰¯eLz‰ ÏÚ Òt˙p‰ B‡ ,44 ƒ»ƒ¿»»»«ƒ¿»««¿»
B‡ ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ B¯·Úa CÏnÏ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk Ô˙BpL∆≈»ƒ»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆
eÁ˜iL ,‡e‰Â .BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙BÏÈÁ≈»¬≈∆«»¿«≈¿∆ƒ¿

.ÌÈ„Ú ÈÙa ÈBÏt ÏÏ‚a Le¯Ùa epnÓƒ∆¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

מחבירו.38) לקחת שרצו ממון ועלֿידיֿזה 39)בגלל
לגוי. מלשלם חבירו לקחו,40)נפטר כדין שלא מכיון

אותי  פוטרים והיו אותם מפייס הייתי לטעון: הוא יכול
היה 41)מלשלם. חבירו, שילם ולולא המלך, חוק עלֿפי

לשלם. מוכרח ששלמו 42)הוא הגולגולת מס זהו
על  המוטל מס [וכן אחרות. גולה ובארצות בבבל היהודים
קיג:), (בבאֿקמא "דבורלא" התלמוד: בלשון קרקעות,
בזמנו]. נהוג היה שלא כנראה זה, מס השמיט ורבינו

קצבת 43) קיבל כבר שהמלך מכיון לא, שעברה משנה אבל

תשלום  עליו לכפות רשות אין הגובה ולפקיד שנה, אותה
(שם). חבירו בעד שעברה על 44)לשנה חובה היא שאף

למד  ורבינו תשורה, נזכרה לא שם בגמרא ואיש. איש כל
נתפס  לך "אין ב: הלכה יג פרק כתובות מירושלמי זה דין
ורבינו  ובגולגולת". בארנון אלא לו ליתן וחייב חבירו על
השלטונות  "להארחת תשורה חננאל, כרבינו "ארנון" מפרש
ח. בבאֿבתרא תוספות (ראה בעיר" בעברם והחיילות

והלך)].דיבורֿה  מתחיל

.ÊÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL ÈÓ45ÔB‚k ,B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒnL ƒ∆≈»»≈ƒ∆»«»¬≈¿
Ò‡pL B‡ BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L46eÚ„È ‡ÏÂ ,Ô˙Â ‡OÂ ∆∆¿»≈«¿∆∆¡«¿»»¿»«¿…»¿

ÌÈ„Ú‰47Ck :¯ÓB‡ ¯ÒÓp‰Â ,B˙¯ÈÒÓa B„ÈÒÙ‰ ‰nk »≈ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»≈»
¯ÙBk ¯ÒBn‰Â ,È„ÈÒÙ‰ CÎÂ48Ì‡ :BÚhL ‰na ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈≈«∆∆¿»ƒ

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯ÒÓp‰ OÙz49ÚaL ‡l‡ , »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a50OÙzL ‰na ‰ÎBÊÂ51OÙz ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«≈∆¿∆«∆∆»«¿ƒ…»«

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -52‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ¯ÒBn‰ ÔÓ53. ≈ƒƒƒ«≈∆»ƒ¿»»¿»

כדין 45) היסת, הנתבע ישבע - עדים עליו אין אם אבל
ופטור. הכל, נשא 46)כופר ואם ב. הלכה למעלה ראה

תקנת  בו שעשו ופשיטא ממש, גזלן הריהו אונס, בלא ונתן
שפח, סימן חושןֿמשפט (ש"ך ויטול הנמסר וישבע הנגזל,

ל). ידעו 47)ס"ק אם אבל שם. רי"ף סב. בבאֿקמא
מחמתו. שבא ההפסד כל את ישלם הפסידו, כמה העדים

הוא 48) הרי יודע, איני אומר אלא כופר, אינו אם אבל
בלי  הנמסר ונוטל ומשלם, להשבע יכול ואינו שבועה מחויב
לא, סעיףֿקטן וש"ך יט, הלכה ז פרק למעלה ראה שבועה.
עשו. דיבורֿהמתחיל תוספות שם, בבאֿקמא וראה

הנגזל 49) תקנת עשו אם נפתרה, שלא בעיא שם, בבאֿקמא
ונוטל  שנשבע תיקנו בנמסר גם אם כלומר לא, או במסור
מוציאים  אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיוון לא. או בנגזל כמו

יח. הלכה שם למעלה וראה התופס. מיד כדין 50)מספק
ונוטלים. הנשבעים אם 51)כל אבל מוחזק, הוא בזה כי

סכום  כל על להשבע ורוצה שתפס, ממה יותר על טוען הוא
שתפס. במה להחזיק אלא השבועה, לו תועיל לא התביעה,

אנו 52) בתיקו, בגמרא שעלתה ממון בעיית שכל משום
שם. לבבאֿקמא רי"ף המחזיק, לטובת ולא 53)פוסקים

שהנמסר  שפסק גאון, האי כרב שלא בשבועה, ולא באומדן
"תיקו" שדין שנשבע, ממה חצי המוסר מן ומוציא נשבע
אוצר  ראה וחולקים. בספק המוטל ממון כדין לדעתו

.43 עמוד לבבאֿקמא הגאונים

.Á‡Ï BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«≈∆∆¿»≈«¿…
Úe·L‰¯eÓÁ ‰54˙q‰ ˙Úe·L ‡ÏÂ55‡e‰L ÈtÓ , ¿»¬»¿…¿«∆≈ƒ¿≈∆
ÚL¯56ÏeÒt EÏ ÔÈ‡Â57¯ÒBn‰ Ï·‡ .‰fÓ ¯˙È »»¿≈¿»»≈ƒ∆¬»«≈

˙B‡¯‰Ï e‰eÒ‡L58Û‡ ,„ia Ô˙Â ‡OÂ ‡È·‰Ï B‡ ∆¬»¿«¿¿»ƒ¿»»¿»««»«
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ59ÚL¯ BÈ‡ -60Ôa ‡l‡ , «ƒ∆«»¿«≈≈»»∆»∆

¯‡Lk B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,„·Ïa ‡e‰ ÔÈÓeÏLz«¿ƒƒ¿««¿ƒƒƒ¿»
.ÔÈ¯Lk‰«¿≈ƒ

התורה.54) מן שהיא במקצת, מודה של שבועה כגון
מ:55) שבועות הכל, בכופר נחמן רב ראה 56)שתיקן

ט. מא.57)הלכה ושבועות ה: בבאֿמציעא ראה
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ב.58) הלכה למעלה מלשלם, שם.59)שפטור
הוא.60) אנוס שהרי

.Ë¯ÒÓÏ ¯eÒ‡61ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ì„‡‰ »ƒ¿…»»»¿«≈»ƒ≈
BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a62ÚL¯ ‰È‰ elÙ‡Â .63ÏÚ·e ¿≈¿»«¬ƒ»»»»««

BÏ ¯ˆÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,˙B¯·Ú64B¯ÒBn‰ ÏÎÂ .B¯ÚˆÓe ¬≈«¬ƒ»»≈≈¿«¬¿»«¿
BÏ ÔÈ‡ - BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa¿«≈»ƒ≈¿≈¿»≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ65. ≈∆»»«»

ז.61) קיז.62)גיטין בבאֿקמא רב, לפני שבא כמעשה
מג: ומאכיל הגוזל פרק לבבאֿקמא רי"ף שאמר 63)וראה

ב), לט, (תהלים לנגדי רשע בעוד מחסום לפי אשמרה דוד:
שם. גיטין מחסום, לפי אשמרה לנגדי, שרשע אףֿעלֿפי

ומצערו.גו 64) רעות לו .65)רם . . והמסורות "המינין
יז. השנה (ראש דורות" לדורי בה ונידונים לגיהינום יורדים

יג). פרק סנהדרין ותוספתא

.È‚¯‰Ï ¯zÓ66ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÒBn‰67ÔÓfa elÙ‡Â , À»«¬…«≈¿»»«¬ƒ«¿«
‰f‰68Ì„˜ B‚¯‰Ï ¯zÓe .˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L «∆∆≈»ƒƒ≈¿»À»¿»¿…∆

¯ÒÓiL69¯Ó‡Lk ‡l‡ .70BÙe‚a ÈBÏt ¯ÒBÓ ÈÈ¯‰ : ∆ƒ¿…∆»¿∆»«¬≈ƒ≈¿ƒ¿
Ï˜ ÔBÓÓ elÙ‡Â ,BBÓÓa B‡71BÓˆÚ ¯Èz‰ -72 ¿»«¬ƒ»«ƒƒ«¿

¯ÒÓz Ï‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â BÏ ÔÈ¯˙Óe .‰˙ÈÓÏ73Ì‡ . ¿ƒ»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿…ƒ
Èk ‡Ï :¯Ó‡Â ÂÈt ÊÚ‰74ep¯ÒÓ‡ ‡l‡ ,75‰ÂˆÓ - ≈≈»»¿»«…ƒ∆»∆¿¿∆ƒ¿»

B‚¯‰Ï76Ì„Bw‰ ÏÎÂ .77.‰ÎÊ B‚¯‰Ï ¿»¿¿»«≈¿»¿»»

קיז.66) בבאֿקמא מוסר, של מפרקתו שבר כהנא רב
נח. ביתֿדין 67)וברכות שם שאין לארץ, בחוץ ואפילו

היה. בבבל כהנא רב מעשה כי לאחר 68)מומחים,
כהנא. רב כמעשה הנמסר,69)החורבן, את להציל כדי

כלום. עשה לא שם.70)ואפילו המעשה, היה כך
שונות 71) עלילות עליו יעלילו הגוים, לידי שנמסר [שכיוון

(ישעיה  מהכתוב זה דין למדו שם בגמרא מידם. ינצל ולא
כיון  זה תוא מה מכמר", כתוא וכו' עלפו "בניך כ): נא,
שנפל  ישראל של ממון כך עליו, מרחמים אין למכמר שנפל
כמו  פירשו והראשונים עליו. מרחמים אין גוים ליד

סימן שאמרנו. יז כלל בתשובותיו והרא"ש כאן, מרדכי ראה
וג]. רודף.72)ב כדין להרגו רב,73)ומותר עשה כך

כן.74)שם. מתכוון 75)לא שהוא ניכר ועלֿידיֿזה
זאת. והתורה 76)לעשות להורגו, חבירו אחר רודף כדין

נח. ברכות להרגו, השכם להרגך הבא ולאו 77)אמרה
הנמסר. דוקא

.‡ÈÌÓÊ ¯L‡ ¯ÒBn‰ ‰OÚ78ÈÏ ‰‡¯È - ¯ÒÓe79, »»«≈¬∆»«»«≈»∆ƒ
B‚¯‰Ï ¯eÒ‡L80˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;81È¯‰ - ¯ÒÓÏ ∆»¿»¿∆»ƒ≈À¿«ƒ¿…¬≈

LÚÈ ‰Ê82ÌÈ¯Á‡ ¯ÒÓÈ ‡nL ,83ÔÓÊ ÏÎa ÌÈOÚÓe . ∆≈»≈∆»ƒ¿…¬≈ƒ«¬ƒ¿»¿«
·¯Ún‰ È¯Úa84ÔBÓÓ ¯ÒÓÏ e˜ÊÁ‰L ÌÈ¯ÒBn‰ LÚÏ ¿»≈««¬»«¬…«¿ƒ∆À¿¿ƒ¿…»

ÌÈ¯ÒBn‰ ¯ÒÓÏÂ ,Ì„‡ Èa85ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa ¿≈»»¿ƒ¿…«¿ƒ¿«»¿≈»ƒ
¯ˆn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÚL¯ ÈÙk Ì¯Ò‡Ïe Ì˙Bk‰Ïe ÌLÚÏ¿»¿»¿«»¿»¿»¿ƒƒ¿»¿≈»«≈≈

¯eavÏ86ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa B¯ÒÓÏ ¯zÓ - Ô¯ÚˆÓe «ƒ¿«¬»À»¿»¿¿«»¿≈»ƒ
BÒ˜Ïe B¯Ò‡Ïe B˙Bk‰Ï87„ÈÁÈ ¯Úˆ ÈtÓ Ï·‡ .88 ¿«¿»¿¿»¿¬»ƒ¿≈««»ƒ

B¯Ò‡Ï ¯eÒ‡89BBÓÓ „a‡Ï ¯eÒ‡Â .90Û‡Â ,¯ÒBÓ ÏL »¿»¿¿»¿«≈»∆≈¿«
ÂÈL¯BÈÏ BBÓÓ È¯‰L ;BLÚÏ ¯znL Èt ÏÚ91. «ƒ∆À»¿»¿∆¬≈»¿¿»

בליעל.78) מחשבת לא 79)חשב ואינה רבינו, דעת
כתב  ומאכיל הגוזל פרק סוף (במרדכי ברי"ף ולא בגמרא

זו). דעה על חולק שהרי"ף שמחה, רבינו שהרי 80)בשם
כדין  חבירו, את להציל כדי אלא אינו להרגו שמותר הדין

גורם רודף  אלא שאינו רוצח, משום לא אבל חבירו, אחר
בעדים  אלא אותו הורגים אין ממש רוצח ואפילו ופטור.

ובביתֿדין. סנהדרין 81)והתראה וראה פעמים, שלוש
ב'שולחן 82)פא: גם וכן "יהרג", כתוב ר"מ רומי בדפוס

הוא: והמקור יא. סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'
(עבודה  מעלין" ולא מורידין היו . . . והמסורות "המינין
לבאר  שנפל כגון הריגתם, את מסבבים כלומר כו:), זרה
מותר  רבינו ולדעת הסולם. את מסלקים בבאר, והסולם
להרגו  איֿאפשר אם וכך המערב, ערי כמנהג בידיים, להרגו
ד  פרק רוצח הלכות ראה הריגתו. לסבב מצווים בידיים,

י. להצילם.83)הלכה צרפת.84)ומצוה
אסור 85) - אחרות עבירות על רשעים אבל דוקא, המוסרים

ט. הלכה למעלה ראה לגוים, כמוסר.86)למסור דינו
שאין  הרשעים, ויתר המוסר עם יחד אותו מונה התלמוד
ושנתנו  . . . והמסורות "המינין הבא. לעולם חלק להם
. הצבור) על יתירה אימה (=שמטילים חיים בארץ חיתיתם
יג. פרק סנהדרין ותוספתא יז. השנה ראש ". .

ט.88)בממונו.87) הלכה למעלה ב'שולחן 89)ראה
הנכונה  הגירסא יב סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'

בבבאֿקמא 90)"למסרו". יהודה ורב הונא רב מחלוקת
והראייה  שם. הרי"ף כדעת לאבדו שאסור רבינו ופסק קיט.
אם  כלומר, במוסר. נגזל תקנת עשו אם הבעיא, מן היא
שאם  בתיקו, נשארה והבעיא סב.), (שם ויטול ישבע הנמסר

ונוטל. שנשבע כלֿשכן לאבדו, היה לנו 91)מותר ואין
בו  ויתקיים שיכול מוסיף, התלמוד ליורשיו. להזיק רשות
כלומר, ילבש", וצדיק רשע "יכין יז): כז, (איוב הכתוב

צדיקים. יהיו יורשיו שמא

.·ÈÛ„B¯92¯·„Ï B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ≈∆»»≈««¬≈¿»¿ƒ¿«
‰¯·Ú93Ïk ÏL ÔÈa Ûc¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ , ¬≈»¿ƒ≈∆«≈ƒ≈∆ƒ¿»≈∆»
Ì„‡94·iÁ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - »»»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈

Û„¯L ÔÂÈkL ;BLÙa95‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰96. ¿«¿∆≈»∆»«ƒƒ«¿¿ƒ»

קיז:92) לאנסה,93)בבאֿקמא העריות אחת אחר כגון
חייבי  אבל כריתות, חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
עג.). (סנהדרין רודף של בנפשו אותן מצילים אין לאוין

לזה.94) וממון לזה שמיתה לא 95)אףֿעלֿפי אפילו
את 96)הרגו. להציל כדי אותו, להרוג אחד לכל מותר

אחת  אחר רודף כשהוא ואפילו שם), (סנהדרין הנרדף
להרוג  מותר זאת בכל כרת, אלא עליה חייב שאינו העריות,
תשלומין  וחיוב מיתה וחיוב העבירה, מן להצילה כדי אותו,
גניבה  הלכות ראה מיניה. בדרבה ליה וקם כאחד, באים

א. הלכה ג פרק ואבידה

.‚ÈÛc¯97ÌÈÏk ¯aML98‡Ï ;¯eËt - Û„B¯ ÏL ƒ¿»∆ƒ≈≈ƒ∆≈»…
BÙebÓ ·È·Á BBÓÓ ‰È‰È99ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â .100 ƒ¿∆»»ƒƒ¿ƒƒ≈≈ƒ

·iÁ - ÌÈ¯Á‡101- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰L ; ¬≈ƒ«»∆««ƒ«¿¿»¬≈
.·iÁ«»
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שם.97) עצמו.98)בבאֿקמא להציל שהרי 99)כדי
כלֿשכן  עצמו, להציל כדי רודפו, את להרוג רשאי זה נרדף

שם. הרודף, של בממונו להצילו לומר:100)שניתן צריך
ר"מ. רומי בדפוס הוא וכן שם.101)"כלי", לשלם,

.„ÈÛ„¯L ÈÓ102¯aLÂ ,Ûc¯p‰ ÚÈLB‰Ï Û„B¯‰ ¯Á‡ ƒ∆»«««»≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ≈
.¯eËt - Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa Û„B¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ≈∆≈≈∆»»»»

ÔÈc‰ ÔÓ ‡ÏÂ103ÚnÈ ‡lL ,‡È‰ ‰wz ‡l‡ , ¿…ƒ«ƒ∆»«»»ƒ∆…ƒ»«
dÓ‰Ó˙È B‡ ÏÈv‰lÓ104ÔiÚÈÂ105.Ûc¯iL ˙Úa ƒ¿«ƒƒ¿«¿«ƒ«≈¿≈∆ƒ¿…

חייב,103)שם.102) - חבירו בממון עצמו המציל שהרי
בממון אחרים המציל יתאחר.104)חבירו.כלֿשכן

המועד.105) את יאחר ובינתיים בריצתו, כלים ישבר שלא

.ÂË„ÓÚÂ ,ÈBOn‰ „·kÓ ¯·M‰Ï ‰·MÁL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ…∆««¿»«
Ìia CÈÏL‰Â d‡OnÓ Ï˜‰Â Ô‰Ó „Á‡106¯eËt -107; ∆»≈∆¿≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«»»

‰ÂˆÓe .Ì‚¯‰Ï Ì‰È¯Á‡ Û„B¯ BÓk daL ‡On‰L∆««»∆»¿≈«¬≈∆¿»¿»ƒ¿»
ÌÚÈLB‰Â CÈÏL‰L ‰OÚ ‰a¯108. «»»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

jilydy dyr dax devne ... xaydl dayigy dpitq"
."mriyede

הגדולה  מעלתם נרמזת זו הלכה של העניינים בפנימיות
הזוהר  כמאמר הנשמה, על מורה "ספינה" כי ישראל של

א.) קצט, נש (ח"ב דבר נשמתא איהי דא לספינה דנחת "יונה
הכתוב  ובלשון נש" דבר בגופא למהוי עלמא האי אל דנחת
שאחרי  רבים" במים מלאכה עושי באניות הים "יורדי
של  והבלבולים הטרדות ריבוי שהם רבים" ה"מים סכנת
עילוי  ניתוסף ואז בשלום חפצה למחוז מגיעה העולם עניני

לעולם. ירידתה קודם שהיתה מכפי בנשמה יותר גדול
למצב  הספינה את שמביא הסוער הים הוא הגלות ים
נעשה  בעולם החושך התגברות מצד כי להשבר" ש"חשבה
של  העול הוא והמשוי ומצוותיה. התורה בקיום חלישות
הקב"ה  להישבר" ש"חישבה החשש ומצד ומצוות, תורה
שאי  תומ"צ עניני ריבוי ישנם שהרי מעליה, המשוי מיקל
טומאה  הקרבנות, דיני כמו הגלות בזמן לקיימם אפשר

אל  שמצוות וכו' ע"ד וטהרה למעליותא בים" "השליך ו
לשורשן  ונתעלו חזרו אלו שמצוות מכסים" לים "כמים

מהגילוי. שלמעלה ההעלם בבחינת ומקורן
ניתנה  לא התורה שכל ישראל, של מעלתן מודגשת ובזה
את  מסכן התורה ריבוי ואם ישראל את לזכות בשביל אלא
ומצוה  להרגם, אחריהם רודף כמו שבה "המשא ישראל
בשביל  התורה שהרי והושיעם", שהשליך עשה רבה
- חז"ל לשון (ע"ד למה תורה ישראל אין ואם ישראל

ז.). פ"ח, אסת"ר פ"נ. פדר"א
670 'r a"g h"nyz y"dtq

הנוסעים.106) את להציל לשלם 107)כדי חייב ואינו
ההפסד. את ביניהם מחלקים המטען בעלי וכל מזיק, כדין

כיצד  מפרש יד הלכה יב פרק ואבידה גזילה בהלכות ורבינו
שכנראה  הראב"ד, השגת מסולקת זה פירוש לפי מחלקים.
חושןֿמשפט  וראה המטיל, את לגמרי לפטור שכוונתו הבין

ט. סעיףֿקטן מאירתֿעינים ד, סעיף שפ, סיים 108)סימן
מילה  ועוד, טוב. בכי לסיים כדי "והושיעם", במילה רבינו
לא.), (שבת "ישועות" שנקרא נזיקין, סדר לציין באה זו

עוז. מגדל

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-oiwifpxtq
Wtp zxinWE gvFx zFkld
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld

¦§¥©§¦©¤¤
¦§¥©§¦©¤¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
.˙ÓeÈ ‡l‡ ,ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (· .Áˆ¯Ïƒ¿…«∆…ƒ«…∆¿∆∆≈«∆»»
¯Ùk ÁwÏ ‡lL („ .‰‚‚La ÁˆB¯‰ ˙BÏ‚‰Ï (‚¿«¿»≈«ƒ¿»»∆…ƒ«…∆
Ì„˜ Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰ ˙ÓeÈ ‡lL (‰ .˙eÏb ·iÁÓÏƒ¿À»»∆…«»≈«¿∆ƒ¿«…∆
.Û„B¯ ÏL BLÙa Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (Â .ÔÈca ‰„ÈÓÚ¬ƒ»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿«¿∆≈
.Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á .Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê∆…»«»≈∆…«¬…«»
Û¯ÚÏ (È .C¯c‰ Ì‰Ï ÔeÎÏe ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë¿«¿ƒ»≈ƒ¿»¿«≈»∆«∆∆«¬…

‰Ï‚Ú‰ ˙‡Ú˜¯˜ d˙B‡a „·ÚÈ ‡lL (‡È .ÏÁpa ∆»∆¿»«««∆…≈»≈¿»«¿«
˙BOÚÏ (‚È .ÌÈÓc ÌeOÏ ‡lL (·È .Ú¯f˙ ‡ÏÂ¿…ƒ»«∆…»»ƒ«¬
ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË .¯·„a ÌÈÓz ÏÈLÎÈ ‡lL („È .‰˜ÚÓ«¬∆∆…«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿…ƒ
epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ .BnÚ ÔÚËÏ (ÊË .C¯ca ÏLÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆

.BÏ CÏÈÂ B‡OÓa Ï‰·ƒ¿»¿«»¿≈≈
ãycew zegiyn zecewpã

."znei `l` gvex ytpl xtek gwil `ly"

ידי  על נכתב הגדולות, ההלכות שבריש המצות מניין
מדוע  להבין וצריך בשיטתו, דיוקים מצינו בו וגם הרמב"ם,
רוצח  לנפש כופר ליקח "שלא כתב ב' לא־תעשה במצות
כופר  ליקח "שלא כתב זו לא־תעשה ובמצות יומת" אלא

יגלה. אלא הוסיף ולא גלות" למחויב
ליקח  שלא שהלאו לן משמע קא הרמב"ם הוא: והביאור
ואחר  שיגלה קודם החיובים, שני כולל בשגגה לרוצח כופר
רק  הוא שהלאו משמע היה יגלה" "אלא כתב ואילו שגלה,
לשוב  כופר ליקח איסור אין שגלה אחר אבל שיגלה קודם

בארץ. לשבת
כופר  ליקח לא רק הוא הלא־תעשה התורה, על ולפרש"י
לשבת". "לשוב המילים על פירושו יסד ולכן שגלה, אחר

להגלותו). מצות־עשה יש שגלה קודם (אבל
(298 'r b"ig y"ewl it lr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמצוה 1) בלאו. עובר מישראל נפש הורג שכל יבאר

ליקח  שלא דין בית מוזהרים ודין הרוצח. להרוג הדם לגואל
מצוה  ודין וכו'. העדים אותם ממיתים ואם מהרוצח. כופר
הדברים  ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף להציל
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קיז ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - xii` `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להציל  היכול ודין אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים
הציל. ולא

.‡‚¯B‰ Ïk2LÙ3Ì„‡ Ôa4,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ »≈∆∆∆»»≈¿…«¬∆
Áˆ¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL5ÔB„Êa Áˆ¯ Ì‡Â .6ÌÈ„Ú ÈÙa7 ∆∆¡«…ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -8Ì˜pÈ Ì˜ :¯Ó‡pL ,9ÈtÓ . ƒ»¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒƒ

‰ÚeÓM‰10ÛÈÒ ˙˙ÈÓ BfL e„ÓÏ11˙‡ ‚¯‰L ÔÈa . «¿»»¿∆ƒ««ƒ≈∆»«∆
ÏÊ¯·a B¯·Á12BÙ¯OL ÔÈa13ÛÈÒa B˙˙ÈÓ - L‡a ¬≈¿«¿∆≈∆¿»»≈ƒ»¿«ƒ

עלֿמנת 2) רוצח הריני אומר ואפילו אשה, ובין איש בין
כ, יתרו נרדמים, מקיצי הוצאת דרשב"י, (מכילתא ליהרג
שבתורה". עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השוה יג).

מקומות. ובכמה פד: יומו,3)יבמות בן תינוק ואפילו
עיבורו. חדשי בלאֿתעשה,4)שכלו עובר גוי, ואפילו

הלכה  ב פרק (לקמן עליו נהרג הרוצח הישראל אין אבל
מכוון 5)יא). שהוא משום כללי, באופן מנוסח הציווי

דיבורֿהמתחיל  שם ו'תוספות' טו. בבאֿקמא וראה לכל.
(שמות 6)השווה. בערמה" להרגו רעהו על איש יזיד "וכי

יד). הרוצח"7)כא, את ירצח עדים לפי נפש מכה "כל
קסא. מסעי 'ספרי' וראה ל) לה, את 8)(במדבר מתיזים

נב: סנהדרין בסייף, ומת.9)ראשו עבדו במכה
רבו.10) מפי בקשר 11)תלמיד בתורה נזכרת "נקמה" כי

מכילתא  כה). כו, (ויקרא ברית" נקם נוקמת "חרב ל"חרב",
שם. וסנהדרין ז, הכהו 12)משפטים ברזל בכלי "ואם

טז). לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות,
על 13) קס, מסעי 'ספרי' ראה בשריפה. דינו אומרים אין

עו: סנהדרין וראה יהדפנו", בשנאה "ואם הפסוק

.·‰ÂˆÓ14,[ÁˆB¯‰ ˙‡ ‚¯‰Ï] Ìc‰ Ï‡Bb „Èa ƒ¿»¿«≈«»«¬…∆»≈«
Èe‡¯‰ ÏÎÂ .Áˆ¯‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡e‰ Ìc‰ Ï‡b :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈«»»ƒ∆»…≈«¿»»»

‰M¯ÈÏ15B‡ ,Ìc‰ Ï‡B‚ ‰ˆ¯ ‡Ï .Ìc‰ Ï‡B‚ ‡e‰ ƒÀ»≈«»…»»≈«»
Ìc Ï‡B‚ BÏ ÔÈ‡L B‡ ,B˙ÈÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL16- ∆…»»»«¬ƒ∆≈≈»

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa17.ÛÈÒa ÁˆB¯‰ ˙‡ ≈ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿«ƒ

וסנהדרין 14) שם 'ספרי' להמיתו", הדם גואל ביד "מצוה
רצח  "ואם הקודמת להלכה המשך הם רבינו ודברי מה:
הרוצח. את להרוג הדם גואל ביד מצוה ואז ,". . . בזדון
לקמן  רבינו פסק מקלטו, מעיר שיצא בשגגה, בהורג אבל
ביד  רשות אלא מצוה שאין עקיבא כרבי י הלכה ה פרק
יב. מכות וראה בזדון. יצא ואפילו להמיתו, הדם גואל

שרק 15) רבינו פסק עדות לענין ואף האב, קרובי היינו
לומד  עקיבא רבי כי התורה, מן להעיד פסולים האב קרובי
הלכות  ראה בנים". על אבות יומתו "לא הכתוב מן זה דין
הלכה  ג פרק סנהדרין ירושלמי וראה א. הלכה יג, פרק עדות

שם. ובמראהֿהפנים צדק.16)ט, גר "ומנין 17)כגון
שנאמר  גואל, לו מעמידים שביתֿדין גואל לו אין שאם
ואףֿעלֿפי  הורגו, הפוגע כלומר "מכלֿמקום", בו, בפגעו
שם  סנהדרין הדם, גואל במקום אלא הדם, גואל שאינו
פ"ה  לקמן ראה - רבינו שיטת סיכום שם. חננאל ורבינו

בהערות. הי"א

.‚‚¯‰L ·‡‰18È¯‰ - ‚¯‰pÏ Ôa ‰È‰ Ì‡ :Ba ˙‡ »»∆»«∆¿ƒ»»≈«∆¡»¬≈
ÂÈ·‡ È·‡ ‚¯B‰ ‰Ê19Ï‡B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,20ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆≈¬ƒ»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈

„Á‡ ÔÈ‡ - Ôa BÏ21Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ≈≈∆»ƒ»«ƒ«¬∆≈«»
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï22. ¿»ƒ∆»ƒ∆»≈ƒ¿ƒƒ

‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡Â23.Ìc‰ ˙l‡‚a ¿∆»«»»¿∆»«¿≈»ƒ¿À««»

יב.18) אותו,19)מכות לכבד לו שראוי אףֿעלֿפי
אדם. ככל בזה דינו הדם 20)מכלֿמקום גואל ביד ומצוה

הרוצח. את הבן 21)להרוג כי מצוה, שזוהי אףֿעלֿפי
לכבוד  ואם אב כיבוד הכתוב והשווה אביו, כבוד על מצווה
ביתֿדין  שליח הוא אפילו כך ומשום ל.) (קידושין המקום
פה: סנהדרין להכותו, לבן אסור למכות, נידון ואביו

בהלכה 22) הרוצח, את להמית יכול שאינו הדם בגואל כמו
רוצח 23)הקודמת. את להרוג מחוייבת הנקבה גם

בזמן. תלויות שאינן שבתורה מצוות בכל חייבת כי קרוביה,

.„ÁwÏ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯‰ÊÓe24¯Ùk25ÁˆB¯‰ ÔÓ26. À¿»ƒ≈ƒ∆…ƒ«…∆ƒ»≈«
ÔBÓÓ Ïk Ô˙ elÙ‡Â27Â ,ÌÏBÚaLÏ‡B‚ ‰ˆ¯ elÙ‡ «¬ƒ»«»»∆»»«¬ƒ»»≈

B¯ËÙÏ Ìc‰28Ï‡Bb ÔÈ˜ ‚¯‰p‰ ‰Ê ÏL BLÙ ÔÈ‡L . «»¿»¿∆≈«¿∆∆«∆¡»ƒ¿«≈
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ìc‰«»∆»ƒ¿««»»∆∆¡«¿…

Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙29‰„Èt˜‰L ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â . ƒ¿…∆¿∆∆…≈«¿≈¿»»∆ƒ¿ƒ»
eÙÈÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÂÈÏÚ ‰¯Bz30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡«¿…«¬ƒ

ÛÈÁÈ ‡e‰ Ìc‰ Èk ,¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ˙‡31ı¯‡‰ ˙‡ ∆»»∆¿≈ƒ«»«¬ƒ∆»»∆
.¯ÓB‚Â¿≈

בלאו.24) עברו לקחו, נפשו.25)ואם שלא 26)פדיון
נפשו.27)להרגו. מפדיון יותר שאמר 28)כלומר,

הרוצח. של דמו על מוחל שהוא חייב 29)לביתֿדין
ששורו  כגון כופר, בתשלומי נפשו פודה שמים, בידי מיתה
מיתת  שחייב מרוצח אבל ל). כא, (שמות אדם הרג המועד
קסא, מסעי 'ספרי' ראה כופר. לקחת אסור ביתֿדין,
אדוני  הורשו שאם ידוע, זו מצוה "שורש לז: וכתובות
מחבירו  הגדול שכל נמצא הרוצח, מיד כופר ליקח הארץ
ונמצא  כפרו, ויתן עליו אפו יחרה אם יהרגנו, ממנו ועשיר
תיב, מצוה החינוך (ספר בטל" והישוב באחיו, איש חרב

קוק). הרב מוסד שם 30)הוצאת ראה תרשיעו. ולא
ורש"י. אונקלוס שפיכות 31)תרגום התורה הדגישה

ואמרו  הארץ", את תטמא "ולא בפסוק ומסיימת דמים,
ומסלקת  הארץ, את מטמא דמים ששפיכות "מגיד חז"ל:
ביתֿהמקדש". חרב דמים שפיכות ומפני השכינה, את

שם. 'ספרי'

.‰ÁˆB¯32ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔB„Êa ‚¯‰L ≈«∆»«¿»≈¿ƒƒ»≈ƒ
B˙B‡ ÌÈ‡B¯‰ ‡ÏÂ33e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL „Ú , ¿…»ƒ«∆»¿≈ƒƒƒ

‰˙ÈÓÏ34ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈
˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ËtLnÏ ‰„Ú‰»≈»«ƒ¿»¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒ≈

ÔÈc35eOÚÂ e¯·ÚL36¯ÓbiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L , ƒ∆»¿¿»∆≈¿ƒƒ»«∆ƒ»≈
.ÔÈc ˙È·a ÌÈcƒ»¿≈ƒ

יב.32) לדונו 33)מכות רשאים ואינם ביתֿדין הם ואפילו
אותו  שראו שמכיון הוא, והטעם אחרים. עדים עלֿפי אפילו
להפוך  ציוותה והתורה זכות, לו רואים אין שוב שהרג,
לסנהדרין  "מנין כו. השנה ראש העדה". "והצילו בזכותו
עד  אותו ממיתים שאין הנפש, את שהרג אחד שראו
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וילקוט  זוטא, 'ספרי' שם, (מכות אחר" בביתֿדין שיעמוד
נו. עמוד למכות, ביתֿהבחירה וראה לה). מסעי שמעוני

מיתה.34) חייב הוא אין למיתה, אותו דנו שלא עוד וכל
מחוייבי 35) יתר לכל דוגמה הוא הרוצח", ימות "לא הפסוק

 ֿ תלמוד ומשנאף, משהרג אותו יהרוג "יכול ביתֿדין. מיתת
שם. וילקוט זוטא, ספרי עמדו". עד הרוצח ימות ולא לומר

עדים.36) בהם והתרו

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37ÔBÚ‰ ‰OÚÂ ¯·ÚLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»∆»
Û„B¯‰ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ·iÁL38B¯·Á ¯Á‡ ∆«»»»ƒ«≈ƒ¬»»≈««¬≈

ÔË˜ Û„B¯‰ ‰È‰ elÙ‡ ,B‚¯‰Ï39Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ -40 ¿»¿¬ƒ»»»≈»»¬≈»ƒ¿»≈
ÔÈeˆÓ41BLÙa elÙ‡Â ,Û„B¯‰ „iÓ Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï ¿Àƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«»≈«¬ƒ¿«¿

Û„B¯ ÏL42. ∆≈

למיתה.37) ביתֿדין אותו שידונו עד החוטא את יהרגו שלא
עג.38) לענין 39)סנהדרין עונשין, בר שאינו אףֿעלֿפי

שם  הנרדף, את להציל היא המטרה כי כגדול, דינו "רודף"
ביתֿדין.40)עב: דוקא ז.41)ולאו הלכה ראה
(42 ֿ אףֿעל זה". של בדמו זה של דמו "הצל אותו. להרוג

עליו  שחייב מעשה עשה ולא אותו, הרג לא שעדיין פי
שם. מיתה.

.Ê?„ˆÈk43e‰e¯È‰Ê‰ Ì‡44,ÂÈ¯Á‡ Û„B¯ ‡e‰ È¯‰Â ≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈≈«¬»
‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡45ÔÈ„ÚL ÔÂÈk , ««ƒ∆…ƒ≈»»«¿»»≈»∆¬«ƒ

Û„B¯ ‡e‰46‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -47BÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡Â . ≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B‡ ıÁa B˙B‡ ekiL ÔB‚k ,Û„B¯‰ È¯·È‡Ó ¯·È‡a¿≈»≈≈¿≈»≈¿∆«¿≈
BÏ‚¯ ˙‡ e¯aLÈ B‡ B„È ˙‡ eÚË˜ÈÂ ÛÈÒa B‡ Ô·‡a¿∆∆¿«ƒ¿ƒ¿¿∆»¿«¿∆«¿

ÔÈOBÚ - BÈÚ ˙‡ enÒÈ B‡48ÔÈÏBÎÈ [ÔÈ‡] Ì‡Â . ¿«∆≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
ÔeÎÏ49È¯‰ - Û„B¯Ï e‰e‚¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÏÈv‰Ïe ¿«≈¿«ƒ∆»ƒ≈¬»»≈¬≈

‚¯‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ el‡50; ≈¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»«
dtk ˙‡ ‰˙v˜Â : ¯Ó‡pL51EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï , ∆∆¡«¿«…»∆«»…»≈∆

הרודף.43) אותו 44)דין יהרגו כן לא שאם ירדוף, שלא
שם. התורה, ֿ 45)כמצוות ועלֿמנת אני, יודע אמר שלא

מיתת  במחוייב כן לא שם. עליו, שאהרג רודף, אני כן
התראה. עליו שיקבל עד נהרג שאינו ביתֿדין,

בסכנה.46) (שם),47)והנרדף התראה" צריך אינו "רודף
ממוות. הנרדף את להציל דחוף צורך קיים ואם 48)שהרי

יג. הלכה להלן וראה שמים, בידי מיתה חייב הרגו,
מאבריו.49) עליו 50)לאחד שחייב מעשה עשה ולא

שאין  ביתֿדין, מיתות מחייבי רודף דין שונה ובזה מיתה,
הֿו). (הלכות ועשו עברו אלאֿאםֿכן אותם ממיתים

אתה 51) אין שאם מנין בכפה, להצילו חייב שאתה "מלמד
תחוס  לא תלמודֿלומר בנפשה, הצילו בכפה, להצילו יכול

רצג. כיֿתצא 'ספרי' עיניך",

.Á„Á‡52ÂÈLe·Óa53¯·c Ïk „Á‡Â54˙kÒ Ba LiL ∆»ƒ¿»¿∆»»»»∆≈«»«
˙BLÙ55‰M‡‰ B‡ LÈ‡‰ „Á‡ .56:·e˙k‰ ÔÈÚ . ¿»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿««»

·LBÁ‰ ÏkL57- B˙B‡ ‰˙ÈÓn‰ ‰‡k‰ B¯·Á ˙Bk‰Ï ∆»«≈¿«¬≈«»»«¿ƒ»
Û„B¯ ÏL BtÎa Ûc¯p‰ ˙‡ ÔÈÏÈvÓ58ÔÈ‡ Ì‡Â ; «ƒƒ∆«ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ≈»

vÓ - ÔÈÏBÎÈBLÙa Û‡ B˙B‡ ÔÈÏÈ59‡Ï :¯Ó‡pL , ¿ƒ«ƒƒ«¿«¿∆∆¡«…
EÈÚ ÒBÁ˙60. »≈∆

ובין.52) נאמר 53)בין... בתורה מסוכן. מקום בביציו,
במבושיו  והחזיקה ידה ששלחה באשה כפה", את "וקצותה

גבר. דוגמה.54)של אלא אינו ו"מבושיו"
לרבות 55) מנין מבושיו, אלא לי אין - במבושיו "והחזיקה

 ֿ מכל "והחזיקה" תלמודֿלומר סכנה, בו שיש דבר כל
והחזיקה  ידה "ושלחה (כתוב רצב שם 'ספרי' מקום",
היה  מספיק שהרי מיותרת, "והחזיקה" והמלה במבושיו",
שלריבוי  דרשו כך משום במבושיו", ידה "ושלחה לכתוב

וכנרדפים,56)באה). כרודפים ולאשה לאיש אחד דין
איש. המתקיפה אשה על מדבר שהכתוב ואףֿעלֿפי
 ֿ בבא שבתורה", עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השווה

טו. עשה.57)קמא לא ועדיין לעשות, המתכונן
ז.58) הלכה ראה להרגו, שהורגים 59)ואסור הרודף, של

את 60)אותו. "וקצותה עלֿידי להצילו יכול אתה כשאין
הקודמת. הלכה ראה כפה".

.ËBÊ Û‡61‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ62LÙ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL , «ƒ¿«…«¬∆∆…»«∆∆
ÌÈÓÎÁ e¯B‰ CÎÈÙÏ .Û„B¯‰63‡È‰L ‰¯aÚ‰L , »≈¿ƒ»¬»ƒ∆»À»»∆ƒ

„ÏÈÏ ‰M˜Ó64ÌÒa ÔÈa ,‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ CzÁÏ ¯zÓ - ¿«»≈≈À»«¿…»À»¿≈∆»≈¿«
Ì‡Â .d‚¯‰Ï ‰È¯Á‡ Û„B¯k ‡e‰L ÈtÓ ,„ia ÔÈa≈«»ƒ¿≈∆¿≈«¬∆»¿»¿»¿ƒ

BL‡¯ ‡ÈˆB‰MÓ65ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ -66ÔÈÁBc ÔÈ‡L ;Ba ƒ∆ƒ…≈¿ƒ∆≈ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÚ·Ë e‰ÊÂ ,LÙ ÈtÓ LÙ67. ∆∆ƒ¿≈∆∆¿∆ƒ¿∆»

מצוה 61) כך ולהצילו, הנרדף נפש על לחוס שמצוה כשם
ע  לחוס באחד שלא להצילו איֿאפשר אם הרודף, נפש ל

עיניך".62)מאיבריו. תחוס  ז,63)"לא פרק אהלות
ו. יוצא.64)משנה העובר שאין הקושי, מחמת ומסוכנת

האם.65) חיי מסכן הלידה שבשעת לשון 66)והקושי
שם. ואין 67)המשנה, מסוכנת, הלידה בשעת שאשה

רדפי  קא "משמיא הגמרא: ובלשון לרודף. נחשב הוולד
לפני  אבל עב: סנהדרין אותה), רודפים השמים (מן לה"
עובר  שהרג וישראל נפש, נקרא אינו ראשו העובר שהוציא
של  טבעו שזה אףֿעלֿפי קודמים, חייה ולפיכך נהרג אינו
נמצא  לא אבל קצת, תמוה הוא כאן רבינו של [לשונו עולם.
עקיבא  רבי תוספות וראה הדעת]. על מתקבל אחר פירוש

טו. אות שם איגר

.ÈÛ„B¯‰ „Á‡68¯Á‡ Û„B¯ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ ∆»»≈««¬≈¿»¿≈««
‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú69¯Ó‡pL .dÒ‡Ï70Ìe˜È ¯L‡k Èk : «¬»¿…»»¿»¿»∆∆¡«ƒ«¬∆»

‰f‰ ¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡71È¯‰Â ; ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»«∆«¬≈
ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰O¯‡Ó‰ ‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»¬»««¬»«¿…»»¿≈ƒ«

dÏ72ÚÈLBÓ dÏ LÈ ‡‰ .73¯·c ÏÎa dÚÈLBÓ - »»≈»ƒ«ƒ»¿»»»
.Û„B¯‰ ˙‚È¯‰a elÙ‡Â ,ÚÈLB‰Ï ÏBÎiL∆»¿ƒ««¬ƒ«¬ƒ«»≈

עג.68) הרודף 69)סנהדרין אבל מיתה , דין בה שיש
א  (פרק מלקות שענשו בלאו רק שאסורה הפנויה, אחרי
בנפשו. אותה מצילין אין ה) הלכה אישות מהלכות

מאורסה.70) נערה שאנס לנערה 71)במי רוצח "מקיש
העבירה  (מן להצילה ניתן המאורסה נערה מה המאורסה,
סנהדרין  בנפשו", להצילו ניתן רוצח אף בנפשו, והקלון)

רמג. כיֿתצא 'ספרי' וראה שחייבים 72)שם. משמע
לה. שם.73)להושיע הגמרא, לשון
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.‡È˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â74ÔÓ ıeÁ ¿«ƒƒ¿»»»¬»ƒ
‰Ó‰a‰75¯eÎf‰ Ï·‡ .76LÙa B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - «¿≈»¬»«¿«ƒƒ¿∆∆

¯Á‡ Û„B¯‰ Ï·‡ .˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ,Û„B¯‰»≈ƒ¿»»»¬»¬»»≈««
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ Û„¯L B‡ ,dÚ·¯Ï ‰Ó‰a‰«¿≈»¿»¿»∆»««¬¿»»¿«»
‰„B·ÚÂ ˙aM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÏ B‡«¬…¬»»»««ƒ∆««»«¬»

˙c‰ È¯wÚ ‰¯Ê77B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -78‰OÚiL „Ú ,79 »»ƒ¿≈«»≈¿ƒƒ«∆«¬∆
.˙eÓÈÂ e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·ÈÂƒƒ¿≈ƒƒƒ¿»

מצילים 74) כריתות חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
בנערה  מדבר שהכתוב אףֿעלֿפי הרודף, בנפש אותם

שם. סנהדרין בלבד. הבהמה 75)המאורסה אחר הרודף
שלא  מיתה, וחייב לעריות דומה שזה ואףֿעלֿפי לרבעה,
קלון  בה ויש ערוה, שהוא בדבר אלא בנפשו להציל ניתן

שם. לאנסו.76)לנרדף, הזכר אחר והמחלל 77)הרודף
עבודהֿזרה. כעובד דינו השבת רבי 78)את כדעת שלא

להצילו  ניתן השבת את מחלל שאמר: שמעון ברבי אלעזר
עובד  שאמר: יוחאי בן שמעון רבי כדעת ושלא בנפשו,

עג: שם בנפשו. להצילו ניתן שהתרו 79)עבודהֿזרה לאחר
ביתֿדין. מיתות חייבי יתר כדין התראה, עצמו על וקיבל בו

ה. הלכה למעלה ראה

.·È‰¯Ú‰Â dnÚ ·ÎLÂ dOÙ˙e ‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯80, »«««∆¿»¿»»¿»«ƒ»¿∆¡»
B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -82B˙B‡ ««ƒ∆…»«ƒ»≈¿ƒƒ

ÔÈÙ„B¯ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â ,‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯ .ÔÈca B„ÓÚ „Ú«»¿«ƒ»«««∆¿»«¬≈ƒ»¿ƒ
‡lL È„k e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ‰¯Ó‡Â ,dÏÈv‰Ï ÂÈ¯Á‡«¬»¿«ƒ»¿»¿»»∆«ƒ¿≈∆…

È‚¯‰È83dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -84B˙B‡ ÔÈÏÈ‰·Ó ‡l‡ , ««¿≈ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·È‡a ÏÚ·lÓ B˙B‡ ÔÈÚBÓe85‡Â ;ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì ¿ƒƒƒ¿…¿≈»»¿ƒ≈»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,BLÙa elÙ‡ - ÂÈ¯·È‡a86. ¿≈»»¬ƒ¿«¿¿∆≈«¿

שם.80) סנהדרין עטרה". נכנסת זו שלא 81)"העראה
האבר. כל את ביאה 82)הכניס מגמר אותו מצילים אין

בה  כנעברה ודינה נבעלה, כבר שהרי רודף, של בנפשו
עג: עג. שם בנפשו, אותה מצילים שאין קודם 83)עבירה,

שם. בגללי, אותו להרוג רוצים שאתם מכיון אותו, שתשיגו
כך.84) אמרה פחד ומתוך היא, אנוסה עלֿידי 85)שהרי

איבריו. ז.86)הכאת הלכה למעלה

.‚ÈÁ¯Ë ‡ÏÂ ÂÈ¯·È‡Ó ¯·È‡a ÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk»«»¿«ƒ¿≈»≈≈»»¿…»«
BLÙa ÏÈv‰ ‡l‡ ,CÎa87‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Â Û„B¯ ÏL ¿»∆»ƒƒ¿«¿∆≈«¬»¬≈∆
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈÓc CÙBL88ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ ; ≈»ƒ¿«»ƒ»¬»≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡89.

יותר.87) לו קל שזה עד.88)מפני סנהדרין עליו", "נהרג
ומה 89) התראה, קבלת כאן אין להציל, שנתכוון מאחר

 ֿ (כסף שמים. בידי למיתה הכוונה עליו" "נהרג שאמרו
משנה).

.„ÈÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk90‡Ï' ÏÚ ¯·BÚ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ »«»¿«ƒ¿…ƒƒ≈«…
„ÓÚ˙91Ú·BË B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ .'EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬…««≈∆¿≈»∆∆¬≈≈«
Ìia92‰‡a ‰Ú¯ ‰iÁ B‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈËÒÏ B‡ , «»ƒ¿ƒ»ƒ»»«»»»»»

¯kOiL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ BÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,ÂÈÏÚ»»¿»¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡93È„·BÚ ÚÓML B‡ ;ÏÈv‰ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï ¬≈ƒ¿«ƒ¿…ƒƒ∆»«¿≈

‰Ú¯ ÂÈÏÚ ÌÈ·MÁÓ ÌÈ¯ÒBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk94ÔÈÓBË B‡ »ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»»»¿ƒ
BÚÈ„B‰Â B¯·Á ÔÊ‡ ‰Ï‚ ‡ÏÂ ,Át BÏ95Ú„iL B‡ ; «¿…»»…∆¬≈¿ƒ∆»«

ÏBÎÈÂ ,B¯·Á ÏÚ ‡a ‡e‰L ÒB‡a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ¿≈∆»«¬≈¿»
;BÒit ‡ÏÂ ,BaÏaM ‰Ó ¯ÈÒ‰Ï B¯·Á ÏÏ‚a BÒiÙÏ¿«¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿…ƒ¿

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ96ÏÚ ¯·BÚ Ì˙B‡ ‰OBÚ‰ - ¿…«≈ƒ¿»ƒ≈»∆»≈«
'EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï'97. …«¬…««≈∆

רודף.90) מיד דוקא ולאו מסכנה, של 91)חבירו ופשוטו
ידיים, בחיבוק יעמוד לא בסכנה, חבירו רואה שאם מקרא,

להצילו. הדרכים בכל ישתדל יודע 92)אלא והרואה
וסנהדרין  ח ד, פרק קדושים ספרא להצילו. ויכול לשחות

שם.93)עג. טרחה, בזה שיש ומובן 94)אףֿעלֿפי
שאי  שהוציא, מה למציל לפרוע חייב שהניצול ן מאליו,

ממון  כשיש עצמו, של בממון חבירו להציל חייב אדם
ח. פרק סנהדרין רא"ש, הוא 95)לניצול, בים טובע

עליו  באים לסטים הסכנה; בתוך נתון שכבר לאדם דוגמה
עליו  מחשבים מוסרים לאדם; המתקרבת לסכנה דוגמה -
אחד, דין ובכולם בלבד, במחשבה עדיין הסכנה - רעה

להציל. אסרה 96)שחייבים כתוב שבאותו אףֿעלֿפי
כשסכנה  כאן זאת בכל סוד, ולגלות רכיל ללכת תורה

לו. ולהודיע לגלות חייב הוא - לחבריו כגון 97)אורבת
שם. ספרא מעידו, ואינו לחבירו עדות היודע

.ÂËÛ„B¯ ‰‡B¯‰98¯Á‡ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ »∆≈««¬≈¿»¿««
‰Â¯Ú99‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,dÏÚ·Ï ∆¿»¿»√»¿»¿«ƒ¿…ƒƒ¬≈∆

ÏÚ ¯·ÚÂ ,'dtk ˙‡ ‰˙v˜Â' ‡È‰L ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«…»∆«»¿»««
'EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL100„ÓÚ˙ ‡Ï' ÏÚÂ ¿≈»ƒ«…»≈∆¿«…«¬…
'EÚ¯ Ìc ÏÚ101. ««≈∆

האמצעים,98) בכל להשתמש האדם את מחייב הכתוב כי
חבירו. את להציל ז.99)כדי הלכה למעלה

יא.100) הלכה ח.101)למעלה הלכה למעלה

.ÊËÈtÓ el‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿≈
‰OÚÓ ÔÈ‡L102„a‡Ó‰ ÏkL ;Ì‰ ÌÈ¯eÓÁ - Ô‰a103 ∆≈«¬∆»∆¬ƒ≈∆»«¿«≈

,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk „a‡ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»À
Ïk Ìi˜ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»

.Blk ÌÏBÚ‰»»À

ואחר 102) הזכור ואחר להורגו, חבירו אחר לרודף "ומנין
תלמודֿלומר  בנפשו, להצילו אתה שחייב המאורסה, נערה

שם. ספרא רעך", דם על תעמוד הלכות 103)ולא ראה
י. הלכה ח, פרק עניים מתנות

ה'תשע"ט  אייר י"ב שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לפני 1) והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר

הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי.
אחר  עבד או עבדו או תושב גר או כנעני עבד ההורג ודין

כו'.

.‡‚¯B‰‰ Ïk2B„Èa B¯·Á3B‡ ÛÈÒa e‰k‰L ÔB‚k , »«≈¬≈¿»¿∆ƒ»¿«ƒ
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‰˙ÈÓn‰ Ô·‡a4B˜ÁL B‡ ,5BÙ¯O B‡ ,˙nL „Ú ¿∆∆«¿ƒ»∆¬»«∆≈¿»
BÓˆÚa ‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ B‚¯‰Â ÏÈ‡B‰ - L‡a6È¯‰ , ¿≈ƒ«¬»ƒ»»¿«¿¬≈

ÔÈc ˙È·a ‚¯‰ ‰Ê7. ∆∆¡»¿≈ƒ

הרוצח"2) יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין
ובין  איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו), לה, (במדבר
משפטים  יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה אשה. שהוא
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי ומכילתא 169 עמוד

ב.3) הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם בה 4)פרט שיש
להמיתו  כדי בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט להמית, כדי
"ואם  בתורה: כתוב להרוג. כוונה לו הייתה לא שהרי ומת,
יומת  מות הוא, רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן
חייב  שאינו הכתוב "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח"
וראה  קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל באיבה 5)הלכות "או כתוב
כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו
בכלי  "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר, זה פסוק
שכל  למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל",
ספרי  חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג

עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב:
ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי

א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף,

.·¯ÎBO‰ Ï·‡8ÁÏML B‡ B¯·Á ˙‡ ‚¯‰Ï ‚¯B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„·Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚¯‰Â10È¯‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚¯‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚¯B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È¯‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ·iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף בקול 9)ומשלם לשמוע שמוכרחים
מג. קידושין הארי 10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע הארי 11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב,13)חיה ומת כפתו אם וכן
מאליו  והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא נתן 14)הוא שהרי שמו, על נקרא העוון
ותלה  בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא
בידי  נהרג שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו

ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא פי 15)דוד, על אף
אבל  השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו
דין  בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
להריגת  הגורם של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים
כמזיק  הגורם דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו

ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש.

.‚Ì„‡‰ Ìc CÙL :¯Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚¯B‰‰ ‰Ê - CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚¯B‰ ‰Ê - L¯„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17B¯·Á ¯ÒBn‰ ‰Ê - epL¯„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL¯„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙ¯ËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê - Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚¯‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈ¯c ÔBLÏ ÔzLÏLa ¯Ó‡ Le¯Ù·e .B¯·Á20È¯‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ ¯eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני כלומר אדם, רבי 17)בפני פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט.18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק. בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש

.„ÌÈÁˆ¯‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡¯B‰a Ì‚¯‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰25˙eL¯ Ì‰Ï LÈ -26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡¯iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם
שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,

אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא
דין. בית לדורות.24)המחייב הלכה לקבוע ולא

אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן

.‰‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ CÏn‰ Ì‚¯‰ ‡lL È¯‰¬≈∆…¬»»«∆∆¿…»¿»«»»¿ƒ»
¯·c‰ ˜fÁÏ CÎÏ27ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿»¿«≈«»»¬≈≈ƒ«»ƒƒ»»

Ì¯Ò‡Ï ,‰˙ÈÓÏ ‰·B¯w‰ ‰a¯ ‰kÓ Ì˙Bk‰Ï¿«»«»«»«¿»¿ƒ»¿»¿»
¯BˆÓa28˜BˆÓ·e29ÈÈÓ ÏÎa Ô¯ÚˆÏe ,˙Ba¯ ÌÈL ¿»¿»»ƒ«¿«¬»¿»ƒ≈

‡lL ,ÌÈÚL¯‰ ¯‡L ÏÚ Ìi‡Ïe „ÈÁÙ‰Ï È„k ,¯Ú«̂«¿≈¿«¿ƒ¿«≈«¿»»¿»ƒ∆…
ÏBLÎÓÏe ‰˜eÙÏ Ì‰Ï ¯·c‰ ‰È‰È30ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ÈÂ , ƒ¿∆«»»»∆¿»¿ƒ¿¿…«¬≈ƒ

È·ÈB‡ ‚¯‰Ï ·aÒÓ31.¯Ët‡Â ÈBÏt ‰OÚL C¯„k ¿«≈«¬…¿«¿∆∆∆»»¿ƒ¿∆»≈

דין 27) בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני בעדו, ולגדור
להרגם. הסוהר.28)צורך בבית אותו לכלוא

כדי 29) עד לא אבל נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,
רעב. לפוקה 30)מיתת לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב ולמכשול
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה כשם

.Â„Á‡32„b‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ÏB33,BÓBÈ Ôa ÔËw‰ ˙‡ B‡ ∆»«≈∆«»∆«»»∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa34‚¯‰ Ì‡ - ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ , ≈»»≈¿≈»¬≈∆∆¡»»»ƒ»«
‰ÏB‚ B‡ ,ÔB„Êa35‡e‰Â .‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡ -36BÏ eÏkL , ¿»∆ƒ»«ƒ¿»»¿∆»

ÂÈL„Á37- ÌÈL„Á ‰ÚLzÓ ˙BÁÙÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ ; √»»¬»ƒ«¿»ƒƒ¿»√»ƒ
ÏÙk ‡e‰ È¯‰38ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LiL „Ú39B‚¯B‰‰Â , ¬≈¿≈∆«∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿

ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a40. ¿¿ƒ≈∆¡»»»

בין.32) ... אחד.33)בין ויום שנה יג כתוב 34)בן
זה  יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש יז): כד, (ויקרא
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א. כ, פרק אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל
מד: ונדה פד: סנהדרין שמה 35)וראה "ונס שכתוב:

מסעי, ספרי וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח
נהרג.36)קנט. יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין
נדה 37) קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו שמלאו
כלו 38)שם. ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו

פד:). (סנהדרין חדשיו "כל 39)לו נפל מכלל יצא ואז
אינו  ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה

מד:). (נדה ובן 40)נפל" הנפלים את היכה אפילו "שיכול
חייב, יהא עיבור) חדשי שמונה לאחר (שנולד שמונה
איש  מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד
בני  שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד
מקיצי  הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא

שם). סנהדרין וראה נרדמים.

.Ê‰ËBp‰ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ B‡ ‡È¯a‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡∆»«≈∆«»ƒ∆«∆«∆
˙eÓÏ41ÒÒBb‰ ˙‡ ‚¯‰ elÙ‡Â .42ÂÈÏÚ ‚¯‰ -43Ì‡Â . »«¬ƒ»«∆«≈∆¡»»»¿ƒ

˙eÓÏ ‰ËpL „Ú e‰ek‰L ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ÒÒB‚ ‰È‰»»≈ƒ≈»»¿∆ƒ«∆»»»
ÒÒB‚ ‡e‰ È¯‰Â44ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - B‚¯B‰‰ , «¬≈≈«¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡45.

שדינו 41) להשמיענו צורך אין למות נוטה שאינו חולה אבל
ממש. עא:).42)כבריא (קידושין למיתה" גוססים "רוב

מודים 43) "הכול אותו, הרג לא אפילו מת, שהיה פי על אף
עח. סנהדרין חייב", שהוא הגוסס את כתוצאה 44)בהורג

המכות. נפש 45)מן כל יכה כי "ואיש בתורה שכתוב
באה  החכמים ולדעת יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם
היכה  כן אם אלא מיתה, חייב המכה שאין להדגיש, התורה
שם  בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט הנפש, כל את
לידי  שהביאוהו פי על אף ממיתה, פטורים הם אף (והמכים
"אין  דייק רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי גסיסה,
מדין  להורגו רשאי מלך אבל אותו", ממיתים דין בית
את  שהרג העמלקי, הגר בן את הרג שדוד כשם מלכות,

א). (שמואלֿב אדם בידי גוסס שהיה פי על אף שאול,

.Á‰Ù¯h‰ ˙‡ ‚¯B‰‰46‰˙BLÂ ÏÎB‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆«¿≈»««ƒ∆≈¿∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Cl‰Óe47Ì„‡ ÈÈcÓ48ÏÎÂ . ¿«≈«¬≈∆»ƒƒ≈»»¿»

Ì„‡49ÌÏL ˙˜ÊÁa50‚¯‰ B‚¯B‰Â ,51Ú„eiL „Ú , »»¿∆¿«»≈¿¿∆¡»«∆ƒ»«
ÔÈ‡ BÊ ‰knL ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡ÈÂ ,‰Ù¯Ë ‰fL È‡cÂa¿««∆∆¿≈»¿…¿»¿ƒ∆«»≈

‰ÏÚz dÏ52¯·„ ep˙ÈÓÈ ‡Ï Ì‡ ˙eÓÈ d·e ,Ì„‡a »¿»»¿»»»»ƒ…¿ƒ∆»»
.¯Á‡«≈

לחיות 46) יכול שאינו המוח, קרום או הריאה ניקבה כגון
עח. סנהדרין חודש, עשר בהורג 47)שנים מודים "הכל

מכיוון  הוא, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את
קטילא". ל"גברא נחשב הריהו החיות, מקורות שנחתכו

ראה 48) הוא, דמים שופך שהרי לשמים, מיתה חייב אבל
ב. הלכה שלם.49)למעלה שהוא ידוע לא אפילו

יא:),50) (חולין הרוב אחר שהולכים שלם, בחזקת אדם כל
הרג, טריפה "ראיתם העדים: את שואלים אין כך ומשום
ז. במכות עקיבא ורבי טרפון כרבי הלכה שאין הרג", שלם

שם. חננאל רבינו שלם.51)וראה וודאי הרג כאילו
רפואה.52)

.Ë:¯Ó‡pL ;‚¯‰ - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ‰Ù¯Ë Ì„‡»»¿≈»∆»«∆«∆∆∆¡»∆∆¡«
Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e53ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‚¯‰iL ,‡e‰Â .54; ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆¿∆«¬…ƒ¿≈≈ƒ

enÊÈ ‡nL .¯eËt - ÌÈ„Ú ÈÙa Ï·‡55enÊe‰ Ì‡Â , ¬»ƒ¿≈≈ƒ»∆»»…¿ƒ«
‰Ù¯Ë ‚¯‰Ï ‡l‡ eÓÓÊ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -56; ≈»∆¡»ƒ∆¬≈…»¿∆»«¬…¿≈»

‰nÊ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ˙e„Ú ÏÎÂ57˙e„Ú dÈ‡ -58 ¿»≈∆≈»¿»«¬«»≈»≈
˙BLÙ ÈÈ„a59. ¿ƒ≈¿»

שהרי 53) דין, בית במיתת הרוצח דין לפי אותו דנים ולא
רשאים  אינם חבירו, רוצח איש שראו דין בית כי אפשר, אי

ויהר  ילך אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. כך לדון ומשום וג,
ואפילו  קטילא, גברא שהוא ובפרט להרגו, הוא השעה צורך
עמוד  לסנהדרין הבחירה בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא

משפטי.54)289. ומתן ולמשא לעדים זקוקים שאינם
כי 55) הם, שקר שעדי עליהם ויעידו אחרים עדים יבואו

אחר". במקום שעה באותה הייתם וההורג 56)"עימנו
דין. בית ממיתת פטור הזמה,57)טריפה דין בה לקיים

לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם תורה שאמרה
יט). יט, (סנהדרין 58)(דברים לשקר מפחדים שאינם

והחקירות 59)שם). הדרישות את בטלו ממונות בדיני כי
לב. שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות

.ÈÈÚk „·Ú ‚¯B‰‰ B‡ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡60 ∆»«≈∆ƒ¿»≈«≈∆∆¿«¬ƒ
.‰ÏBb - ‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¡»»»¿ƒ»«ƒ¿»»∆

ומת 60) בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי כתוב:
בעבד  מדבר זה כתוב כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת
עברי  עבד ואין הוא", כספו "כי שם נאמר שהרי כנעני,
אמור  ספרא כסף", שאין עברי עבד יצא - "כסף "כסף",

ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב. ה, פרשה

.‡È·LBz ¯b ‚¯‰L Ï‡¯OÈ61ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ƒ¿»≈∆»«≈»≈∆¡»»»
ÔÈc ˙È·a62e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,63ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒƒ«≈≈¿≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÚ ‚¯‰ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ64„Á‡Â . »ƒ«∆≈∆¡»«»≈»ƒ¿∆»
‰Ê È¯‰ - Bc·Ú ‚¯B‰‰ B‡ ÌÈ¯Á‡ „·Ú ˙‡ ‚¯B‰‰«≈∆∆∆¬≈ƒ«≈«¿¬≈∆

˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜ „·Ú‰L ;ÂÈÏÚ ‚¯‰65ÏÚ ÛÒBÂ ∆¡»»»∆»∆∆ƒ≈»»ƒ¿¿««
'‰ ˙ÏÁ66. «¬«

שנצטווה 61) מצוות, שבע עליו וקיבל בארץ, היושב גוי
גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח, בן עליהן

ד.62) פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
תושב".63) לגר פרט רעהו (גויים), לאחרים פרט רעהו "על

171 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא
תושב. גר נזכר לא זה לפסוק ישמעאל דרבי (ובמכילתא

כאן). משנה כסף כישראל.64)וראה מצוות לו שאין
חייב 65) כנעני עבד אף בהן, חייבת שהאשה המצוות כל

נהרג  אותו וההורג במצוות", הוא "אחיו כך ומשום בהן,
פו. סנהדרין ראה כישראל.66)עליו. ודינו

.·ÈBÏ LÈ Bc·ÚL ?ÌÈ¯Á‡ „·ÚÏ Bc·Ú ÔÈa ‰Ó«≈«¿¿∆∆¬≈ƒ∆«¿≈
B˙Bk‰Ï ˙eL¯67da LiL ‰‡k‰ e‰k‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿¿«¿ƒ»ƒƒ»«»»∆≈»
˙ÈÓ‰Ï È„k68Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÓÚÂ ,˙eÓÏ ‰ËÂ , ¿≈¿»ƒ¿»»»¿»«∆¿ƒ¿«¿«

˙BÚL69Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â »¿««»≈≈∆¡»»»««ƒ
BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙nL∆≈≈¬«««»∆∆¡«…À«ƒ«¿
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‡e‰70'ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ' e‰Óe .71,ÌÈÓBÈk ‡e‰L ÌBÈ ? ««ƒ∆¿«ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡e‰L72. ∆≈≈¿≈

הוא".67) כספו "כי לייסרו כדי 68)כדי בה אין שאם
וזה  א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית,
ישראל  אם "ומה ז): פרשה (משפטים המכילתא לשון
להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר
כדי  בו שיהא עד חייב יהא שלא הוא דין בו, שהקל כנעני

לעת.69)להמית". מעת רשות 70)שהוא לו ויש
יעמוד 71)להכותו. יומיים או יום אם "אך כתוב: בתורה

ו"יום" ימים שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק "יום"72)משמע למילה

שתיםֿעשרה  והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש
אילו שע  שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. ות;

שהכוונה  בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה
לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום
או  "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי שהכוונה
עשרים  היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים"
"יום  נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש
השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי
עשרים  נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים,

.‚È¯Á‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „·Ú ‰kn‰ Ï·‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««
È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈

˙ÈÓ‰Ï73ÔÈ¯BÁ Èa ¯‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף
מכללו  מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי  או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.„ÈÈÏ ‰‡¯È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB¯‚‡Â Ô·‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»

˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈
'Ë·Ma' ¯Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ‰L ¯Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…

Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙Ë·La ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈
‰Úeˆ¯e80‰ÁÈˆ¯ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי 77)שאין בהם שהיה

בשבט"78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט שהוא

בשבט  תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף.81) סכין כגון

.ÂË˜ÒÙe Bc·Ú ¯ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ

ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ
ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰86- ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה

.ÊËÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „·ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡ - ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È¯‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚¯‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ¯‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי שהרי

צ. קמא בבא לשותף, ב ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

ׁשלישי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין

שמת. עד ברעב והניחו

.‡- B˙ÈÓ‰Â ıÚa B‡ Ô·‡a ÔB„Êa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰««∆∆¬≈¿»¿∆∆¿≈∆¡ƒ
ÔÈ„ÓB‡2Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰k‰L ÌB˜Óe Ba e‰k‰L ¯·c ¿ƒ»»∆ƒ»»∆ƒ»»»ƒ
Èe‡¯3Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰Ê ¯·È‡a ˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ B˙B‡4; »≈∆¿»ƒ¿≈»∆≈»

ıÚ ÈÏÎa B‡ ,e‰k‰ da ˙eÓÈ ¯L‡ „È Ô·‡a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»¬∆»»ƒ»ƒ¿ƒ≈
.˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ‰È‰iL „Ú - e‰k‰ Ba ˙eÓÈ ¯L‡¬∆»ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ

BÎ¯È ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â5. ¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«¿≈

מספיקים.3)משערים.2) וכבדו גדלו ופטור 4)אם
להמיתו, התכוון לא שהרי בזדון, שהכהו אףֿעלֿפי ממיתה,

בלבד. להכותו בה 5)אלא שיש בעץ או באבן מכה אותה
מתניו. על להמיתו כדי בה אין לבו, על להמיתו כדי

עח: סנהדרין ממשנה לקוחה הדוגמה

.·ÏÈ‡B‰6'da ˙eÓÈ ¯L‡' ¯Ó‡Â7Ô‡kÓ ,8ÔÈ„ÓB‡L ƒ¿∆¡«¬∆»»ƒ»∆¿ƒ
Ba ‰k‰L ıÙÁ‰ ÔÈ„ÓB‡L ÌLÎe .‰kn‰ ÌB˜Ó¿««»¿≈∆¿ƒ«≈∆∆ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰‡k‰‰ Ák ÔÈ„ÓB‡ Ck ,‰kn‰ ÌB˜Óe¿««»»¿ƒ…«««»»∆∆¡«

„i‰ ˙‡ ÔÈ¯ÚLnL Ô‡kÓ ,„È Ô·‡a9‰ÓB„ BÈ‡ .10 ¿∆∆»ƒ»∆¿«¬ƒ∆«»≈∆
˜eÁ¯a Ba ˜¯BÊÏ ˙Bn‡ ÈzL ˜eÁ¯a B¯·Áa Ô·‡ ˜¯BÊ≈∆∆«¬≈¿ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
‰ÓB„ BÈ‡Â .¯˙È dÁk ‰È‰È ¯OÚ ˜eÁ¯aL ,¯OÚ∆∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿∆…»»≈¿≈∆
˜eÁ¯aL ,‰‡Ó ˜eÁ¯a ˜¯BÊÏ ¯OÚ ˜eÁ¯a ˜¯BÊ≈¿ƒ∆∆¿≈¿ƒ≈»∆¿ƒ

.‰‡k‰‰ Ák ËÚÓ˙È ¯˙BÈa ÌB˜n‰«»¿≈ƒ¿«≈…«««»»

"מקום 6) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
"וכשם  מתחילה: ב והלכה א, להלכה שייך המכה"
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ובכתבֿיד  רסט קושטא ר"מ, רומי ובדפוסי שאומרים",

שאומדים". "כשם קוק: הרב בדבר 7)מוסד לא תלוי וזה
עליו. שמכים באבר אף אלא בלבד, בו שני 8)שמכים את

שאומדים  הראשון, הדין פסוק. מאותו רבינו למד הדינים
יד  "באבן בכתוב מפורש להמית, כדי בו יש אם החפץ את
ומכיון  להמית. כדי באבן שיש היינו בה", ימות אשר
כדי  בה אין לבו, על להמית כדי בה שיש אבן שאותה
לאמוד  שחייבים פסוק, מאותו יוצא ממילא ירכו, על להמית
מכילתא  וראה ג. הלכה סוף להלן וראה המכה. מקום גם
שני  למדו ששם קס, מסעי וב'ספרי' ז, פרשה משפטים

פסוקים. משני ויש 9)הדינים חלשה יד יש היד. של כוחה
בה  ואין קשה פוגעת אינה הראשונה של מכתה חזקה. יד

להמית. ופירושה:10)כדי חדשה, בבא התחלת כאן
זמן  והולכת מתגברת תנופתו עוצמת רב בכוח הנזרק החפץ
מזה, יוצא והולכת. פוחתת העוצמה מכן ולאחר מסויים,
כמו  כלֿכך קשה אינה ביותר קרוב במקום שהפגיעה
עוצמת  לשיא מגיע הנזרק שהחפץ עד מסוים בריחוק
כדי  בה שיש אבן הזורק בינוני שאדם רבינו, ושיער תנופתו.
בערך, אמות עשר בריחוק נמצאת השיא נקודת להמית,

והולכת. פוחתת העוצמה ואילך ומכאן

.‚dÓˆÚ ‰kn‰ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÎÂ11‚¯B‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓe . ¿≈¿«¬ƒ««»«¿»¿«¬ƒ…««≈
ÔË˜ B‡ ÏB„‚ ‡e‰ Ì‡ ,‚¯‰p‰ ÁÎÂ12B‡ ˜ÊÁ B‡ , ¿…««∆¡»ƒ»»»»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰ÏBÁ B‡ ‡È¯a B‡ ,LlÁ«»»ƒ∆¿≈…«≈»∆
Ïk ÔÈ¯ÚLÓ ‰Ê ÏL B˙˙ÈÓ - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»»ƒ»∆∆¿«¬ƒ»

‰È˙BaÒ13. ƒ∆

מכה 11) אינו חזק אדם לפעמים למכה. מכה דומה אינה כי
ממנו  שחלש ואפשר להרוג, כדי זו במכתו ואין רב בכוח
ממכתו  קשה יותר תהיה ומכתו שריריו כוח כל את יאמץ

החזק. בה 12)של אין קטן, להמית כדי בה שיש מכה כי
עט: סנהדרין משנה גדול, להמית של 13)כדי סיכום זהו

כולן. ההלכות שלוש

.„¯eÚL ‰¯Bz da ‰˙ ‡Ï ÏÊ¯a ÈÏk14:¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿∆…»¿»»»ƒ∆∆¡«
ÏÊ¯· ÈÏÎa Ì‡Â15elÙ‡Â ;‡e‰ Áˆ¯ ,˙ÓiÂ e‰k‰ ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»«»……≈««¬ƒ

„Á BÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â .ËÁÓa16ËÁÓ BÓk ,17„etL B‡ ¿««¿∆ƒ¿∆…¿«««
ÔÈkÒ B‡18e‰k‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ19˙LÚa20ÏL «ƒ¿«≈»∆¬»ƒƒ»¿∆∆∆

d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a21ÔÈ„ÓB‡L C¯„k «¿∆¿«≈»¿ƒ»¿∆∆∆¿ƒ
Ô·‡‰ B‡ ıÚ‰22. »≈»∆∆

עו:14) שם שהוא", בכל ממית כתוב 15)"שהברזל ולא
הלכה  למעלה ראה עץ. ובכלי באבן ככתוב בו" ימות "אשר
הדרשה  והשווה ב, הלכה ט פרק סנהדרין ירושלמי וראה א.

עו: וסנהדרין קס. מסעי, החוד 16)ב'ספרי' את בו ונעץ
עו: סנהדרין בגמרא בלבו, או בוושט כגון מסוכן, במקום
ח. חולין השווה דקרו. ומובנו: מיברז", "דברזיה כתוב:

שם.17) שם.18)'ספרי' חולין דקרו.19)ראה ולא
מטיל.20) בה.21)גוש, להמית ראוי ראה 22)אם

א. הלכה למעלה

.‰ÈÏk ‡Ïa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰23e‰k‰L ÔB‚k ,B˙ÈÓ‰Â ««∆∆¬≈¿…¿ƒ∆¡ƒ¿∆ƒ»
BÏ‚¯a B‡ B„Èa24BÙ‚ B‡25- B˙ÈÓ‰Â BL‡¯a ¿»¿«¿¿»¿…∆¡ƒ

‰kn‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓ26BÈ‡ .‰kn‰ ÌB˜Óe ‚¯‰p‰ ÁÎÂ ¿«¬ƒ…«««»¿…««∆¡»¿««»≈
ÏÎa BÏ‚¯a Ba ËÚB·Ï BÚaˆ‡a B¯·Á ÛÁB„ ‰ÓB„∆≈¬≈¿∆¿»¿≈¿«¿¿»
ÂÈ˙Ó ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â ,BÁk27, …¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«»¿»

‡È¯·Ï ˜ÊÁ‰ ‡È¯a‰ ˙‡ ‰kn‰ LlÁ ‰ÓB„ BÈ‡Â¿≈∆«»««∆∆«»ƒ∆»»¿»ƒ
‰ÏBÁ B‡ LlÁ ‰kn‰ ˜ÊÁ28. »»««∆«»∆

יב).23) כא, (שמות יומת" מות ומת איש "מכה ככתוב:

שם.24) 'ספרי' בו, אשה 25)בעט "ונגפו מלשון הכהו.
כב). (שם, המכה.26)הרה" איש דוגמה 27)של זוהי

עח: סנהדרין משנה המכה, לכוח 28)למקום דוגמה
הנהרג.

.Â‡ :¯Ó‡pL ?el‡ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnL ÔÈpÓe‰·È‡· B ƒ«ƒ∆¿«¬ƒ¿»≈∆∆¡«¿≈»
Èt ÏÚ Û‡ .‰kn‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ ,˙ÓiÂ B„È· e‰k‰ƒ»¿»«»…«««∆««ƒ
‰‡k‰‰ ˙BÈ‰Ï ·e˙k‰ CÈ¯ˆ‰ ,'B„Èa' ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿««»»

‰‡k‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLnL ÏÏkÓ .‰·È‡a29. ¿≈»ƒ¿»∆¿«¬ƒ…«««»»

באיבה 29) אותו למכה איבה, בלי חבירו המכה דומה אינו
להמית  כדי בה שיש זו מכה ועל כוחו, מלוא את שמפעיל
יתר  את לשער יש טעם מאותו יומת". "מות התורה אומרת
המכה, ומקום הנהרג כוח כגון ההרוג, מיתת של הסיבות

בשנאה. ואם הפסוק על לה, מסעי שמעוני ילקוט ראה

.Ê‚b‰ L‡¯Ó B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰ ÔÎÂ30- ˙ÓÂ ÏÙÂ , ¿≈«≈∆¬≈≈…«»¿»«»≈
;ÛÁ„p‰ ÁÎÂ ÂÈÏÚÓ BÏÈt‰L ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ…««»∆ƒƒ≈»»¿…««ƒ¿»
ÔÈpÓe .ÏÙpL ÏB„‚Ï ÏÙpL BÓBÈ Ôa ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆∆∆»«¿»∆»«ƒ«ƒ
‰‡Oa Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLnL∆¿«¬ƒ…««»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

epÙc‰È31‰¯OÚ B‰·‚a ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿√∆¿≈»∆ƒ∆»»∆≈¿»¿¬»»
ÌÈÁÙË32e¯Ó‡L BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ÔÈ‡ -33¯B·a ¿»ƒ≈¿≈¿»ƒ¿∆»¿¿

‰Ó‰a ÔÈÚÏ34. ¿ƒ¿«¿≈»

שם.30) ה'ספרי' להסיק,31)לשון אפשר המקום ומגובה
ראה  לא. או להורגו, והתכוון שנאה מתוך אותו דחף אם

שם. שמעוני נא.32)ילקוט בבא ֿקמא ראה 33)ראה
י. הלכה יב פרק ממון נזקי שנפלה 34)הלכות בהמה

אלאֿאםֿכן  לשלם חייב הבור בעל אין ומתה, הבור לתוך
טפחים. עשרה עמוק הבור היה

.Áe‰k‰L B‡ ,ıÚa B‡ Ô·‡a B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ „Á‡∆»««∆∆¬≈¿∆∆¿≈∆ƒ»
ÁÏÓ Le‚a B‡ ¯ÙÚ Le‚a35‡ÏÓ ÏÒa B‡ ,˙È¯Ù‚Â ¿»»¿∆«¿»¿ƒ¿«»≈

¯ÙÚ36˙B¯B¯ˆ B‡37ÁÏÙa elÙ‡Â ,38‰Ï·c39; »»¿«¬ƒ¿∆«¿≈»
˙ÈÓ‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L Ïk - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL40, ∆∆¡«¬∆»»…∆»¿»ƒ

„·k‰Â41.˙ÈÓnL ‡e‰ ¿«…∆∆≈ƒ

באבן".35) "ואם הפסוק על שם שמעוני, שהפיל 36)ילקוט
שם. קטנות.37)עליו, "ככר 39)בחתיכה.38)אבנים

(פירוש  היבשות" התאנים מן שעושים ריחיים, כמו גדול,
א). משנה ב, פרק תרומות ועץ 40)המשניות ואבן
ההווה. מן דוגמאות אלא אינם על 41)שבתורה בהפיל

לכובד, היד כוח מצטרף ובמכה קובע, לבדו הכובד הנרצח
בכל  כבד. בדבר למכה וקל דק במקל מכה דומה אינו כי

מכריע. גורם הוא הכובד אופן

.ËÌÈn‰ CB˙Ï B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰42- L‡‰ CB˙Ï B‡ «≈∆¬≈¿««ƒ¿»≈
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˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡43¯eËt - ÌMÓ44 ¿ƒƒ»«¬ƒ»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ45·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,46L·k Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ«≈ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ»«

ÂÈÏÚ47¯‡L ‡lL „Ú L‡‰ CB˙a [B‡ ÌÈn‰ CB˙a] »»¿««ƒ¿»≈«∆…ƒ¿«
Ba48‡e‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ - ˙ÓÂ ˙BÏÚÏ Ák…««¬»≈«»««ƒ∆≈

‰lÁza ÛÁBc‰49B¯·Á Èt ÏÚ B„È ÁÈpÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «≈«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¬≈
B‡ ,˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯t¯ÙÓ BÁÈp‰L „Ú BÓËÁÂ¿»¿«∆ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿

‰nÁa B‡ ‰pva BÁÈp‰Â B˙ÙkL50B‡ ,˙nL „Ú ∆¿»¿ƒƒ«ƒ»««»«∆≈
ÂÈÏÚ ‰aL51B‡ ,Áe¯‰ epnÓ ÚnL „Ú ÌB˜Ó ∆»»»»»«∆»«ƒ∆»«

˙È·Ï B‡ ‰¯ÚÓÏ BÒÈÎ‰L52ÂÈÏÚ ÔMÚÂ53,˙nL „Ú ∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ≈»»«∆≈
LÈL ÏL ˙È·Ï BÒÈÎ‰L B‡54˜ÈÏ„‰Â55„Ú ¯ ÂÈÏÚ ∆ƒ¿ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈«

Ï·‰‰ B˙ÈÓ‰L56BÓk ‰fL ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ el‡ ÏÎa - ∆¡ƒ«∆∆¿»≈∆¡»»»∆∆¿
.B„Èa B˜ÁL∆¬»¿»

עו:42) ומת.43)סנהדרין עלה שדחף 44)ולא אףֿעלֿפי
להמית. כדי בדחיפה שאין ידיו, במו מסור 45)אותו ודינו

שם. 'ספרי' ראה הדחיפה 46)לשמים. שלא אףֿעלֿפי
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי האש, אלא הורגת

זה 47) ובא משם, לעלות יכול והוא המים, לתוך נפל חבירו
להרים  יוכל שלא המים, בתוך בכוח הנופל של ראשו ואחז

שם. משנה ממנו.48)ראשו, שהרפה בכל 49)לאחר
הרגה  המים לתוך הנפילה או הדחיפה שלא חייב, זאת

אותו. הרג הכובש אלא הורגות 50)אותו, והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות והאש המים כמו אותו,

הקודמות 51) בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא אףֿעלֿפי
וזהו  ונחנק. מחבירו אויר שמנע מעשה עשה אלא -
שם. הבחירה בית וראה שם, שבגמרא "המצמצם"

ממית.52) דבר שום בו הממית.53)שאין המעשה וזהו
ממנו,54) לצאת יכול הדולק הנר הבל ואין ביותר, שסתום

שם. גמרא לתוכו. חודר שמבחוץ האויר בדוגמה 55)ואין
ואילו  שמת, עד חבירו על העישון במעשה המשיך הקודמת,
מת  לא שעה ובאותה חדֿפעמי, הדלקה מעשה עשה כאן

חייב. הוא זאת ובכל עלֿידי 56)חבירו, המקולקל האויר
הדולק. הנר

.È·Ú¯a BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï·‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡·e ÌLÏ ‡B·Ï58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60Ú¯tL B‡ ,61‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa - LÁ B‡ ·Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ;66ÌÈÓc L¯B„Â ,67L¯Bc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

אותו 57) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק ההולך
למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב היה לא עדיין

עז. שם.58)סנהדרין שהניחו למעלה 59)לאחר קרקעיתה
למטה. שלבסוף 60)ופיה עד ומתקלקל הולך והאויר

היתה  לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו, חונק
שם. כלל, התקרה,62)גילה.61)חמה גבי שעל טיח

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, היה הנחש 63)וזה שאחז
נשף  והנחש חבירו, בגוף הנחש שיני והגיע והוליכו, בידו

עו: שם משנה ומת, שלא 64)אותו ברמז, או בדיבור
כ. פרק אמור 'ספרא' וראה שם, משנה מעשה, עשה

שם 65) היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית שלא
גורם  אלא אינו כך משום כן, אחרי רק בא וזה ממית, דבר

הנח  את עליו השיך ואפילו ופטור. חייב למיתה אינו ש
של  שיניו בין ממש עומד הארס אין החכמים שלדעת מיתה,
מכוח  הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא הנחש,

עח. שם גורם, אלא אינו והמשיך ומרצונו, ראה 66)עצמו ַ
בֿג. הלכות ט,67)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא

ומענישו.68)יג).

.‡ÈÛÁBc‰ ÔÎÂ69¯B·a B¯·Á70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈ¯z ‰È‰Â ıÁ Ba ˜¯fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»
¯ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆

Ô‰ÈL - ÒÈ¯z‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙È·a ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»
¯ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74¯eËt - Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»

.Ìc‰ epnÓ L¯„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

עז:69) למעלה 70)סנהדרין ראה להמית. כדי בנפילה שאין
ז. הסיר.72)מגן.71)הלכה פטור,73)או הדוחף

עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו שבשעה
שם. למיתה, גורם אלא שאינו פטור לאחר 74)והמסלק

ומעשה 75)שדחף. להמית, כדי בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, אלא אינו סילוק

.·È˜¯Bf‰76¯B¯ˆ77Ï˙Îa78‰È¯BÁ‡Ï Ô·‡‰ ‰¯ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰‚¯‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

¯ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e¯˙‰L ,80e‚¯‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a82ÔÈ¯eËt -83,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ; ¿«¿««¿ƒ¿«¿««

‰n‡ ‰‡Ó ÛBÒÏ elÙ‡84ÔÈ·iÁ -85da LiL ,‡e‰Â . ¬ƒ¿≈»«»«»ƒ¿∆≈»
e¯‡aL BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k86. ¿≈¿»ƒ¿∆≈«¿

עז:76) סנהדרין חבירו, את להרוג אבן.77)שנתכוון
בכותל.78) בכוח כדי 79)והכה  בכוח, בכותל בו ומכים

לאחוריו. הרבה את 80)שיחזור יהרוג בחזירתו שהכדור
הכותל.82)במזיד.81)חבירם. המשחקים 83)מן כי

מארבע  פחות ולא הרבה, לאחוריו הכדור שיחזור מתכוונים
בכוונה. שלא כהמית לדונו יש ולפיכך מפני 84)אמות,

רב. למרחק שיחזור רוצים התכוונו 85)שהמשחקים כי
שם. גמרא הכדור, בא ומכוחם הלכה 86)להרוג, למעלה

א.

.‚È‰‚¯‰Â ÔÈ„„ˆÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰ÏÚÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê87- »«∆∆¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
·iÁ88ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ . «»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»∆≈»

ÛÈˆ‰Â ,Á¯·Ï89.ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ƒ¿…«¿≈ƒ»»«ƒ»≈¬≈∆∆¡»»»
‡e‰Â90ÔBL‡¯ ÁkÓ ˙eÓiL ,91.ÂÈOÚnÓ ‡a‰ ¿∆»ƒ…«ƒ«»ƒ«¬»

לצדדים.87) נפילתה הוא 88)בשעת כוחו עדיין זה שאף
כוח  שפסק פטור, במאונך בנפילתה הרגה אם אבל (שם).

בלבד. הארץ משיכת כוח ופועל את 89)הזורק שהפנה
אליו. המים סמוך 91)בתנאי.90)זרם שהניחו כגון

את  שהניח במקום וכשהסירה מדרון, והשפה התעלה לשפת
שלא  במקום הניחו אם אבל מיד, המים עליו באו הכפות,
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אליו, הגיעו מכן לאחר אלא ראשון, בכוח אליו במים הגיעו
שם. ורש"י גמרא ופטור, גרמא אלא זה אין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להכות 1) או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר

ואח"כ  והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום
אדם  בני עשרה הכהו ודין משענתו. על ופירוש הכביד.
כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה
כנגדו. שקולות המצוות כל ואם דמים, שפיכות עוון גודל

.‡Ôek˙n‰2‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï3¯eËt -4 «ƒ¿«≈«¬…∆∆¿»«∆∆»
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓe ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ5˙eÏb‰ ÔÓe ,6ÈÙÏ ; ƒƒ«≈ƒƒ««¿ƒƒ«»¿ƒ
B˙B‡ ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡L7¯‡a˙iL BÓk ,8. ∆≈»≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿»≈

Ï‡¯OiÓ ‰„Ú CB˙Ï Ô·‡ ˜¯Bf‰ ,CÎÈÙÏ9„Á‡ ‚¯‰Â ¿ƒ»«≈∆∆¿≈»ƒƒ¿»≈¿»«∆»
¯eËt - Ô‰Ó10ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ11. ≈∆»ƒƒ«≈ƒ

עט.2) שמעון.3)סנהדרין את והרג לראובן התכוון
עליו 4) וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב:

לו" "וארב המלים יא). יט, (דברים ומת" נפש והכהו
שיתכוון  "עד חייב שאינו שמעון, רבי למד מכאן מיותרות,
(שם  ברייתא שסתם מפני כמותו פסק ורבינו (שם). לו"

הבאה. הערה ראה בשיטתו, נאמרה בברייתא 5)עט:)
זו  ברייתא עט: שם רבא, שהביא חזקיה של מדרשו מבית
ממיתה  פטור זה את והרג לזה שהמתכוון פוסקת
נגד  שמעון כרבי ופסק רבינו, הסתמך ועליה ומתשלומין.
של  זו כברייתא היא בתלמוד שההלכה מפני החכמים,
בדוקות  שהיו חייא, רבי אביו ברייתות את ששנה חזקיה,
פרק  סנהדרין ירושלמי ראה נתן. רבי פסק וכדעתו ונכונות.
הלכה  ג פרק שם וירושלמי לה. כתובות ובבלי ד, הלכה ט,
ופירוש  ומפקא, דיבורֿהמתחיל 'תוספות' עט. וסנהדרין א
חובל  להלכות לחםֿמשנה וראה שם. לרבינו המשניות

ה. הלכה ד פרק מקלט.6)ומזיק מפני 7)לערי
לו. מכפרת הגלות ואין חמור, ועוונו להרוג שהתכוון

ד.8) הלכה ו, פרק יהודים 9)להלן שכולם אףֿעלֿפי
שיהיה. מי יהיה מהם, אחד להרוג לא 10)והתכוון כי

מיוחד. לאחד הדם 11)התכוון וגואל לשמים, מסור ודינו
ד. הלכה ו, פרק להלן ראה פטור. שהרגו

.·Ôek˙12‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B¯·Á ˙‡ ˙Bk‰Ï ƒ¿«≈¿«∆¬≈«»¿»¿…»»
dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k ÈÏka13ÏÚ Ô·‡‰ «¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿»¿»¿»»»∆∆«

˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ14B‡ ;15 ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«ƒ»≈
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿««ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«
È„k da ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ Ô·‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,BaÏƒ¿»¿»»»∆∆«»¿»¿…»»»¿≈
,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ«»¿»»≈»ƒƒ«≈ƒ

‰ÏBb ‰eÎa ‚¯B‰‰ ÔÈ‡L ;‰ÏB‚ BÈ‡Â16Ï·‡ .17Ì‡ ¿≈∆∆≈«≈¿«»»∆¬»ƒ
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿««»¿»¿»»»¿≈¿»ƒ«
‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó18. »¿»¿»¿»»«ƒ»≈¬≈∆∆√»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ההורג,12) פטור הקודמת בהלכה עט. עה: סנהדרין משנה
זה, להרוג התכוון זו ובהלכה זה, להרוג התכוון שלא מפני

לפטור. צדדים בו יש זאת שהאבן 13)בכל בו והתרו

לבו. על ללכת למכת 14)עלולה התכוון שלא פטור,
לא 15)מיתה. אבל מיתה, למכת שהתכוון אףֿעלֿפי

א. הלכה ג, פרק למעלה ראה מיתה. מכת מכות 16)הכהו
וכו'. למתכוון פרט דעת" "בבלי שם.17)ז. משנה

ואףֿעלֿפי 18) מיתה, מכת והכהו מיתה למכת שהתכוון
איש. לאותו התכוון אבר, לאותו התכוון שלא

.‚·Á ˙‡ ‰kn‰Ô·‡a B¯19ÛB¯‚‡a B‡20Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««∆∆¬≈¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆
ÔÈ„ÓB‡ -21‰MÓÁ Ô˙B - ÌÈiÁÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ¿ƒƒ¬»¿«ƒ≈¬ƒ»
ÌÈ¯·„22¯ËÙÂ23„ÈaÎ‰Â ‰kn‰ ‰ÏÁ elÙ‡Â .24˙Óe ¿»ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»»«À∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ25‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡Â . ≈¬«««»¬≈∆»¿ƒ¬»¿ƒ»
„iÓ ¯‰q‰ ˙È·a ‰kn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡ -26ÌÈÈzÓÓe , ¿ƒ∆««∆¿≈«…«ƒ»«¿ƒƒ

‰ÊÏ27˙Ó Ì‡ :28‡t¯˙Â Ï˜‰ Ì‡Â ,‰kn‰ ‚¯‰È - »∆ƒ≈≈»≈««∆¿ƒ≈≈¿ƒ¿«≈
‰ÓÏL ‰‡eÙ¯29˜eMa CÏ‰Â30ÂÈÏ‚¯ ÏÚ31¯‡Lk ¿»¿≈»¿»««««¿»ƒ¿»

ÌÈ‡È¯a‰32‰kn‰ ÌlLÓ -33¯ËÙÂ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ34. «¿ƒƒ¿«≈««∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»

את 19) איש "והכה בתורה: ככתוב להמית, כדי בו שיש
יט). כא, (שמות באגרוף" או באבן ביד,20)רעהו

הכף. לתוך אצבעותיה עח:)21)כשמקבצים (שם ביתֿדין
וראה 22) פג: בבאֿקמא בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק,

א. הלכה א, פרק ומזיק חובל נמשך 23)הלכות ואפילו
ב, פרק (שם כלום לו מוסיף אינו המשוער, מן יותר החולי

טו). באומד 25)חוליו.24)הלכה שטעו אומרים ואין
הכבידה  עליו שבא אחר חולי מחמת אומרים אלא ראשון,

עח:). סנהדרין (רש"י אין 26)המכה ערבים, יתן ואפילו
"ונקה  ו): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה מקבלים.
תלמודֿלומר: בשוק, ויטייל ערבים יתן אני שומע המכה,
שמרפא" עד אותו שחובשים מגיד בחוץ, והתהלך יקום אם

נקי). היה לא עכשיו שעד משמע - יבריא 27)(ונקה שמא
זמן.28)המוכה. לאחר "ורפא 29)ואפילו ככתוב:

עוד  וראה שלמה, רפואה שמשמעו כבד, בבנין ירפא"
שם. די 30)מכילתא ולא בחוץ", "והתהלך ככתוב:

וראה  שלמה, לרפואה ראייה עדיין זה שאין בבית, שיתהלך
שם. כשהוא 31)מכילתא או חבירו על נשען כשהוא ולא

עליו. להשען למקל לעזרת 32)זקוק זקוקים שאינם
הם. חלושים שעדיין מבריאים, חולים כדרך ולא הזולת,

מחוייב 33) היה ולא למיתה, תחילה שאמדוהו אףֿעלֿפי
מחיוב  זה ונקה נתרפא שהלה לאחר אבל דברים, בחמשה

דברים. חמשה של ממון חיוב עליו חזר ורק 34)מיתה,
זכאי. יצא אז

.„'BzÚLÓ ÏÚ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê35Cl‰iL BÈ‡ - ∆∆∆¡««»«ƒ¿«¿≈∆¿«≈
‰ËBp‰ elÙ‡L ,¯Á‡ ÏÚ B‡ ‰hn‰ ÏÚ ÔÚL ‡e‰Â¿ƒ¿»«««∆««≈∆¬ƒ«∆
'BzÚLÓ' ¯Ó‡ ‡Ï .˙ÚLn‰ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ ˙eÓÏ»»¿«≈««ƒ¿∆∆…∆¡«ƒ¿«¿

BÈ¯a ˙ÚLÓ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰iL ‡l‡36‰È‰È ‡ÏÂ , ∆»∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿∆∆À¿¿…ƒ¿∆
.ÂÈÏÚ ÔÚM‰Ï ¯Á‡ Ák CÈ¯»̂ƒ…««≈¿ƒ»≈»»

המכה".35) ונקה משענתו על בחוץ והתהלך יקום "אם
כתוב 36) כך ומשום בורייה", "על אונקלוס תרגם וכך כוחו,

עצמו, כוח על כלומר "משענת", על ולא "משענתו", על
שם. מכילתא וראה לגמרי, שנתרפא

.‰‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡37Ï˜‰Â ,38‰È‰M ‰nÓ39‡Ïe ,¯Á ¬»¿ƒ»¿≈≈ƒ«∆»»¿««
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‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ „ÈaÎ‰ Ô‡kÓ40ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆∆¡»¿≈¿ƒ
ÈL „Ó‡ B˙B‡41¯·cÏ ÌÈÏ‚¯L ,Ï˜‰Lk42. …∆≈ƒ¿∆≈≈∆«¿«ƒ«»»

משנה 37) המכה, מחמת המוכה שימות ביתֿדין שיערו
עח. כך 38)סנהדרין מצבו היה ולו המוכה, של החולי

למיתה. אותו אומדים היו לא לא 39)מתחילה, אבל
אותו  אומדים היו לגמרי, נתרפא שאילו לגמרי. נתרפא

ג. הלכה ראה ונפטר, שם.40)לממון החכמים כדעת
הכביד 41) אפילו פטור. ויצא דברים חמשה וישלם לחיים,

ג. הלכה כלמעלה ומת, אחרֿכך מחמת 42)חוליו שמת
שלנו  בדפוסים למיתה. אמדוהו מתחילה שהרי זו, מכה
רבי  דברי בסיום לדבר" "שרגלים המלים נאמרו בתלמוד
הלכה  ט פרק (סנהדרין הירושלמי אבל פטור. האומר נחמיה
מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי ומוסיף: מגיה ג)

289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי הוא וכן לדבר.
זו  וגירסה מכי"ק, 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי

רבינו. לעיני היתה

.Âe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰¯OÚa Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk - ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈ¯eËt45Ì„‡ LÙ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚¯‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú -47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eL·kL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈ·LBÈ ÌÈa¯ eÈ‰L49‚¯‰Â Ô‰ÈÈaÓ50- ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈ¯eËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח.43) וכן 44)סנהדרין להמית, כדי ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי מהם אחד באף בשאין ואפילו 45)הדין

מיתתו. את שקירב נפש 46)האחרון כל יכה כי "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף כאחת, כולם ובין
ט.48) הלכה ג, פרק למעלה פ.49)ראה ֿ 50)שם אף

מיתה. וחייב הנפש כל שהרג אחד שיש מפני 51)עלֿפי
מסתיים  וכו' חץ יצא של [הדין לנו. ידוע הרוצח שאין
אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני, את הורגים אין עליו,
שרבינו  ונראה מספק. הורגים שאין הוא פשוט דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ. ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.Êe˜¯Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Ô·‡ ‰¯OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰B¯Á‡a Ô·‡ „Á‡ ˜¯ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»

ÁˆB¯54ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙Â BÈc ¯Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ
BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÁˆB¯Â .ÔÈ¯eËt Ôlk - Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯eËt Ôlk - ÔÈc ¯Ó‚pL ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁˆB¯a ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

של 54)שם.53) בכת"י וכן רס"ט קושטא בדפוס עט: שם

נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק, הרב מוסד
נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת

שאין  כל כי דינו, לגמור אפשר אי בי"ד, בפני כולם יבואו
"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי

הרוצח  מי שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי כרבנן

ט. הלכה כד,

.Á‚¯B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ ¯Á‡ „Á‡‰ e‰‡¯ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚¯‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡¯˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙B¯È˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk - «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ¯‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ64e¯ˆiL „Ú65Ck ¯Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒ¯k Ú˜azL „Ú ÌÈ¯BÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„·kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) כולו,59)סנהדרין המעשה את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו עד 60)ואיֿאפשר נהרג ואינו

שם. בו. מתרים עדיו שני צדדיות,61)שיהיו בשאלות
שאמרו  תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי שבדק זכאי כבן
זו  תאנה לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים

ט: סנהדרין גסים, עוקציה או דקים שבע 62)עוקציה
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי "כיפה",

כ.64) ל, ישעיה הכתוב צרים.65)לשון שנעשים
הקודמת 66) בהלכה אבל הם. רוצחים כולם שהרי וימותו,

דינו  נגמר לא מהם אחד שהרי לכיפה, אותה מכניסים אין
כרוצח.

.ËÏ ‰Ê ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡L ¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿À¿≈ƒ«≈ƒ
·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ - ‰˙ÈÓ ·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈«»
˙BBÚ LiL Èt ÏÚ Û‡L .B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰˙ÈÓƒ»¿ƒ∆««ƒ∆≈¬

ÌÈÓc ˙eÎÈÙMÓ ÔÈ¯eÓÁ67B·eMÈ ˙˙ÁL‰ Ô‰a ÔÈ‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ≈»∆«¿»«ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú elÙ‡ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÌÏBÚ ÏL68ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ¬»»»¿≈

˙BÈ¯Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ69˙eÎÈÙLk ÔÈ‡ ,˙aL ÏelÁ B‡ »ƒ«¬»ƒ«»≈»ƒ¿ƒ
,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚÓ Ô‰ ˙BBÂÚ el‡L ;ÌÈÓc»ƒ∆≈¬≈≈¬≈∆≈»»«»
ÏÎÂ .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·ÚÓ ÌÈÓc ˙eÎÈÙL Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿≈¬≈¿»
ÔÈ‡Â .¯eÓb ÚL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔBÚ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¬≈»»»¿≈
,‰Ê ÔBÚ „‚k ÔÈÏe˜L ÂÈÓÈ Ïk ‰OÚL ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»»»»»¿ƒ¿∆∆»∆
Ì„a ˜LÚ Ì„‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈc‰ ÔÓ e‰eÏÈvÈ ‡ÏÂ¿…«ƒƒ«ƒ∆∆¡«»»»À¿«

¯ÓB‚Â LÙ70,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ·‡Á‡Ó „ÓÏe ‡ˆ . »∆¿≈≈¿«≈«¿»≈¬»»»
·‡Á‡Î ‰È‰ ‡Ï ˜¯ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L71e¯cÒpLÎe , ∆¬≈∆¡««…»»¿«¿»¿∆ƒ¿¿

ÔBÚ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ ÈÙÏ ÂÈ˙BiÎÊe ÂÈ˙BBÚ¬»¿À»ƒ¿≈¡…≈»…ƒ¿»»
Ïe˜ML ¯Á‡ ¯·c ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰iÏk B·iÁL∆ƒ¿¿»»¿…»»»»»«≈∆»
Áe¯‰ ‡ˆzÂ :¯Ó‡pL ;˙B· ÈÓ„ ‡l‡ ,Bc‚k¿∆¿∆»¿≈»∆∆¡««≈≈»«

„ÓÚzÂ72˙B· Áe¯ ‰Ê - '‰ ÈÙÏ73:BÏ ¯Ó‡Â , ««¬…ƒ¿≈∆«»¿∆¡«
‰zÙz74ÏÎez Ì‚Â75B„Èa ‚¯‰ ‡Ï ÚL¯‰ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«∆¿«»«¬≈»»»…»«¿»

·aÒ ‡l‡76.B„Èa ‚¯B‰Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , ∆»ƒ≈«»…∆¿≈¿»
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שבאה 67) סייף ממיתת שחמורים וסקילה, שריפה שענשם
דמים. שפיכות סקילה.68)על וחייב בעיקר כופר שהוא

יא.69) הלכה א, פרק למעלה אל 70)ראה ינוס, בור "עד
עד  היינו הקבר, עד נפש, שרצח אדם כלומר בו", יתמכו
יצילו  לא אבל הצלה, למצוא למקום ממקום ינוס מותו, יום
מפני  לעגל, מזבח בנה שאהרן ז. סנהדרין וראה אותו.
תקנה  להם תהיה ולא אותו, יהרגו יסרב שאם שחשש
וראה  תקנה. להם תהיה אפשר לעגל, שיעבדו מוטב לעולם.

ד. הלכה א, פרק "אשר 71)למעלה הוא: הכתוב והמשך
אחרי  ללכת מאד ויתעב ה' בעיני הרע לעשות התמכר

ויעמד.72)הגילולים". . . . ויצא סנהדרין 73)במקרא:
יפול.74)קב: ושם למלחמה, שילך אחאב את
של 75) דין גזר נחתם נבות דמי של זה עוון שעל מכאן

כן. לפני בידו שהיה עבודהֿזרה, עוון על ולא אחאב,
של 76) עירו לזקני מכתבים ששלחה אשתו, איזבל עלֿידי

כא. מלכיםֿא נבות,

.ÈÌÈÒ¯B˜Èt‡‰77‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ Ì‰Â ,78B‡ »∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈¬»»»
‰Ï· ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÒÈÚÎ‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ‰79L·Ï B‡ »∆¬≈¿«¿ƒ¬ƒ»«¿≈»»«

ÊËÚL80ÒÈÚÎ‰Ï81ÒB¯B˜Èt‡ ‰Ê È¯‰ -82, ««¿≈¿«¿ƒ¬≈∆∆ƒ
ÔÈ¯ÙBkLÂ83‰‡e·p·e ‰¯Bza84Ô‚¯‰Ï ‰ÂˆÓ -85Ì‡ . ¿∆¿ƒ«»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ

ÛÈÒa Ô‚¯‰Ï Ák B„Èa LÈ86‡ÈÒ‰¯Ùa87Ì‡Â ;‚¯B‰ - ≈¿»…«¿»¿»¿«ƒ¿«¿∆¿»≈¿ƒ
˙BÏÈÏÚa Ô‰ÈÏÚ ‡a - Â‡Ï88·aÒiL „Ú89.Ô˙‚È¯‰ »»¬≈∆«¬ƒ«∆¿«≈¬ƒ»»

- ¯‡aa Ìlq‰Â ,¯‡·Ï ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»∆»≈∆∆»«ƒ¿≈¿«À»«¿≈
,‚b‰ ÔÓ Èa „È¯B‰Ï „e¯Ë ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â ,B˜lÒÓ¿«¿¿≈¬≈ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«»

EÏ ep¯ÈÊÁ‡Â90‡ˆBiÎÂ .91.el‡ ÌÈ¯·„a ¿«¬ƒ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈

"המינים".77) ובכת"י: ר"מ רומי ובדפוס 78)בדפוס
ידובר  זו בהלכה מישראל". עבודהֿזרה "עובדי ר"מ: רומי
הבאה. בהלכה ידובר גוים ועל בלבד, ישראל בני על

והאוכלה 79) טבעית, מיתה מתה או כהלכה נשחטה שלא
לאו. איסור על אלא עובר בו 80)אינו שאורגים אריג

יט; יט, ויקרא בלאו. ואיסורו יחד, פשתן וחוטי צמר חוטי
יא. את 81)הוריות ומניח לפניו, והיתר שאיסור כגון

הוריות  ה'. את להכעיס בכוונה האיסור את ואוכל ההיתר
וכן 82)שם. עה, הערה ראה "מין", לומר צריך כאן אף

יוחנן  רבי כדעת רבינו ופסק כו: זרה עבודה בגמרא הגירסא
כמין. דינו להכעיס שמומר אבהו, רומי 83)ורבי בדפוס

מן  בתורה" שכופרים והם "והאפיקורסים, הגירסא: ר"מ
משה. ביד ה' פי על שניתנה דברו 84)השמים, נותן שה'

הלכות  ראה שלוחיו, להיות עלֿידו שנבחרו אנשים בפי
וֿח. הלכות ג, פרק מצרים 85)תשובה שהם "מפני

(הלכות  ה'" מאחורי העם את ומסירים לישראל (צוררים)
כתוב: כו:) (ע"ז שלפנינו בגמרא א). הלכה י, פרק עכו"ם
שימותו) (לבאר מורידים היו והמומרים והמסורות "המינים
גירסת  אבל כלל. נזכרו לא ו"האפיקרוסים" מעלים", ולא
והמומרים  והמסורות "המינים היא: והרי"ף חננאל רבינו
מפני  כאן, רבינו הזכיר לא "המסורות" את והאפיקורסים".

פרק ומזיק חובל בהלכות דינם כתב ומה שכבר י. הלכה ח,
להרגם. כוח בידו כשאין רבינו פירש מורידים" "היו שכתוב
וביאור  ה, סעיף תכה סימן חושןֿמשפט ערוך' ''שולחן ראה

יט. סעיףֿקטן שצווה 86)הגר"א בעגל, החוטאים כדין

והרגו  . . ירכו. על חרבו איש "שימו בחרב, להרגם משה
כז). לב, (שמות אחיו" את ויראו,87)איש ישמעו למען

משער  ושובו "עברו משה: שאמר בעגל בחוטאים כמו
שם. במחנה", סיבה.88)לשער לבדות בתואנה,

שם.89) גמרא בידיים, להרוג "עלילות"90)בלי והיינו
שם. שם.91)שהזכיר,

.‡ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ï·‡92ÌÈ·e eÈÈa ÔÈ‡L ¬»¿≈»ƒ∆≈≈≈≈»
‰ÓÁÏÓ93‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯Â ,94Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OiÓ ƒ¿»»¿≈¿≈»«»ƒƒ¿»≈¿«≈»∆

ÔÏÈv‰Ï ¯eÒ‡Â .‰˙Èn‰ Ì‰Ï ÌÈ·aÒÓ ÔÈ‡ -95Ì‡ , ≈¿«¿ƒ»∆«ƒ»¿»¿«ƒ»ƒ
˙eÓÏ eË96BÈ‡ - ÌiÏ ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯L ÔB‚k . »»¿∆»»∆»≈∆∆»««»≈

„ÓÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .e‰ÏÚÓ97‰Ê ÔÈ‡Â - EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬≈∆∆¡«…«¬…««≈∆¿≈∆
EÚ¯98. ≈∆

שבהלכה 92) עבודהֿזרה עובד לישראל בניגוד גוים,
כו. זרה עבודה "טוב 93)הקודמת. - מלחמה בשעת אבל

סופרים  ומסכת א, פרשה בשלח מכילתא הרוג", שבגוים
טו. בשדות 94)פרק עדריהם שמרעים בגזל, שדבקים

בבהמה  והחמירו כו. זרה עבודה לישראל, השייכים אחרים,
ביותר. מזיקה שהיא מפני ולא 95)דקה, מעלים "לא

הורדתם  ידי על מיתתם מסבבים אין כלומר מורידים",
שם. הסכנה, מן אותם מצילים ואין לעזור 96)לבור, אבל

משום  מותר, - חולה לרפא כגון למות, נוטה שאינו לעכו"ם
שם. פרק 97)איבה, למעלה ראה להציל, אתה חייב אלא

יד. הלכה יא.98)א, הלכה ב, פרק למעלה ראה

.·È‰¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈««¬≈»
BÚL¯a „ÓBÚ‰Â99‰Ó‰a ÈÚB¯ ÔB‚k ,„ÈÓz Ba ‰BLÂ ¿»≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿≈¿≈»

‰w„100e¯˜tL101Ï·‡ ;ÔzÏe‡a ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ÏÊ‚a «»∆»¿¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»¬»
‡l‡ ,„ÈÓz BÚL¯a „ÓBÚ BÈ‡L ˙B¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈƒ¿»≈««¬≈∆≈≈¿ƒ¿»ƒ∆»
˙BÏ· ÏÎB‡ ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ∆¬≈«¬»««¿¿≈¿≈

ÔB·‡˙Ï102BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ -103ÏÚ „ÓÚÏ ¯eÒ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¬…«
BÓc104. »

ההתראה.99) אף ורוב 100)על יום יום גזל על שעוברים
ולא  ממון תאות מחמת חוטאים שהם ואףֿעלֿפי היום,
דמיא", כמינות טובא, בה (דאדיק) דדביק "כיון להכעיס.

יז. זרה מופקרים.101)עבודה תאות 102)נעשו מחמת
הבחין  לא להכעיס, בעובר אבל היתר. מוצא כשאינו היצר,

לא. או תמיד ברשעו עומד בין כו:103)רבינו זרה עבודה
בלאו.104) עובר - מציל ואינו והעומד

ה'תשע"ט  אייר י"ג ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld

¤¤£¦¦
¦§¥©§¦©¤¤

מי,1) ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר
המכה  הרב או למודו בשעת בנו שהרג האב גלות. ויתחייב
ויצא  מקלט לעיר הנכנס ודין הכאה. מחמת ומת תלמידו את

קולט. אם והמזבח לתחומו, חוץ

.‡‰‚‚La ‚¯B‰‰ Ïk2‰È„nÓ ‰ÏBb -3da ‚¯‰L »«≈ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ4·LÈÂ :¯Ó‡pL ,B˙BÏ‚‰Ï ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿∆∆¡«¿»«

eÁ˜È ‡lL ÔÈc ˙Èa e¯‰Ê‰Â .Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da»««…≈«»…¿À¿¬≈ƒ∆…ƒ¿
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¯Ùk5‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÓ6B¯ÈÚa ·LÈÏ È„k7, …∆ƒ»≈«ƒ¿»»¿≈≈≈¿ƒ
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL8. ∆∆¡«¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."ehlwn xir l` qepl"

הפסוק  את הביא בשגגה, לרוצח כופר לקיחת באיסור
לב) לה, ...(במדבר מקלטו עיר אל לנוס כופר תקחו "ולא

לשבת  ...לשוב " הפסוק המשך את ציטט לא אבל כו'"
שלא  הל"ת שמצות לשיטתו הרמב"ם כי כו'". ... בארץ
האחד  חיובים, שני כוללת בשגגה, נפש לרוצח כופר לקחת
היה  ואם המקלט, בעיר שישב לאחר והשני שגלה לפני
משמע  היה בארץ" לשבת "לשוב הפסוק המשך מצטט
לשוב  לו לאפשר אין שאז שגלה, לאחר רק הוא שהל"ת

בארץ.לש  בת
עיר  אל לנוס כופר תקחו ולא (ד"ה שם רש"י מפירוש אבל
כופר  ליקח שלא לא־תעשה שמצוות משמע מקלטו")
שגלה  קודם (אבל שגלה. לאחר רק מדברת רוצח לנפש

להגלותו). מצות־עשה יש
(298 cenr b"i wlg y"ewl it lr)

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה ו הגדול.7)פרק הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך
(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע
"ולא  הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה
ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת"
אפשר  ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר

.·‚¯‰p‰ ˙Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰ÏB‚ ‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÈ‡≈»≈«ƒ¿»»∆∆»ƒ≈≈«∆¡»
„iÓ9e‰e„Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ba Ï·Á Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»¬»ƒ»«ƒ¿»»««ƒ∆¬»

‰ÏB‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ‰ÏÁÂ ,‰˙ÈÓÏ10˙‡ ·¯˜ ‡e‰ ‡nL ; ¿ƒ»¿»»»≈≈∆∆»≈≈∆
BÓˆÚ ˙˙ÈÓ11‰ÒÎ Áe¯‰ B‡ ,12.e‰˙‚¯‰Â ‰¯eaÁa ƒ««¿»«ƒ¿¿»««»«¬»«¿

ÌÈÓÈq‰ ÈL Ïk Ba ËÁL elÙ‡13ËÚÓ „ÓÚÂ14BÈ‡ - ¬ƒ»«»¿≈«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
CÎÈÙÏ .B„È ÏÚ ‰ÏB‚15ÏÏk Òk¯t ‡Ï Ì‡ ,16B‡ , ∆«»¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈¿»

BËÁML17˙Èa ÔB‚k ,Ba ˙·MÓ Áe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿»¿»∆≈»«¿«∆∆¿«ƒ
Ìe˙Ò18‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - LÈL ÏL19.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆«ƒ¬≈∆∆¿≈…«≈»∆

בשוגג 9) בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
שם  וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין
(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי 11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס,

שם.12)ע: מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי 19)בלי
כולה. המיתה את עשה החובל

.‚„·Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚¯‰L Ï‡¯OÈ20¯b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
·LBz21‰ÏBb - (22‰‚‚La ‚¯‰L „·Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

¯b ˙‡ B‡ Ï‡¯OÈ·LBz24˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
:¯Ó‡pL .‰ÏBb - ‰‚‚La „·Ú‰ ˙‡ B‡ ·LBz ¯b≈»∆»∆∆ƒ¿»»∆∆∆¡«

ÌÎB˙a ·LBzÏÂ ¯bÏÂ Ï‡¯OÈ È·Ï25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ח:). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ היושב גוי

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ...
ישראל  את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו

בשגגה23) שהורג ישראל כדין שאפילו גולה גוי, כדין ולא
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג

גר 24) כלומר, (שם), תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג הכתוב:25)תושב והמשך

תושב  גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה
תושב  בגר הכתוב את חכמינו ופירשו גולה, בשוגג שהרג

ט.). (שם תושב גר שהרג

.„Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b≈»∆»«∆ƒ¿»≈ƒ¿»»««ƒ
‚‚L ‡e‰L26‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -27ÌÏBÚÏ „ÚeÓ Ì„‡ .28. ∆»«¬≈∆∆¡»»»»¿»

BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL ÈtÓ ·LBz ¯b ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ¿≈≈»∆»«≈»ƒ¿≈∆»»««¿
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Ï ¯znL29‚¯‰Â30,ÂÈÏÚ ∆À»¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ¿∆¡»»»

˙‡ ‚¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .B‚¯‰Ï Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿≈»ƒ∆»«∆
˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡ - ‰‚‚La ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31 »≈»ƒƒ¿»»≈»≈ƒ¿»¿

.Ï‡¯OÈ È·Ï :¯Ó‡pL ;B˙B‡∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈

גולה.26) תושב גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
(סנהדרין 27) התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

זוהי  "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.)
מכות  רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, מיתתם".

נהרג.28)ט. - ששגג פי על אף לו 29)ולפיכך שהיה
ט:). (שם למד ולא הותרה,30)ללמוד שלא פי על אף
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בשגגה. תושב גר בהרג אלא גולה מגינות 31)ואינו אין
מיתה. עונש מפני עליו

.‰‚¯‰L Ôa‰32·‡‰ ÔÎÂ .‰ÏBb - ‰‚‚La ÂÈ·‡ ˙‡ «≈∆»«∆»ƒƒ¿»»∆¿≈»»
ÌÈ¯·c ‰na .B„È ÏÚ ‰ÏBb - Ba ˙‡ ‚¯‰L∆»«∆¿∆«»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡33‰È‰L B‡ ,„enÏ ˙ÚLa ‡lL B‚¯‰Lk ? ¬ƒ¿∆¬»∆…ƒ¿«ƒ∆»»
dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ˙¯Á‡ ˙en‡ B„nÏÓ34Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿À»«∆∆∆≈»ƒ»¬»ƒ
‰ÓÎÁ B‡ ‰¯Bz B„nÏÏ È„k Ba ¯qÈ35˙en‡ B‡36, ƒ≈¿¿≈¿«¿»»¿»À»

¯eËt - ˙ÓÂ37. »≈»

על 32) אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט
אלא  גלות חיוב שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי
עליהן  שחייבין אחרות בעבירות לא אבל בלבד, ברציחה
טו. הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת

גולה.33) המפרנסת 34)שהאב אומנות כבר לו שיש
מצוה.35)אותו. בזה להתפרנס 36)ועושה הבן שיוכל

ל.). (קידושין אומנות בנו ללמד מצווה והאב ממנה,
ו.37) בהלכה ראה והטעם

.ÂB„ÈÓÏz ˙‡ ‰kn‰ ·¯‰ ÔÎÂ38ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL B‡ , ¿≈»«««∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
ÔÈcÏ ‡B·lÓ ÚÓp‰ ÔÈc ÏÚa ˙‡ ‰k‰L39B˙ÈÓ‰Â , ∆ƒ»∆««ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆¡ƒ

ÌÈˆÚ ·ËÁÏ :¯Ó‡pL .˙eÏbÓ ¯eËt - ‰‚‚La40- ƒ¿»»»ƒ»∆∆¡««¿…≈ƒ
·¯‰Â ,Ba ˙‡ ‰kn‰ ·‡‰ ‡ˆÈ .˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿»»»»««∆∆¿¿»«
e‚‚L È¯‰L ,ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe ,B„ÈÓÏz ˙‡ ‰„B¯‰»∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¬≈»¿

.˙Bˆn‰ ˙BOÚ ˙ÚLa e‚¯‰Â¿»¿ƒ¿«¬«ƒ¿

ללמדו.38) דין"39)כדי בית "ושליח כתוב: שם במשנה
דין  בית "ושליח פירש: רש"י זו. הלכה בסוף כמובא
מפרש: כאן הראב"ד מלקות", לחייב ארבעים המלקה
דין  בית שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין בית "שליח
מובן  שהרי ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת
שהרי  כהראב"ד, ולא אנוס, שהוא מפני פטור, שהוא מאליו
עוד  דין) בית (שליח לו "הוסיף כב:) (שם במשנה שנינו

ידו". על גולה זה הרי ומת, אחת בהורג 40)רצועה נאמר
עצים  חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות, שחייב בשגגה
עשיית  מתוך בשגגה הרג אם אבל רשות", דבר כל אף רשות

ח.). מכות קפב; שופטים (ספרי גולה. אינו מצוה

.Ê‰lÁza41‚‚BL „Á‡42„ÈÊÓ „Á‡Â43ÔÈÓÈc˜Ó44 «¿ƒ»∆»≈¿∆»≈ƒ«¿ƒƒ
da ‚¯‰L ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ¿»≈ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ∆»«»
eÁÏLÂ :¯Ó‡pL ,ÔÈ„Â ÌMÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ÔÈÁÏBL¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»ƒ∆∆¡«¿»¿
- ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ .ÌMÓ B˙‡ eÁ˜ÏÂ B¯ÈÚ È˜Êƒ¿≈ƒ¿»¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»
Ìc‰ Ï‡b „Èa B˙‡ e˙Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ45; ¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿…¿«…≈«»

¯ËÙpL ÈÓ46eÏÈv‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ¯ËBt - ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ
‰ Ï‡b „iÓ Áˆ¯‰ ˙‡ ‰„Ú‰˙eÏb ·iÁ˙pL ÈÓ ;Ìc »≈»∆»…≈«ƒ«…≈«»ƒ∆ƒ¿«≈»

e·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ,BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -47B˙‡ «¬ƒƒƒ¿∆∆¡«¿≈ƒ…
.BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ‰„Ú‰»≈»∆ƒƒ¿»

י:41) ט: מכות הדין, בירור לפני שהרג, לאחר מיד
גלות.42) שחייב בשוגג ההורג במזיד 43)בין ההורג ובין

וארב  לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב שכן מיתה, שחייב
האל" הערים אחת אל ונס ומת, נפש והיכהו עליו וקם לו

קפז. שופטים ספרי ראה יא) יט, בורחים 44)(דברים

(שם  לפעול מתחיל הדין שבית לפני הרציחה אחרי תיכף
דין 45)ט:). בית אותו, הורג הדם גואל אין ואם שימיתו,

ב). הלכה א פרק למעלה (ראה אותו ממיתה 46)ממיתים
גֿד. הלכות ו פרק לקמן ראה שכבר 47)ומגלות, משמע

שם. היה

.ÁÔÈ·ÈLnLk48È„ÈÓÏz ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ,B˙B‡ ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ49C¯ca Ìc‰ Ï‡B‚ ep‚¯‰È ‡nL ,50¯ÓB‡Â .51 ¬»ƒ∆»««¿∆≈«»«∆∆¿≈
Ì‰Ï52‡a ‚‚BLa ,ÌÈÓ„ ÈÎÙBL ‚‰Ó Ba e‚‰z Ï‡ : »∆«ƒ¿¬ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈»

.B„ÈÏ ‰OÚÓ«¬∆¿»

י:).48) (שם משם והביאוהו ששלחו מקלט, לעיר דין בית
י 49) אם הדם, גואל את לפייס הרוצח,שידעו את להרוג בוא

ט: חוץ 50)שם הרוצח את שהרג הדם, גואל שהרי
ט). הלכה (ראה עליו נהרג אינו המקלט עיר לתחום

אמנם 51) אומרים. המלווים כי "ואומרים", להיות [צריך
גורס  אינו (רבינו אומר שהרוצח שם במשנה מאיר רבי דעת
בפירוש  רבינו אבל "אף"), המלה את מאיר רבי בדברי

מאיר]. כרבי הלכה אין כותב: הדם,52)המשנה לגואלי
חמתם. לשכך

.ËÌeÁ˙Ï ıeÁ Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰L ‰‚‚La ÁˆB¯53 ≈«ƒ¿»»∆¬»≈«»ƒ¿
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ54ËtLÓ ÔÈ‡ BÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ƒƒ¿»»∆∆¡«¿≈ƒ¿«

˙ÂÓ55. »∆

ãycew zegiyn zecewpã

"...xeht"

"דברה  בגדר אינה פרטיה כל על הדם גואל של ההלכה
לא  שהתורה היא, דפשיטא ומילתא הרע" יצר כנגד תורה
גואל  של לבבו" ש"יחם בגלל למיתה מישראל נפש התירה

הדם.
דין  לבית שנמסרו ומיתות עונשים שישנם כשם אלא,
הרוצח  מיתת עונש נמסר כך שמים, שבידי מיתות וישנם
"ולא  - החטא את ינקה שהוא כדי הדם לגואל בשגגה
בדם  אם כי כו' יכופר לא "ולארץ כו'" הארץ את תחניפו
מעיר  כשיצא רק היא הדם לגואל שהרשות ואף שופכו".
הדם  גואל של הרשות גדר נתחדש אז שרק זה אין מקלטו
הוא  ש"ארי' אלא לידיו העניין נמסר כן לפני גם כי להורגו
(רק) הוא ולכן המקלט בעיר להרגו יכול שאינו עלי' דרביע

פטור.
(62 'rd 113 'r c"kg y"ewl)

וכשם 53) לעיר. סביב אמה אלפיים והוא העיר, גבול
יא:). שם (משנה קולט תחומה כך קולטת, שהעיר

הדין 54) שבית אחרי מקלט מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
שעמד  לפני וברח כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו,
רבינו  שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין
מעיר  היוצא אבל ט, הלכה סיום שהיא י הלכה בתחילת
י  בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי מקלטו
בדין  שעמד שלפני מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא
כתב  וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
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כך  ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף ב סימן החושן בקצות
נקבע  שלא רוצח כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו
הזיד  אם לקבוע יפה כוחו הדין בית שרק ומסתבר, זדונו.
י:) (מכות הונא רב דברי מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או
בדרך  בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח
ואמר  הונא רב סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים
הקדים  אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף ולא "שהרגו"
שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני מקלט לעיר וברח

אחרי 55) הדם גואל ירדוף "פן מדבר הדם בגואל והכתוב
מדוע  הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח
מפני  מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו

"פט  כאן וכתב דייק [רבינו דין. י בית בהלכה ולקמן ור"
להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני ללמדך
לעיר  גלות המחוייב את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט,

.È„Á‡56ÒkiL Ì„˜ C¯ca B‚¯B‰‰57,ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙¯ÈÊÁa B‚¯‰L B‡58B˙B‡ ÔÈ¯ÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ

ÒÎ60È¯‰ - ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ ‰Ê61.B‚¯‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eL¯e , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ Ïk B‚¯‰ Ì‡Â62:¯Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט. להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני

שם.58)ז). גלות. ונתחייב בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט בהלכה
חכמים  תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים

ח. הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י. "כי 61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ז  פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב מקלטו בעיר
ח. להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל

אותו  ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא
את  הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל
כהורג  הוא "הרי מפרש לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס). מסעי, (ספרי עליו

.‡ÈÏk - ‰‚‚La BËÏ˜Ó ¯ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ¯‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚¯B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚¯‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ¯ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את  בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח

לפני 66) מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד

וממנו  שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני  סיכום והרי שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל
.1 שוגג: ברוצח א. לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא
גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו
אין  כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח
אם  .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם
הוא  הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו
(וראה  הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג,

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות

.·ÈËÏB˜ ÁaÊn‰67ÔB„Êa ‚¯B‰a ¯Ó‡pL .68ÌÚÓ : «ƒ¿≈«≈∆∆¡«¿≈¿»≈ƒ
ÈÁaÊÓ69BÈ‡ ‰‚‚La ‚¯B‰‰L ÏÏkÓ ,˙eÓÏ epÁwz ƒ¿¿ƒƒ»∆»ƒ¿»∆«≈ƒ¿»»≈

,ÁaÊÓ BËÏ˜e ‰‚‚La ‚¯B‰‰ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊna ‚¯‰∆¡»«ƒ¿≈«¿ƒ»«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿≈«
ÈÓk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ Ï‡Bb ÌL B‚¯‰Â«¬»»≈«»¬≈∆∆¡»»»¿ƒ

.ËÏ˜Ó ¯ÈÚ CB˙a B‚¯‰L∆¬»¿ƒƒ¿»

יב).67) (מכות המקלט עיר דין לו איש 68)יש יזיד "וכי
בערמה". להרגו רעהו ועומד 69)על הוא, כהן אפילו

עוזיאל  בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום
ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם
מעל  ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא
העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי.

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין

.‚ÈËÏB˜ ÔÈ‡70ÌÈÓÏBÚ‰ ˙Èa ÁaÊÓ ÏL Bb‚ ‡l‡71 ≈≈∆»«∆ƒ¿«≈»»ƒ
Ïa,¯Ê Ï·‡ ;B„Èa ‰„B·ÚÂ Ô‰k ‡l‡ ËÏB˜ ÔÈ‡Â ,„· ƒ¿«¿≈≈∆»…≈«¬»¿»¬»»

‚¯‰pL ‰ÚLa „·BÚ BÈ‡L Ô‰k B‡72‰È‰L B‡ , …≈∆≈≈¿»»∆∆¡«∆»»
B‡ BÏ CeÓÒ ‡l‡ ÁaÊÓ ÏL Bbb ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÂ „·BÚ≈¿…»»««∆ƒ¿≈«∆»»

ÂÈ˙B¯˜a ÊÁB‡73.ËÏ˜ BÈ‡ - ≈¿«¿»≈ƒ¿»

בשגגה.70) ההורג ולא 71)את בירושלים המקדש בית
מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח

(שם). לי המיוחד הדם.72)כלומר, גואל ידי על
כח).73) ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח כיואב

.„È,ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ÁaÊn‰ BËÏwL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆¿»«ƒ¿≈«≈«ƒƒ»
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¯ÈÚÏ B˙B‡ ÔÈÏ‚Óe ÔÈ¯ÓBL [BÏ] ÔÈ¯ÒBÓ ‡l‡∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ
BËÏ˜Ó74ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .75˙eÏb ·iÁÓa ?76; ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À«»

ÔÈ„a ep‚¯‰È ‡lL CÏn‰ ÔÓ „ÁtL ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»«ƒ«∆∆∆…««¿∆¿ƒ
˙eÎÏn‰77˙‡¯B‰a e‰e‚¯‰È ‡lL ÔÈc ˙ÈaÓ B‡ , ««¿ƒ≈ƒ∆…««¿¿»«

BÏ CÓÒÂ ÁaÊnÏ Á¯·e ,‰ÚL78- ¯Ê ‰È‰ elÙ‡Â , »»»««ƒ¿≈«¿ƒ¿««¬ƒ»»»
Ïv ‰Ê È¯‰79˙eÓÏ ÁaÊn‰ ÌÚÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈∆ƒ»¿≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿≈«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ80˙e„Úa ¿»∆»ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«≈ƒ¿≈
.„ÈÓz ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â ‰¯eÓb¿»¿«¿»»ƒ¿»»¬≈≈ƒ»ƒ

ביותר.74) לו הקרובה מקלט אלא 75)לעיר קולט שאין
בידו. ועבודה כהן אלא קולט ואין מזבח, של גגו

התורה.76) דין פי על דין בבית המורד 77)שנתחייב כגון
ח), הלכה ג, פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך
דין  לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך

ד. הלכה ב פרק למעלה ראה על 78)התורה. דווקא ולאו
המזבח. ממעשה 79)גג שהקשה מה משנה כסף ראה

לבית 80)יואב. למות" תיקחנו מזבחי "מעם הכתוב כי
אלא  למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין

ובהתראה. גמורה בעדות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לזה.1) זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר

ודין  שונא. ואיזהו נקלט, אם בשגגה שהרג השונא ודין
ה  לחנות או הבית בעל לחצר ונהרג הנכנס ברשות שלא נגר

כו'. בשוגג

.‡‰LÏL2.‰ek ‡Ïa ÌÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ¿»≈«¿ƒ¿…«»»

גלות,2) שחייב בשגגה בהורג רבינו פתח הקודם הפרק את
השוגג. סוגי את לפרט בא הוא וכאן

.·‰¯eÓ‚ ‰ÓÏÚ‰Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈ3¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ≈≈ƒ¿»»¿«¬»»¿»¿∆∆∆¡«
‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â :Ba4‰Ï‚iL :BÈ„Â .5ËÏ˜Ó È¯ÚÏ «¬∆…»»¿ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
ÏˆpÈÂ6e¯‡aL BÓk ,7. ¿ƒ»≈¿∆≈«¿

כוונה.3) שום אונקלוס 4)ללא  שם ראה  התכוון, לא 
למעלה 5)ורש"י. ראה כפרה. לשם בדין, גלות הוא חייב

א. הלכה ה מקום 6)פרק המקלט משמש כך, על נוסף
לך  "ושמתי הפסוק: בסוף ככתוב הדם, גואל מיד מנוס

שמה". ינוס אשר חמישי.7)מקום בפרק

.‚Ò‡Ï ·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‚¯B‰ LÈÂ8:‡e‰Â . ¿≈≈¿ƒ¿∆«¿»»»¿…∆¿
‡Ït Ú¯‡Ó ‰Ê ˙˙ÈÓa Ú¯‡iL9·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L , ∆∆¡«¿ƒ«∆¿…»∆∆∆≈»¿…

˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L :BÈ„Â .Ì„‡ Èa ˙BÚ¯‡Ó10, ¿…¿¿≈»»¿ƒ∆»ƒ«»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ - Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â11. ¿ƒ¬»≈«»∆¡»»»

חֿיד.8) הלכות וסוף ז, הלכה סוף לקמן מקרה 9)ראה
מצוי,10)נדיר. במקרה אלא גלות התורה חייבה לא

יד. הלכה סוף בעיר 11)וראה לשבת שחייב ברוצח, רק
לעיר  מחוץ אותו להרוג הדם לגואל רשות ניתנה מקלט,
קרוב  רוצח וכן ו). יט, דברים כוֿכט; לה, (במדבר מקלטו
חמור, שעוונו מפני אותו, קולטות מקלט ערי שאין לזדון,
מלשבת  שפטור - לאונס קרוב או באונס ההורג מהֿשאיןֿכן

מקלט. בעיר

.„ÔB„ÊÏ ‰·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈÂ12. ¿≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿»»¿»¿»
‰ÚÈLt BÓk ¯·ca ‰È‰iL :‡e‰Â13BÏ ‰È‰L B‡ , ¿∆ƒ¿∆«»»¿¿ƒ»∆»»

BBÂÚL ÈtÓ .‰ÏB‚ BÈ‡L :BÈ„Â .¯‰Ê ‡ÏÂ ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈∆ƒ¿≈∆¬
BÏ ˙¯tÎÓ ˙eÏb ÔÈ‡ ,¯eÓÁ14ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â . »≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ¿»

B˙B‡ ˙BËÏB˜15˙eÏb ·iÁÓ‰ ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡L , ¿∆≈»¿∆»«¿À»»
„·Ïa16ÌB˜Ó ÏÎa Ìc‰ Ï‡B‚ B‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17 ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿»»

.¯eËt - B‚¯‰Â«¬»»

להרוג.12) התכוון שלא הלכה 13)אףֿעלֿפי להלן ראה
דוגמה. שמים.14)ו, מקלט 15)כלפי לו משמשות אינן

הדם. גואל בגלות.16)מפני כפרה לו שאין זה ולא
מקלט.17) בעיר אפילו

.‰?‰Ê ‰OÚÈ ‰Óe18.Ìc‰ Ï‡BbÓ BÓˆÚ ¯ÓLÈÂ ·LÈ ««¬∆∆≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈«»
ÌÈÁˆ¯‰ Ïk ÔÎÂ19e‚¯‰L20„Á‡ „Úa21‡Ïa B‡ ¿≈»»«¿»ƒ∆»¿¿≈∆»¿…

‰‡¯˙‰22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23Ô‚¯‰ Ì‡ ,24ÔÈ‡ - Ìc‰ Ï‡Bb «¿»»¿«≈»∆ƒ¬»»≈«»≈
‡Ïa ‚¯B‰‰Ó ÌÈ¯eÓÁ el‡ eÈ‰È ‡Ï .ÌÈÓc Ì‰Ï»∆»ƒ…ƒ¿≈¬ƒ≈«≈¿…

.‰ek«»»

יהרג.18) ח.19)שלא הלכה ד פרק למעלה ראה
ֿ 21)בכוונה.20) בית למיתת דרושים והתראה עדים שני

עד  בפני ההורג את אף להרוג מותר למלך אבל בלבד, דין
פטור, שהרגו הדם גואל ואף התראה, בלי ההורג ואת אחד
וראה  שם; שמח' ו'אור י, הלכה ג פרק מלכים הלכות ראה
השגת  וראה מ. פרק סוף שלישי חלק נבוכים' 'מורה

כאן. עדים.22)הראב"ד שני שהוכחשו 23)בפני כגון
שם. למעלה בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים

להרגם.24) אסור לכתחילה אבל בדיעבד,

.Â?„ˆÈk25˜¯Bf‰26B‡ ,‰‚¯‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡ ≈««≈∆∆ƒ¿»«ƒ¿»¿»
,‰˙ÈÓ‰Â Ô·‡ ‰ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÏ˙k ¯˙Bq‰«≈»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿»∆∆¿≈ƒ»

ÌBia B¯˙qL ÔÈa27·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈla B¯˙qL ÔÈa ≈∆¿»«≈∆¿»««¿»¬≈∆»
„ÈÊÓÏ28È¯‰L ,‡È‰ ˙eÚÈLt BfL ÈtÓ ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¬≈

ÔiÚÏ BÏ ‰È‰29.¯zÒÈ B‡ ˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â »»¿«≈¿««»ƒ¿…ƒ¿…

לאונס.25) קרובה או לזדון קרובה התכוון 26)שגגה ולא
ח.). (מכות יכול 27)להרוג קל שבעיון גדולה, שפשיעתו

בדרך. העובר את לראות שהרי 28)היה ממש, מזיד ולא
להרוג. התכוון שם.29)לא דרכים, עוברי ישנם אם

.Ê‰tL‡Ï B¯˙Ò30da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰ Ì‡ :‰ÏÈla31 ¿»»«¿»««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ -32ÔÈ‡ Ì‡Â ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈

¯eËÙe ,Ò‡Ï ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ÏÏk da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»¿»¬≈∆»¿…∆»
.˙eÏb‰ ÔÓƒ«»

זבל 30) שם משליכים העיר שתושבי הרבים, שברשות
צרכיהם. שם עושים גם צרכיהם.31)ולפעמים לעשות

תפגע 32) והאבן אדם שם שיש הדעת על להעלות לו שהיה
היטב. לעיין עליו והיה בו,

.Áda ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ ‰tL‡‰ ‰˙È‰33,‰ÏÈla »¿»»«¿»¬»¿ƒ»»««¿»
Ì„‡ ‰¯˜Â ,ÌBia da ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡Â34·LÈÂ ¿≈»¬»¿ƒ»»«¿ƒ¿»»»¿»«

‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰¯È˙Ò ˙ÚLa Ô·‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÌL»¿»¿»»»∆∆ƒ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



ytpקלב zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - xii` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÏBb35Ô·‡‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡ Ì‡Â .36,·LÈÂ ‰Ê ‡a ∆¿ƒ««∆»¿»»∆∆»∆¿»«
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ37.˙eÏb‰ ÔÓ ¿»¿»»»»≈¬≈∆»ƒ«»

צרכיהם.33) לעשיית אדם מאחר 35)ביום.34)בני
אבל  למזיד. קרוב זה אין ביום, בה להפנות עשויה שאינה
קורה  בלילה, בה להפנות עשויה והיא הואיל איננו, אונס גם
וראה  שם. פפא רב ביום, גם שם נפנה שמישהו לפעמים

באשפה. דיבורֿהמתחיל שם הקיר,36)'תוספות' מן
ארצה. שהגיעה ט.37)וקודם בהלכה הטעם

.Ë˜¯Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL ¯Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡¯ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ ¯eËt - dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe :¯Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t - ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב
ומשמע  מדבר, הכתוב - רעהו את ומצא העץ מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.È‡BO‰41¯Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡ - ‰‚‚La ‚¯‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ·ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ ¯a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰·È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»

BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜¯ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50¯znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»
‚¯‰Ï51‰Ê ‚¯‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‚¯‰Ï Ôek˙53Ï‡¯OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈
.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈ·B¯˜ el‡ Ïk È¯‰ -¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט:41) גלות.42)מכות וחייב מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי

קס). מסעי, ('ספרי' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי לקראתו, שבא באיש ופגע בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע בגופו",
על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט"
(כסףֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט" נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי מרחק

שם.51) הוא", למזיד קרוב - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב פרק למעלה

.‡ÈÒÎp‰54B‚¯‰Â ,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
¯Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

¯Úi· e‰Ú¯ ˙‡ ‡·È ¯L‡Â56˙eL¯ LiL ¯Úi ‰Ó - «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚¯‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

¯bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eL¯a ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a60. ƒ¿¬≈∆∆

ח.54) גלות.55)מכות שחייב בשגגה בהורג

עצים.56) שהיה 57)לחטוב גלות, ההורג חייב כך ומשום
נכנס  אם אבל ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך
שזה  מפני בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא

לאונס. לב:58)קרוב רשות 59)בבאֿקמא לו נתן הנגר
חנינא 60)להכנס. בר' יוסי ר' דברי בפירוש ראשון כלשון

בהערות. יז הלכה א פרק ומזיק חובל בהלכות וראה שם.

.·È‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙È·Á‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ ,Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»
ÔÓ ¯eËt - B‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ

‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;·B¯w‰ ¯·„ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»
‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ ·¯a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ

˙È·Á‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈
B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „¯BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚¯‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»

‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66- e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿
.‰ÏÈÙ C¯c ÏtiL - ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
¯·„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ ·¯a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C¯„ È¯‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „¯ÈÏ „·k‰ Ú·Ë È¯‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ ·B¯»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰¯‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ Ê¯Ê ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È - ‰„È¯È ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט.62)מן מכות ראה לאונס, קרוב
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי נדיר,

גוברת  הסולם על עלייתו עם או החבית את העלאתו
מטה. כלפי המושך האדם של או החבית לכובד ההתנגדות

מלשברה.64) שנזהר ואףֿעלֿפי למטה, מלמעלה מורידה
וישבור 65) יפול שלא נזהר שבוודאי אףֿעלֿפי והרגו,

הטיח 66)מפרקתו. את להחליק כדי מכבש, כמין מגלגל
המים. יורדים שמשם השיפוע, לצד אותו ומוליך שבגג,

זהירות 67) באמצעי לנקוט עליו בירידה כך ומשום
מיוחדים.

.‚È·v˜68·v˜Ó ‰È‰L69ıÈÙBwa B„È dÈa‚‰Â ,70 «»∆»»¿«≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈOBÚL C¯„k ,ÌˆÚ‰ ¯aLÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿∆¡ƒ¿«≈»∆∆¿∆∆∆ƒ
‰‰a‚‰‰ ‡È‰L ,‰ÎÏB‰a ˙eÓiL Ïk :ÌÈ·vw‰««»ƒ…∆»¿»»∆ƒ««¿»»

ÂÈÙlÓ71ÂÈ¯Á‡Ó ‰„È¯ÈÂ72ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ ‰ÏB‚ BÈ‡ - ƒ¿»»ƒƒ»≈«¬»≈∆»»¿…
ÂÈ¯Á‡Ó ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰¯ÊÁa ˙eÓiL73‰„È¯ÈÂ ∆»«¬»»∆ƒ¬ƒ»≈«¬»ƒƒ»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÏBb - ÂÈÙlÓ74B˙„È¯È C¯„aL Ïk :75- ƒ¿»»∆∆«¿»…∆¿∆∆¿ƒ»
B˙„È¯È C¯„a ‡lL ;‰ÏBb76elÙ‡Â .‰ÏB‚ BÈ‡ - ∆∆…¿∆∆¿ƒ»≈∆«¬ƒ

‰ÏB‚ BÈ‡ - ‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰L ‰„È¯Èa77. ƒƒ»∆ƒ…∆¬ƒ»≈∆

ז:68) מכות בשר, בשר.69)מוכר סכין 70)קוצץ
ופטור.71)גדולה. היא וסיום 72)עליה המשך

ופטור. כעליה דינה כך ומשום היא, תחילת 73)ההגבהה
למטה  בכיוון לפניו: במכה וחייב. היא מלפניו הירידה
במכה  ופטור. היא עליה למעלה בכיוון וחייב; היא ירידה
לירידה  כיוון הוא למעלה הכיוון הפוך: המצב לאחוריו,
ואינו  מלפניו העליה סיום הוא למטה הכיוון וחייב; לפניו
ישנן  שם [בבבלי ד), הלכה ב פרק מכות (ירושלמי גולה
ראה  רבינו. שיטת לפי ליישבן וקשה גירסאות, כמה
שם]. בירושלמי הפנים' ו'מראה כאן, כסףֿמשנה
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שם.74) היא.75)משנה, ירידתו בדרך מאחוריו והעליה
דרך 76) בהמשך אלא ירידתו בדרך אינה מאחוריו וירידה

עליו"77)הגבהתו. השליך "או נאמר: שם [בבבלי
ופירש"י  עליה, צורך שהיא ירידה להביא כ) לה, (במדבר
שלדעת  ונראה לפטור, מפרש רבינו אולם לחיוב. – להביא
על  גם נמשכת הברייתא של שברישא "פרט" המלה רבינו
ונדחק  בגופו. דחפו בדין י בהלכה למעלה וראה זו. בבא
שליבה, נשמטה בדין הסוגיא שבסוף מפני זה לפירוש רבינו
שהיא  ירידה הכל (לדעת היא" עליה עלמא "דכולי אמרו
לניזקין  והא הא נאמר: מכן ולאחר היא), עליה - עליה צורך
בהלכות  מגידֿמשנה ראה הכל), לדעת מגלות, פטור (אבל

שם]. מכות ובגר"א ה"ד, פ"ו ומזיק חובל

.„ÈÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk78‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,79 ≈«»»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»
‰ÏÙÂ ÂÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ80¯eËt - d˙ÈÓ‰Â81.˙eÏb‰ ÔÓ ƒ«««¿»¿»¿»¿≈ƒ»»ƒ«»

¯Á‡ „ˆÏ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰Ê „ˆa ˜¯ÊÏ Ôek˙n‰ ÔÎÂ82; ¿≈«ƒ¿«≈ƒ¿…¿«∆¿»¿»»¿««≈
˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰L B‡83da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ,B˜ÈÁa ∆»¿»∆∆À««¿≈¿…ƒƒ»

ÌÏBÚÓ84‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ ,85‰ ÔÎÂ ;‰˙ÈÓ‰Â‡ÓBq86 ≈»¿»«¿»¿»¿≈ƒ»¿≈«≈
ÈtÓ ,˙eÏb‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ Ïk - ‰‚‚La ‚¯‰L∆»«ƒ¿»»»≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈

.Ò‡Ï ÔÈ·B¯˜ Ô‰L∆≈¿ƒ¿…∆

ממש.80)מדריגה.79)שם.78) ירידה שזוהי
(דעת 81) הוא" עליה עלמא "דכולי שם התלמוד כדעת

התשובות  בכל בעינה שעומדת דעה היא), עליה הכל,
לנזקין" והא "הא בגמרא רבינו גירסת לפי שם, הניתנות,
הגר"א, הגהות שם ראה לגלות", והא "הא גירסתנו במקום
 ֿ ובמגיד ד, הלכה ו פרק ומזיק חובל הלכות למעלה וראה

שם. גלות,82)משנה שחייב בשגגה בהורג בתורה, כתוב
מלשון  חז"ל ופירשו כב) לה, (במדבר צדיה" "בלא שהרג

ז: מכות שני, לצד לצדד נתכוון שלא ֿ 83)צידוד, בבא
כו: שהיה 84)קמא בעוד בחיקו אחר אדם שהניחה כגון

אדם.85)ישן. בשגגה 86)על בהורג בתורה כתוב
שהרג  שסומא למדו ומכאן כג), לה, (במדבר ראות" "בלא
רואה  אבל ראה, לא כאן שמשמע מגלות. פטור בשגגה
'ספרי' מקום, בשום רואה אינו סומא ואילו אחר. במקום

יהודה. ורבי מאיר רבי מחלוקת ט: ומכות קס, מסעי

.ÂËB˜ÈÁa Ô·‡ ‰˙È‰87,„ÓÚÂ ,dÁÎLe da ¯Èk‰Â , »¿»∆∆¿≈¿ƒƒ»¿≈»¿»«
ÏÏkÓ - ‰‚‚La :¯Ó‡pL ;‰ÏBb - ‰˙ÈÓ‰Â ‰ÏÙÂ¿»¿»¿≈ƒ»∆∆∆¡«ƒ¿»»ƒ¿»

‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L88ËÓL .89ıÚ‰ ÔÓ ÏÊ¯a‰ ∆»¿»¿ƒ»ƒ¿«««¿∆ƒ»≈
Úwa˙n‰90BÁkÓ ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰ÏB‚ BÈ‡ - «ƒ¿«≈«≈∆ƒ¿≈∆≈∆»ƒ…

BÁk ÁkÓ ‡l‡91Ò‡ BÓk ‡ˆÓÂ ,92˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆»ƒ…«…¿ƒ¿»¿…∆¿≈«≈
Ô·‡93ÏÚ ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ eÏÙÂ ,ÌÈ¯Óz ÏÈt‰Ï ¯Ó˙Ï ∆∆¿»»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ«

BÁk ÁkÓ eÏÙpL ÈtÓ ;¯eËt - e‰e‚¯‰Â ˜BÈz94. ƒ«¬»»ƒ¿≈∆»¿ƒ…«…
.˙Baq‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»«ƒ

שם.87) בשוגג 88)בבאֿקמא חלב שבאוכל ואףֿעלֿפי
לידיעה  צריך בשוגג בהורג בתחילה, בידיעה צורך אין
שהוא  ביער", רעהו את יבוא "אשר שכתוב משום בתחילה,
ראה  שגגות, כשאר זו שגגה אין כך משום בתחילה. ידיעה
דיבורֿהמתחיל  ו'תוספות' ,79 עמ' לבבאֿקמא הבחירה בית

ופסק 89)בשגגה. ורבנן, רבי מחלוקת ז: מכות משנה
העץ 90)כרבנן. בתוך שהיה בשעה הקת מן הברזל נשמט

מה  רבינו מפרש כך והרג. למרחוק וניתז כורתו, שהוא
פירש  רש"י ואולם המתבקע", העץ "מן במשנה שנאמר
שני  את מביא שם חננאל ורבינו והרג. ופגע קיסם שניתז

מן 91)הפירושים. הברזל וניתוז כוחו, היא בעץ המכה
ח. שם הוא, כוחו כוח כתוצאה 92)העץ נשמט הברזל כי

בקת. היטב מהודק שהיה אףֿעלֿפי בעץ, המכה מן
ח.93) שם פפא, ונפילת 94)רב ראשון, כוח היא האבן

שני. כוח היא התמרים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) או ועבד עמו, רבו שמגלים שגלה תלמיד יבאר

שנגמר  רוצח ודין לזונם. חייבים ובעלה רבו אם שגלתה,
ודין  מקלטו. בעיר בשגגה שהרג ורוצח ומת. להגלותו דינו
יוצא  אם והגולה קולטת, אם רצחנים שרובה מקלט עיר
את  מחזיר כהנים מארבעה אחד ודין לעולם. מקלטו מעיר

כו'. הרוצח

.‡‰ÏbL „ÈÓÏz2;BnÚ Ba¯ ÔÈÏ‚Ó - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ «¿ƒ∆»»¿ƒƒ¿»«¿ƒ«ƒ
ÈÏÚa ÈiÁÂ ,‰ÈÁiL È„k BÏ ‰OÚ - ÈÁÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«»»¬≈¿≈∆ƒ¿∆¿«≈«¬≈

‰ÓÎÁ3‰ÈL˜·Óe4„eÓÏz ‡Ïa‰˙ÈÓk ‰¯Bz »¿»¿«¿∆»¿…«¿»¿ƒ»
ÔÈ·eLÁ5BnÚ B˙·ÈLÈ ÔÈÏ‚Ó - ‰ÏbL ·¯‰ ÔÎÂ .6. ¬ƒ¿≈»«∆»»«¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek enr eax oilbn hlwnd ixrl dlby cinlz

תלמוד  בלא ומבקשיה חכמה בעלי "וחיי שמוסיף וי"ל
בשגגה  לרוצח מכינים מדוע כהסבר חשובין" כמיתה תורה
עניין  כי רבו, ובפרט אחר יהודי חשבון על צרכיו כל את
בדברי  ומקורו החיים, היפך או חיים של שאלה הוא זה

בעלי'". תחיה "החכמה הכתוב
בתלמיד  שמדובר משמע מהרמב"ם לכאורה: וקשה
עד  תורה תלמוד הם חייו שכל כזו בדרגה הנמצא

בגמרא אבל חשובין, כמיתה חייו ב.)שבלעדיה ב, לא (מכות
עמו" רבו "מגלין לדין כהמשך ואדרבא זה חילוק מצינו
הגון" שאינו לתלמיד אדם ישנה שלא "מכאן הגמ' הביאה
בשוגג  הריגה לידי עוונותיו יביאוהו "שלא שם רש"י ופירש
מכניס  איך וא"כ ברשעים" אלא מצוי שאינו ... ויגלה
חכמה  "בעלי של הסוג בתוך כזה תלמיד הרמב"ם
"בעלי  בלשון מקורו מהו להבין צריך וגם ומבקשיה".
ומניין  בעלי'" תחי' "החכמה כתוב והלא ומבקשיה" החכמה

מבקשי'. גם הוסיף
באופן  תורה הלומדים אלה הם החכמה בעלי והביאור:

הוא" דילי' ל"ב)ש"תורתו על (קידושין הבעלים שנעשים עד
הם  "ומבקשיה" שמו", על "נקראת - שלמדו התורה דברי
בעלי  להיות מחפשים אבל זו בדרגה עדיין שאינם אלו
הרי  תאמין" ומצאת "יגעת תורה שהבטיחה וכיון החכמה,

"מגל  ולכן החכמה, כבעלי הם כדי שב'כח' עמו" רבו ין
הפועל. אל מהכח זה עניין לעורר

(33 'r h"kg y"ewl it lr)
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י.2) בתורה 5)התלמידים.4)הרב.3)מכות שכתוב
"החכמה  וכתוב ה), יח, (ויקרא בהם" "וחי ובמצוותיה

יב). ז, (קהלת בעליה" ישיבה 6)תחיה בלא חיים לו שאין
שם). (מכות

.·„·Ú7‰ÏbL8BeÊÏ ·iÁ Ba¯ ÔÈ‡ - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ9, ∆∆∆»»¿ƒƒ¿»≈««»¿
Ba¯Ï ÂÈ„È ‰OÚÓe10ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰˙ÏbL ‰M‡ Ï·‡ . «¬≈»»¿«¬»ƒ»∆»¿»¿ƒƒ¿»

ÏBÎÈ BÈ‡Â .deÊÏ ·iÁ dÏÚa -11È‡ˆ :dÏ ¯ÓBÏ «¿»«»¿»¿≈»«»¿ƒ
CÈ˙BBÊÓÏ CÈ„È ‰OÚÓ12ÔÈ˜ÈtÒÓ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒƒ

dÏ13. »

פרק 8)כנעני.7) למעלה ראה בשגגה. ישראל את שהרג
ג. הלכה ינוס 9)ה "הוא שכתוב אע"פ מזונות, לו לספק

"עשה  הקודמת בהלכה ואמרנו וחי", האלה הערים אחת אל
מפני  והטעם, רבו. על מוטלת זו חובה אין שיחיה", כדי לו
על  חזור אלא זנך ואיני עמי עשה לעבד: לומר הרב ש"יכול
שביניהם, העבדים להחיות ישראל שמצווים הפתחים",

ג. הלכה ה פרק עבדים הלכות יב. לו 10)גיטין לספק
בכתובה מזו  האל הערים מן אחת אל "ונס שכתוב אע"פ נות

הנישואין. בשעת לה לה 11)שנתן לספק שחובתו משום
ידיה. במעשה מותנית אינה על 12)מזונות לך מוחל אני

שאני  מזונותיך על לי תמחלי ואת לי, ששייכים ידיך מעשה
לך. לה 13)חייב לומר הוא יכול לה, במספיקים אבל

אע"פ  אותה, לזון חייב ואינו למזונותיך", ידיך מעשה "צאי
מקלט, בעיר עבודה לחפש דרכה שאין עליה, מכביד שזה

(שם). אותה מכירים שאין

.‚ÁˆB¯14BÈc ¯Ó‚pL15‰Ï‚iL Ì„˜ ˙Óe ,B˙BÏ‚‰Ï ≈«∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈…∆∆ƒ¿∆
ÌLÏ ÂÈ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ -16¯ÈÚa ˙nL ÁˆB¯Â . ƒƒ«¿»¿»¿≈«∆≈¿ƒ

BËÏ˜Ó17ÌL B˙B‡ ÔÈ¯·B˜ -18Ô‰k‰ ˙eÓiL ˙Ú·e . ƒ¿»¿ƒ»¿≈∆»«…≈
È¯·˜Ï ÌMÓ ÁˆB¯‰ ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ ,ÏB„b‰«»ƒƒ«¿»≈«ƒ»¿ƒ¿≈

ÂÈ˙B·‡19. ¬»

יא:14) אע"פ 16)בביתֿדין.15)מכות המקלט. לעיר
ו) יט, (דברים הרוצח" אחרי הדם גואל ירדוף "פן שהטעם

קיים. אינו עדיין 17)שוב גלות, עונש קיבל שכבר אע"פ
הגדול. הכהן שימות עד לו נתכפר בהורג 18)לא כתוב

(במדבר  "שמה" פעמים שלוש המקלט, לעיר שנס בשוגג,
תהא  שם דירתו, תהא "שם רבותינו: ודרשו יט), יא, ו, לה,
מכילתא  קפא; שופטים, 'ספרי' קבורתו", תהא שם מיתתו,

שם. מכות כא; משפטים "ואחרי 19)דרשב"י הכתוב לפי
כח), (שם, אחוזתו" ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות
הוי  הקרקע), (בתוך אחוזתו בארץ שהיא ישיבה "איזהו

שם. קבורה", זו אומר

.„ÌiÂÏ‰ ¯‡L20ÌÈÎBM‰21ËÏ˜Ó È¯Úa22˙eÓiLk , ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡ÌeÁz‰ CB˙a ‡ÏÂ ¯ÈÚa ¯a˜ BÈ‡ -23; ∆»≈∆≈ƒ¿»»ƒ¿…¿«¿

ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È Ì‰ÈL¯‚Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…
Ì˙iÁ24‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ -25. «»»¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

יב.20) כרוצחים 21)מכות לשם שהוגלו אלו ולא
אשר 22)בשגגה. הערים "ואת ככתוב: הלויים, של שהן

ו). (שם, המקלט" ערי שש את ללויים, אלא 23)תתנו

לתחום. חוץ קברות בתי להם צרכי 24)נותנים ולכ
"לבהמתם", כתוב שהרי ממש, "חיה" לפרש ואין חייהם.

פא.). (נדרים היא בהמה בכלל שהרוצח 25)וחיה ואע"פ
הגדול, הכהן מות עד עראי קבורת אלא זו אין שם, נקבר
תהא  שם "שמה", במפורש התורה הדגישה שברוצח ועוד

שם). (מכות קבורתו

.‰ÁˆB¯26BËÏ˜Ó ¯ÈÚa ‰‚‚La ‚¯‰L27da ‰ÏBb - ≈«∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»
‰eÎLÏ ‰eÎMÓ28‡ˆBÈ BÈ‡Â ,29ÈÂÏ ÔÎÂ .¯ÈÚ‰ ÔÓ30 ƒ¿»ƒ¿»¿≈≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

‚¯‰L31B˙È„Óa32˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰ÏBb -33È¯ÚÓ ∆»«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«∆∆≈»≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙BËÏB˜ ÔlkL ÈÙÏ ;ÌiÂÏ‰34‚¯‰ Ì‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ∆À»¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«

BËÏB˜ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚÏ Á¯·e ,ÌiÂÏ‰ È¯ÚÓ ıeÁ35. ≈»≈«¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¿

יב:26) באותה 27)שם והרג וחזר המקלט, לעיר שגלה
בשוגג. העיר.28)עיר בגלל 29)בתוך לצאת רשאי אינו

הראשון. המשנה,30)הרצח כלשון לוי", "ובן לומר צריך
מארבעים 32)בשוגג.31)שם. באחת בה, שדר בעירו

לה. במדבר ללויים, שנתנו הערים לא 33)ושמונה שהרי
ממנה. לצאת ורשאי בה, שיושב לעיר דין בית ע"פ גלה

ט.34) הלכה ח פרק אלא 35)להלן גלות זו שאין אע"פ
זה  דין למדו שם בגמרא הרצח. מלפני הקבוע דירתו מקום
עיר  - כח) לה, (במדבר ישב" מלקטו בעיר "כי מהכתוב

כבר. שקלטתו

.ÂÌÈÁˆ¯ da¯L ËÏ˜Ó ¯ÈÚ36;˙ËÏB˜ dÈ‡ - ƒƒ¿»∆À»«¿»ƒ≈»∆∆
¯Ó‡pL37ÂÈ¯·c ˙‡ ‡È‰‰ ¯ÈÚ‰ È˜Ê ÈÊ‡a ¯a„Â :38 ∆∆¡«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿»»

da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÔÎÂ .ÂÈ¯·„Ï Ì‰È¯·c ÔÈÂML ‡ÏÂ -¿…∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ∆≈»
ÌÈ˜Ê39˙ËÏB˜ dÈ‡ -40‡pL ;¯ÈÚ‰ È˜Ê :¯Ó ¿≈ƒ≈»∆∆∆∆¡«ƒ¿≈»ƒ

‡È‰‰41. «ƒ

י:36) המקלט.37)מכות לעיר שנמלט בשגגה ברוצח
בשגגה.38) כך 40)דיינים.39)שרצח ומשום

דיינים. בה להעמיד בעיר 41)משתדלים בה נמלט, שלשם
זקנים. שיהיו צריך

.Ê¯ÈÚ‰ ÈL‡ eˆ¯Â ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰ÏbL ÁˆB¯≈«∆»»¿ƒƒ¿»¿»«¿≈»ƒ
B„aÎÏ42È‡ ÁˆB¯ :Ì‰Ï ¯Ó‡È -43Û‡ :BÏ e¯Ó‡ . ¿«¿…«»∆≈«¬ƒ»¿«

ÔÎ Èt ÏÚ44Ô‰Ó Ïa˜È -45. «ƒ≈¿«≈≈∆

יב:42) מכות משנה, חשוב. איש שהיה שצריך 43)כגון
עלֿידו. תקלה שבאה חטאו, את ולפרסם אנו 44)להודיע

לכבדך. יט,45)רוצים (דברים הרוצח דבר "וזה שנאמר
דברו. לכפול צריך ואינו הראשון", דיבור אלא לך אין ד)

ב. פרק מכות תוספתא

.Á‰ÏBb‰46ÌÏBÚÏ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÓ ‡ˆBÈ BÈ‡47elÙ‡Â . «∆≈≈≈ƒƒ¿»¿»«¬ƒ
‰ÂˆÓ ¯·„Ï48˙e„Ú ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„Ú ÔÈa ,˙e„ÚÏ B‡ ƒ¿«ƒ¿»¿≈≈≈»≈≈

˙BLÙ49LÙ ÏÈv‰Ï elÙ‡Â .50ÏÈv‰Ï B‡ ,B˙e„Úa ¿»«¬ƒ¿«ƒ∆∆¿≈¿«ƒ
‰˜Ïc‰ „iÓ B‡ ¯‰p‰ „iÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓƒ«»≈»ƒƒ««»»ƒ««¿≈»

ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ Ïk elÙ‡ .˙Ïtn‰ ÔÓe51B˙ÚeL˙Ï ƒ««…∆¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿»
‰Èe¯ˆ Ôa ·‡BÈk52˙BÓ „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ¿»∆¿»≈≈ƒ»¿»«

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ - ‡ˆÈ Ì‡Â .ÏB„b‰ Ô‰k‰53BÓk . «…≈«»¿ƒ»»ƒƒ«¿¿ƒ»¿
e¯‡aL54. ∆≈«¿
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ãycew zegiyn zecewpã

"ezreyzl oikixv l`xyi lk elit`e"

אדם  להציל בשגגה הרוצח יצא לא מדוע האחרונים הקשו
והלא  לתשועתו", צריכין ישראל כל אם ו"אפילו בעדותו
שאסור  שתירצו יש כולה. התורה כל את דוחה נפש פיקוח
ותירוצם  הדם, גואל ביד למות ויכול עצמו שמסכן כיון
אפשר  בוודאי הרי נפש בפיקוח מדובר אם שהרי קשה
נפש  הרוצח את להרוג ממנו ולמנוע הדם גואל את להגביל

בשגגה.
מישראל  נפש הריגת ידו על שנתגלגלה שכיון שתירצו ויש
גדול, עיון וצריך ידו. על לישראל תשועה שתבוא יתכן לא
פיקוח  בגללה ולדחות זו סברא על לסמוך אפשר היאך

כולה. התורה כל שדוחה נפש
שהרי  קשה זה גם אבל  הכתוב, גזירת שהוא שתירצו ויש
גזירת  גם דוחה כולה, התורה כל הדוחה נפש פיקוח

הכתוב.
בזדון  לתחומה חוץ "...ויצא כתב ה"י בפ"ה בזה: והביאור
להרגו", הדם לגואל ורשות למיתה עצמו התיר זה הרי
הסיבה  אינה למיתה עצמו שהתיר שזה בלשונו ומדוייק
לכתוב: לו היה אז כי להרגו הדם לגואל רשות שבגללה

להורגו. הדם גואל ביד שרשות לפי למיתה עצמו התיר
כתבו  ולכן לעצמו, דין הוא למיתה עצמו שהתיר שזה אלא
חידוש  משמיענו ובזה למיתה" עצמו התיר זה "הרי בלשון
שנחשב  מקלטו מעיר היוצא בשגגה ברוצח מיוחד דין
חיוב  שום עליו שיחול אפשר אי וממילא קטילא" ל"גברא
כל  דוחה נפש פיקוח של הדין כי נפשות, הצלת לא גם
עליו  אומרת שהתורה מי על לחול יכול אינו כולה התורה

קטילא. גברא נעשה ההצלה פעולת שע"י
(127 'r g"l wlg y"ewl it lr)

יא:46) שם יוצא 47)משנה, אינו דחוף, לצורך ואפילו
הגדול. הכהן שימות או 48)עד (שם) החודש עדות כגון

סד). מסעי, שמעוני (ילקוט הבן את על 49)למול להעיד
מיתה. עליה שחייבים עבירה, שעבר כגון 50)אדם

את  להזים או להכחיש בא והוא שרצח, אדם על שמעידים
דוחה  נפש שפיקוח ואע"פ הנאשם, את ולהציל העדות

שבתורה. המצוות כל את של 51)כמעט נפש פיקוח וזהו
דוד.52)רבים. המלך בימי ישראל צבא ורשות 53)שר

חייב  שאינו יצא, לא כך ומשום אותו. להרוג הדם לגואל
אחרים. חיי להציל כדי חייו, ה 54)לסכן פרק למעלה

י. הלכה

.Ë„Á‡55‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLn‰ ÏB„b Ô‰k56„Á‡Â ∆»…≈»«»«¿∆∆«ƒ¿»¿∆»
ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰57„·BÚ‰ ÏB„b‰ Ô‰k‰ „Á‡Â ,58 «¿À∆ƒ¿»ƒ¿∆»«…≈«»»≈

¯·ÚL Ô‰k‰ „Á‡Â59˙nL ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk ,60- ¿∆»«…≈∆»«»∆»≈«¿«¿»∆≈
¯ÈÊÁÓ61ÁˆB¯‰ ˙‡62‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ï·‡ .63BÈ‡ «¬ƒ∆»≈«¬»¿«ƒ¿»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰Îk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÊÁÓ64. «¬ƒƒ¿≈∆¿…≈∆¿

יא.).55) (מכות ובין . . מימות 56)בין. הגדולים הכהנים
(יומא  יאשיהו המלך בימי המשחה שמן שנגנז עד משה

ואילך.57)נב:). מיאשיהו ששימשו הגדולים הכהנים
בלבישת  היינו בגדים, בריבוי מתחנך הגדול הכהן והיה
(הוריות  לכן קודם שלבש ארבעה במקום בגדים שמונה

גדולה.58)יב.). בכהונה אז כהן 59)משמש שנטמא
הכהן  וכשנתרפא זמנית, תחתיו אחר ומינו חלה, או גדול
"כהן  ונקרא מתפקידו, האחר את העבירו לעבודתו, וחזר

לשעה 60)שעבר". עבודתו שכל שעבר, הכהן אפילו
יא: מכות חי, עדיין העובד הקבוע שהכהן ואע"פ היתה,

לעירו.62)במיתתו.61) מקלטו בפני 63)מעיר הנואם
ב). כ, (דברים המלחמה לפני פשוט,64)העם ככהן

לה, (במדבר הגדול" הכהן מות "עד כתוב גלות ובחייבי
כח).

.ÈBÈc ¯Ó‚pL ÁˆB¯65Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙BÏ‚Ï ≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿¿…»»»…≈
ÏB„b66‚¯B‰‰Â ;67‰È‰ ‡ÏÂ ,ÏB„b Ô‰k68Ô‰k ÌL »¿«≈…≈»¿…»»»…≈

¯Á‡ ÏB„b69Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‚¯‰L ÏB„b Ô‰ÎÂ ; »«≈¿…≈»∆»«¿…»»»…≈
¯ÈÚÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,ÔÈÏB‚ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ ÏB„b»«≈¬≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ

ÌÏBÚÏ ËÏ˜Ó70. ƒ¿»¿»

של 66)שם.65) דינו שנגמר לפני הגדול הכהן שמת כגון
אחרי  הגדול הכהן מת ואם תחתיו. אחר מינו לא ועדיין זה,
יא). הלכה (לקמן מגלות פטור הרוצח דינו, שנגמר

בשוגג.67) ההורג 'בית 68)וכן ראה דינו. גמר בשעת
כאן. למכות שנזכרו 69)הבחירה' האחרים משלשה אחד

הקודמת. גדול 70)בהלכה כהן אחרֿכך מינו אם אפילו
מותו  שרק מהכתוב, למדו שם בגמרא זמן. לאחר ומת אחר,
מחזיר  הרוצח, של דינו גמר בשעת גדול כהן שהיה מי של

הגולה. את

.‡ÈBÈc ¯Ó‚71ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙BÏ‚Ï ƒ¿«ƒƒ¿¿««»≈«…≈«»
˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÁˆB¯‰ ‰Ï‚iL Ì„˜72Ì‡Â . …∆∆ƒ¿∆»≈«¬≈∆»ƒ«»¿ƒ

¯Ó‚ ‡lL „Ú73Ô‰k epÓe ,ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó BÈc «∆…ƒ¿«ƒ≈«…≈«»ƒ…≈
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÈc ¯Ó‚ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈzÁz ¯Á‡«≈«¿»¿««»ƒ¿«ƒ¬≈∆≈

ÈL ÏL B˙˙ÈÓa74ÂÈÙa BÈc ¯Ó‚pL75. ¿ƒ»∆≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»

שם.71) שגלה,72)מכות כמי הוא הרי דינו, שנגמר אחר
עם  כך ומשום לפועל, יצא לא עדיין הגלות שעונש אע"פ
כדין  מגלות, נפטר הכפרה, עיקר שהיא הגדול הכהן מיתת
ראה  הגדול. הכהן ומת אחד יום אפילו שגלה רוצח כל
כאן. טוב' יום ו'תוספות מברטנורא, עובדיה רבינו

שנגמר.73) ואע"פ 74)קודם בימיו, דינו שנגמר מפני
בימיו. הרג לבקש 75)שלא גדול) כהן (לאותו לו ו"היה

נענש  ולכן (שם), ביקש" ולא לזכות דינו שיגמור רחמים
במיתתו. תלוי הרוצח של שהחזרתו

.·ÈBÈc ¯Ó‚76‡ˆÓÂ77‰Le¯b Ôa ÏB„b‰ Ô‰k‰78 ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«…≈«»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa B‡79‰p‰k ‰ÏËa -80Ó‚ el‡Îe ,BÈc ¯ ∆¬»»¿»¿À»¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÏB„b Ô‰k ‡Ïa81. ¿……≈»¿≈≈ƒ»¿»

(שם).76) שהרי 78)נודע.77)לגלות לכהונה, ופסול
כהונה. מאיסורי השאיר 79)נולד ולא בעלה שמת אשה,

בן  לו וילדה באיסור, לכהן ונישאה יבמה לה וחלץ ילדים,
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גדול. כהן ומינהו פסול, שהוא ידעו למפרע,80)ולא
דינו  שנגמר בשעה גדול כהן היה שלא בדבר הוברר שהרי
שהקרבנות  מקדש, ביאת מהלכות בפ"ו [ראה לגלות. זה של
כהונה  בטלה ולא כשרים, הפסול שנודע לפני שהקריב
(דברים  הפסוק מן ולמדוה היא, הכתוב גזירת שם למפרע,
חללים  אפילו תרצה", ידיו ופועל חילו ה' "ברך יא) לג,

יב.)]. שם (בגמרא תרצה ידיו פועל למעלה 81)שבו, ראה
י. הלכה

.‚ÈÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ ¯Á‡ B¯ÈÚÏ ·ML ÁˆB¯82- ≈«∆»¿ƒ«««…≈«»
- Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â .Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿»»»»¿ƒ¬»≈«»

ÂÈÏÚ ‚¯‰83B˙eÏ‚a BÏ ¯tk˙ ¯·kL ;84. ∆¡»»»∆¿»ƒ¿«≈¿»

ארץ 82) אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי ככתוב:
כח). לה, (במדבר גואל 83)אחוזתו" עלֿידי או בביתֿדין

לעירו. ששב הרוצח של מות 84)הדם עד שנמשכה
ב: מכות ראה הכהן.

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯tk˙pL Èt ÏÚ Û‡85‰¯¯OÏ da86 ««ƒ∆ƒ¿«≈≈≈»«¿»»
da ‰È‰L87B˙l„bÓ „¯eÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚÏ ∆»»»¿»∆»¬≈»ƒ¿À»

‰ÏB„b‰ BÊ ‰Ïwz ‰‡·e ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÓÈ Ïk88.B„È ÏÚ »»»ƒ»»«»»«¿»«»

הגדול.85) הכהן מות אחר לעירו, ששב לאחר
אחוזתו 86) ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי

ישוב  אומר, מאיר רבי יהודה. רבי דברי לשררותו, ולא -
כדעת  רבינו ופסק קס). מסעי ו'ספרי' יג. (מכות לשררותו"
כרבי  הלכה - יהודה ורבי מאיר רבי הכלל לפי יהודה, רבי

לקבל.87)יהודה. רשאי יותר, ירודה אחרת, שררה אבל
ראה 88) עבירות. משאר חמורה שהיא דמים, שפיכות

ט. הלכה ד פרק למעלה

.ÂËÏ·BÁ‰L Èt ÏÚ Û‡89˙˙ÈÓ ·iÁ ÔB„Êa ÂÈ·‡a ««ƒ∆«≈¿»ƒ¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa90‚¯B‰‰ BÓk91ÂÈ·‡a Ï·Á Ì‡ ,Ì„‡ ¯‡L ≈ƒ¿«≈¿»»»ƒ»«¿»ƒ

˙eÏb ·iÁ BÈ‡ - ‰‚‚La Bn‡a B‡92‰·iÁ ‡lL ; ¿ƒƒ¿»»≈«»»∆…ƒ¿»
[‚¯B‰Ï] ‡l‡ ˙eÏ‚ ‰¯Bz93,„·Ïa ‰‚‚La Ì„‡ LÙ »»∆»¿≈∆∆»»ƒ¿»»ƒ¿«

e¯‡aL BÓk94. ¿∆≈«¿

חבורה.89) יומת 90)עושה מות ואמו אביו ומכה ככתוב:
טו). כא, אדם 92)במזיד.91)(שמות כהורג דינו ואין

ח:). (מכות נפש 93)בשוגג מכה רוצח שמה ונס ככתוב:
קנט. שם 'ספרי' וראה יא). לה, (במדבר בשגגה

ה.94) פרק למעלה



meil cg` wxt m"anx ixeriyxii` b"iÎ'f -h"ryz

ה'תשע"ט  אייר ז' ראשון יום

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

המביאים 1) רעוע, ואוהל אדם בידי עשוי שאינו אוהל יבאר
חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה

מביאים. ולא

.‡BÓk ,Ï‰‡ Èe¯˜ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ïk»∆««∆«¿∆«»…∆¿
e¯‡aL2.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ , ∆≈«¿¿≈ƒ¿≈«À¿»≈ƒ∆«À¿»

elÙ‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚpL ÔÈa ÏÈ‰‡‰Ï e‰‡OÚL ÔÈa≈∆¬»»¿«¬ƒ≈∆«¬»≈≈»¬ƒ
?„ˆÈk .ıˆBÁÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰È‰»»∆…ƒ≈»»¬≈∆≈ƒ¿≈≈«

ÌÈÓ e‰e¯¯ÁL ¯BÁ „Á‡3ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ∆»∆¬»«ƒ¿»ƒ∆¬»«
˙ÁÏÓ4ÏÏÁ Ô‰a ‰OÚÂ ˙B¯B˜ B‡ ÌÈ·‡ ¯·vL B‡ , ¿««∆»«¬»ƒ¿«¬»»∆»»

.ıˆBÁÂ ‡È·Óe Ï‰‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÙË∆«¬≈∆…∆≈ƒ¿≈

שם.2) ראה ה"א. פי"ב מ"ז.3)למעלה פ"ג אהלות
והיא 4) מלחה", "ארץ ו): יז, (ירמיה הכתוב מלשון

מאליה. מתבקעת

.·;‡È¯·e ˜ÊÁ Ï‰‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»…∆»»»ƒ
ÚeÚ¯ Ï‰‡ Ï·‡5ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ ¬»…∆»«≈≈ƒ∆«À¿»¿≈≈

‡È·Ó ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡Óh‰ ÈÙaƒ¿≈«À¿»ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ È‚È¯O ?„ˆÈk .ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡6 ∆«À¿»¿≈≈≈«»ƒ≈»ƒ»

ÌÈ·‡Â ,˙BÎÎÒ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÎÎBq‰«¿ƒ«»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ
˙B‡ˆBi‰7¯„b‰ ÔÓ8Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ˙BÎÎBq‰ «¿ƒ«»≈«¿«»»∆¿≈

˙BÚ¯t ÔÈ‡¯˜p‰9‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :10 «ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒ»
˙ÈBÈa11ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Â ≈ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ¿¿ƒ

,˙ÈBÈa ‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈«¬ƒ»≈ƒ
Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÏÙB Ô‰ ‡l‡12ÔÈ‡Â ∆»≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒƒƒ¿≈∆¿≈»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿≈…«≈»∆

להפילו.5) או ממקומו להזיזו אפשר ענפי 6)שבקלות
לחוץ.7)העצים. אבנים.8)בולטות מלשון 9)של

ראשו. שער פרע גדל ה): ו, (במדבר שכבת 10)הכתוב
התקרה. קרשי על שנותנים ויעמדו 11)טיט, חזקים שהם

ולהפילו. להתכופף או להשבר מבלי שכזה, משא לחץ בפני
(ראה  רבינו פירוש ולפי ב, פ"ח, שם במשנה כחכמים

ולד). לג יכין שם, ישראל ב 12)תפארת סח, נדה במס'
הם  (חכמים דגזרו הוא רבנן וכו' ופרעות "סככות אמרו:
והפרעות  שהסככות למשנתנו בניגוד זה ולכאורה שגזרו)",
ממש, כאוהל הם התורה שמן ומשמע וחוצצים, מביאים
ולפיכך  התורה, מן טמא שהוא דבר יטהרו לא חכמים שהרי
מן  דינם בינונית מעזיבה לקבל יכולים שאם רבינו, מפרש
המדובר  שם נדה ובגמרא וחוצצים, ומביאים כאוהל התורה
אוהל, אינם התורה ומן כזו, מעזיבה לקבל יכולים כשאינם
הקילו  לא אבל הטומאה, את שיביאו להחמיר רבנן וגזרו

(כסףֿמשנה). חציצה לענין

.‚el‡13‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó14ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»¿≈
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.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»
ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe15˙ÏˆÁÓe16 ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»«¿∆∆

ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ Ô‰L17e .˙B‡ÓË ÔÈa ,˙BiÁ B‡ ˙BÓ‰· ∆≈¬ƒ…»ƒ¿≈«≈¿≈
eÈ‰Â BÊ ÈÏ‚¯ ÔÈa BÊ L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙B¯B‰Ë ÔÈa≈¿¿∆ƒ¿∆…≈«¿≈¿»

ÔÎML ÛBÚ‰Â .˙B˜e·c Ôlk18ÌÈÏaLa ËËBÁ‰Â . À»¿¿»∆»«¿«≈¿ƒ√ƒ
ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡Â .LÓM‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï ÔË˜Ï ÌB˜Ó»¿»»¿«ƒƒ«∆∆»√»ƒ∆≈»

e‡nhÈ ‡lL È„k ,ÔÈ¯LÎÓ19ÔÈÓi˜˙n‰ ˙B˜¯È . À¿»ƒ¿≈∆…ƒ«¿¿»«ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡È·Óe ˙BÏÈ‡k Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ»¿ƒƒ

Òe¯‡‰ :Ô‰ el‡Â .ÔÈˆˆBÁÂ20ÒBÒÈw‰Â21˙B˜¯ÈÂ ¿¿ƒ¿≈≈»≈¿«ƒ¿«¿
¯BÓÁ22˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÎÂ .˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e23ÔÈÊÈf‰Â ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿«ƒƒ

˙B¯eÊb‰Â24ÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎ·BM‰Â25ÌÈÚÏq‰Â26 ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ
ÌÈ¯ÈÁp‰Â27ÔÈM‰Â28.ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ¿¿ƒ

א.13) משנה פי"ב 14)שם למעלה ראה וכבדים. גדולים
שם. וביארנו מגמי.15)ה"ב עשוי עשויה 16)שטיח

קש. או זה 17)מקנים (תנאי נטוי ממש אוהל שעשאום
עור). כלי מפשוטי החל זו, בבבא האמור כל אל נמשך
אינו  טומאה המקבל דבר וכל טומאה, מקבלים שהם ואע"פ
כלי  מתורת בטלו נטוי, ממש אוהל שעשאום מכיוון חוצץ,

למשנתנו). בפירושו לכותל 18)(רבינו או לעץ וקשור
שם). במשנה לקבל 19)(רבינו המוכשרים אוכלין אבל

ה"ד). (לקמן חוצצים אינם מין 21)איריס.20)טומאה
להאהיל. בו ומשתמשים ולרחבו, לגבהו המתפשט עשב

שם).22) במשנה (רבינו "אלתקם" בערבית קישואים, מין
ב).23) (הלכה למעלה דינם עץ 24)נתבאר או אבן

כלפי  כשהתוספת תוספת. ובסופו הבית, מכותל הבולט
(רבינו  גזורה נקראת - מטה כלפי היא ואם זיז, נקרא מעלה

א). פי"ד, שם משנה ראה כאן. למשנה רבינו 25)בפירושו
בליטות  כנראה ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה

גבהם. [ויש 26)באמצע (שם), הכותל מן יוצאת אבן
שנעשו  וגזורה לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים:

בכוונה. אדם "והגהרים",27)בידי גורס במשנה רבינו
תוספת  ופירושו: מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון

הקרקע. כלפי המשתפעת בראש 28)הכותל הסלע שיני
שם). (רבינו ההר

.„el‡Â29Ì„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó30ıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„·Ïa31‰Ó‰·e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂ32¯·cL .ÔÈ¯LÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË33„È ÏL ÌÈÁ¯Â .ıˆBÁ BÈ‡34ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ ÈÏk35.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿≈¬»ƒ»≈¿ƒƒ¿≈»¿ƒ

מ"ג.29) פ"ח ה"א.30)שם פ"ו פרושים 31)שם
כתלים. בלי כגג והואֿהדין 3)2מלמעלה מטמאה. ונבילה

מהלכות  בפ"ב (רבינו בשחיטה הוכשרו שהרי כשנשחטו,
הבא). באות וראה ה"ז, הטומאות המוכשר 33)אבות וכן

שם). במשנה (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34) כבדים במידה.35)שאינם באים שאינם

.‰el‡Â36ÌÈÚ¯f‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï37 ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜¯È‰Â38Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰39Úa¯‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„¯a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜¯È40¯BÙk‰Â ‚ÏM‰Â41 ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â42‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â43,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â44˙ÈlËÂ ,Á¯Bt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ
˙ÙÙpn‰45Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»

eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ
Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ -46. ≈…∆«ƒ¿«≈

ה.36) משנה הנאכלים.37)שם גרעינים שבתוכם צמחים
נאכלים.38) עצמם אינם 39)שהם קיום להם שאין מפני

ואם  האוכלין.כאוהל, ככל דינם תלושים בגודל 40)הם
שקפאו.41)טפח. הטל רגל 43)קרח.42)טיפות

שני. בצד והשנייה הטומאה, של זה מצד בשתי 44)אחת
ביחד. על 45)רגליו מאהילה והיא אותה מגביהה הרוח

מקום. לשום מחוברת אינה אבל אינו 46)הטומאה,
הטומאה  את שמביא רעוע, מאוהל גרוע והוא כלל מתקיים

ב). הלכה (למעלה מדבריהם

.Â¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô·‡a ˙Èlh‰ Ûk L·k49˙‡ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »«¿«««ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ»∆

.‰‡Óh‰«À¿»

שקשרה 48)שם.47) (בתנאי) "והוא ב קא, בשבת
חזק  חבל וגם דוקא, לאו שברזל מובן ברזל". בשלשלת

כברזל. דינו הספינה את אבן 49)המעמיד כנפה על הניח
מתנופפת  והטלית הכנף, את מזיזה אינה והרוח כבידה,

ומאהילה.

.Ê¯Ò50Bcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈ¯B‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È¯‰ - „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡È·Ó dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e¯‡a ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ"ט אהלות תוספתא

.Áel‡51ÔÈˆˆBÁ52˙ÎqÓ :ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ53,‰Òe¯t ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈ·ÁÂ54˙BÏtLn‰Â ,55˙B‚È¯q‰Â ,56 «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙È·a ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

¯ÈÂ‡57˙È·Ï ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚È¯Òa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt Ï·ÁÏ Ï·Á ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»
¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz - ÁÙË Á˙Bt ÌL58. »≈«∆«ƒ»≈«À¿»¿∆ƒ¿»≈

ד.51) משנה של 52)שם ארובה על מונחים שהיו כגון
או  גביהם על טהורים וכלים בתוכו שטומאה הבית

לבית. בית שבין חלון (רבינו 53)שסותמים מחצלת
ישראל, ותפארת ברטנורא ר"ש, ראה שם. בפירושו

שתי). חוטי אותם 54)שפירשו: שמניחים סרוגים חבלים
מפסיק  ואויר והכסתות, הכרים את לקבל כדי המיטה על

לחבל. חבל את 55)בין בהם שמוציאים קלועים סלים
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ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה
וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

ה'תשע"ט  אייר ח' שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ממנו 1) יוצאת ולא לאוהל נכנסת טומאה שאין יבאר

הנעשה  וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות
לגומרו, הספיק ולא לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא
וחלון  שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון
להניח  בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין

מסמר. בו

.‡˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡2epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆
˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁÙa¿»ƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ
ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL B‡ ˙È·Ï¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

Úa¯Ó3ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa ÔÈ‡ ;‡ÓË»≈≈««≈«∆«≈«À¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ
LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡4; ¬ƒ¿«∆»»»»»¿«¿ƒ
ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡¬»«∆»»»»»¿»¿≈∆ƒ»≈

epnÓ5ÔBÈ„eÙk B¯eÚL - ¯B‡‰6‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â , ƒ∆»ƒ¿¿¿¿«À¿»¿»
CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓƒ∆≈«»¿»À¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«
ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡ ¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ¿«∆∆»∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ
,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË - Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ»»…∆¿««…∆ƒ¿»…∆»…∆
‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«∆»¿»

LÓMÏ ‡e‰ ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L7. ∆≈»»ƒ¿»∆»»«∆∆

מ"א.2) פי"ג אבל 3)אהלות ברוחב, וטפח באורך טפח
אינו  ברוחב, קצת יותר ואפילו טפח, וחצי באורך טפחיים
ה"א). פי"ב למעלה (ראה הטומאה את ומוציא מכניס

וכדומה.4) חפצים שם מטבע 6)דרכו.5)להניח
כזה  שחור מפני דבר, של וטעמו בדינר. עשר משנים עתיקה,
כתוב: שם במשנה הבית. את קצת להאיר מספיק אור מכניס
כפונדיון  שזהו פירשו - א לז, ובבכורות מקדח", "כמלוא

"חלון 7)האיטלקי. במשנה: שנאמר מה רבינו מפרש כך
לאויר". שהיה

.·ÔBlÁ8e‰e¯¯ÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ «««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ÌÈÓ9ÔBlÁ ‰È‰L B‡ , «ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«

˜e˜t10‰¯aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ »¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ B¯eÚL -11.Ì„‡ ÏL ÏB„b L‡¯k ‡e‰Â , ƒ¿…∆¿¿¿…»∆»»

·LÁ Ì‡ Ï·‡ ;LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»«»»¿«¿ƒ¬»ƒ»«
ÂÈÏÚ ·LÁ .ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL - LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒƒ¿≈«∆«»«»»
Ô‡k ‰·LÁn‰L .ÔBÈ„eÙa B¯eÚL - ¯B‡ÓÏ¿»ƒ¿¿¿∆««¬»»»

‰OÚÓk12. ¿«¬∆

שם.8) ה"א.9)אהלות, פי"ג בפקק.10)ראה סתום
בן 11) של אגרופו "זהו שנינו: מי"ב, פי"ז כלים במסכת

גדול  כראש ואגרופו כענק, גדול בזמנם ידוע אדם בטיח",
בינוני. אדם לשם 12)של החלון את בתחילה עשה כאילו

כך.

.‚¯B‡Ó13BÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L14,B¯Ó‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ »∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿
B‡ B¯·Á B‡¯wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ∆¿»¬≈

ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ,˙aL ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL15¯‡L Ì‡ : ∆»¿»≈≈«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«
˙‡ ‡È·Ó - Ï„eb‰ ·Á¯ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯ epnÓƒ∆∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆

Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡Óh‰16. «À¿»»ƒ»¬≈¿»

לאורה.13) העשוי מאור".14)חלון "שירי שם: אהלות,
הסתימה.15) את לגמור להשאירו 16)ובדעתו רוצה ואם

הללו  השיעורים כל בה"ב. כמו קובעת מחשבתו שהוא, כמו
הן. מקובלות הלכות

.„ÏB„b ÔBlÁ17‰Î·O da ‰È‰Â ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ «»∆»¿»¿»»»¿»»
‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»
;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÔBÈ„eÙk¿¿¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»
- ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰Î·O‰ È·˜ eÈ‰»ƒ¿≈«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿

‰Óe˙Òk BÊ È¯‰18LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ .19 ¬≈ƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ
˙BÎ·Ò d·e20˙BÙÙ¯e21ÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ : »¿»¿»ƒ≈¿»∆»∆«

È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡È·Ó - Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ«∆«¿À»≈ƒƒ¿ƒ»¬≈
.‰Óe˙Òk ‡È‰ƒƒ¿»

מצטרפים.18)שם.17) הנקבים שאין שם, כביתֿהלל
טפח.19) – הטומאה את ולהוציא להביא ושיעורו
סבכות.20) זה מסגר 21)צ"ל: מונחים דקים נסרים ובה ת

אויר  להכניס כדי מזה, זה קצת ומרוחקים בשיפוע זה על
ישראל'). ('תפארת לחדר

.‰‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÔBlÁ22,ÔBÈ„eÙk d¯eÚL - ¯ÈÂ‡Ï «∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓ23. ƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿
‰¯˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa ‰a24 »»«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»
Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚL - ÌÈza ÈL ÔÈa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«

ÔBzÁz‰ - ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰¯˜z‰ ˙‡25˙ÁzL ∆«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆««
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL ‰¯˜z‰«ƒ¿»ƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ
¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk B¯eÚL ‰¯˜z‰26. «ƒ¿»ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

מ"ב.22) הקדמה 23)שם כעין זו, בבא כפל ה"א. למעלה
שלאחריה. החלון 24)לבבא מן למעלה שהתקרה כגון

עליו. החלון.25)וסומכת של התחתון כמו 26)החלק
התקרה. את שבנה לפני שהיה

.Â¯BÁ‰27˙ÏcaL28L¯Á‰ da ¯iML B‡ ,29ÌB˜Ó «∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»
‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ Áe˙t30˙Ïc‰ ˙‡ ÛÈ‚‰L B‡ , »«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆≈ƒ∆«∆∆

B‡ ,˙B˙Ïc‰ ÈzL ÔÈa ¯ÈÂ‡ ¯‡LÂ d˜c‰Ï ¯Ó‚ ‡ÏÂ¿…»«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ≈¿≈«¿»
‰È‰ Ì‡ :el‡ ÏÎa ,Áe¯‰ BÁ˙Ùe ˙Ïc‰ ¯‚qL∆»««∆∆¿»»«¿»≈ƒ»»

ÛB¯‚‡k Á˙Bt‰31dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ - «≈«¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»
È¯‰ - ÛB¯‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t ÌB˜Óa¿»»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

Ìe˙Òk ‡e‰32. ¿»

מ"ג.27) בו,28)שם להשתמש בכוונה שלא שנעשה
לסותמו. ושכח עבודתו בשעת לו צריך היה הנגר אלא

מקום 30)הנגר.29) ונשאר השער, מפתח קצרה הדלת
למטה. או למעלה בידי 31)פנוי שלא שנעשה חלון כדין

ב. בהלכה שם.32)אדם, עקיבא, כרבי
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.Ê‰OBÚ‰33¯ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa ¯BÁ »∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
ÏB„b34¯a„Ï B‡ ,ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰ epnÓ ˙B‡¯Ï B‡ , »ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚLÂ35. ¿ƒ»¿≈«∆«

מ"ד.33) הדלת.34)שם את בו כביתֿהלל 35)לפתוח
עם  ולדבר ממנו לראות האחרונים, הדינים [בשני שם.
 ֿ וכסף ראב"ד ראה לביתֿהלל. ביתֿשמאי מודים חבירו,

משנה).

ה'תשע"ט  אייר ט' שלישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
בה 1) שנשאר עד או כולה שסתמה תשמיש חלון דין יבאר

או  מוכשרים שאינם באוכלין סתמו אם מטפח, פחות
מליאה  שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים
כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

.‡„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«
ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם

יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.·˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ

‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈
‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…

ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««
ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈

el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»
˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«

LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ
¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»

ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»
È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈

Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿
˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈

Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆
B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿

·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.‚,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈
˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו

גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,
זה. במקום להשאירם דעתו

.„È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ ‰Ê∆≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
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znקמ z`neh zekld - dxdh xtq - xii` 'i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆
.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.‰Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆
¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»

ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»
e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»

B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ
LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»

.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

ה'תשע"ט  אייר י' רביעי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר

מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
וקדרה  הבת תקרת שבתוך ארובה שבבית, לארובה מכוונת
קורות  תחתיה, וטומאה הארובה כנגד הארץ על מונחת
וטומאה  מכוונות והן מעזיבה עליהן שאין והעלייה הבית
שנסדקה, ואכסדרה וכותלו, גגו שנסדק בית מהן, אחת תחת

הסדק. תחת הארץ על מוטל אדם היה אם

.‡‰a¯‡2da LiL ÔÈa ,˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‡È‰L ¬À»∆ƒ¿∆¿«ƒ¿«««ƒ≈∆≈»
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»≈«∆«¿»¿»À¿»

‰a¯‡ „‚k - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz3¯B‰Ë4‡e‰ È¯‰L , ««ƒ¿«««ƒ¿∆∆¬À»»∆¬≈
„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË ˙Èa‰ ¯‡Le ,¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚»»¬ƒ¿»««ƒ»≈»¿»À¿»¿∆∆

¯B‰Ë ˙Èa‰ Ïk - „·Ïa ‰a¯‡5˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ . ¬À»ƒ¿«»««ƒ»»¿»ƒ¿»
‰a¯‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óe ‰¯˜z‰ ˙Áz ‰‡Óh‰6Ì‡ : «À¿»«««ƒ¿»ƒ¿»»««¬À»ƒ
‡ÓË Blk ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰7„‚Îe , »»»¬À»≈«∆«««ƒÀ»≈¿∆∆

‡ÓË ‰a¯‡‰ Ïk8Ë Á˙Bt da ÔÈ‡ ;LÈ Ì‡ :ÁÙ »»¬À»»≈≈»≈«∆«ƒ≈
‰¯˜z‰ ˙Áz ¯eÚMÎ ‡ˆnÈÂ ˜lÁ˙zL È„k ‰‡Óha«À¿»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈«ƒ«««ƒ¿»

‰a¯‡‰ ˙Áz ¯eÚMÎÂ9- Â‡Ï Ì‡Â ;‡ÓË Ïk‰ - ¿«ƒ««»¬À»«…»≈¿ƒ»
‡ÓË ˙Èa‰10¯B‰Ë ‰a¯‡‰ „‚Îe ,11‰a¯‡a ‰È‰ . ««ƒ»≈¿∆∆»¬À»»»»»¬À»

‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ì„‡ Ô˙Â ÁÙË Á˙Bt12‰a¯‡‰ ÏÚ ≈«∆«¿»«»»«¿ƒ¿«¿»«»¬À»
„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ ‰OÚ -13‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈ·e , «¬»«……∆∆»≈∆»¿»«À¿»

Ïk‰ - „·Ïa ‰a¯‡‰ ˙Áz B‡ „·Ïa ‰¯˜z‰ ˙Áz«««ƒ¿»ƒ¿«««»¬À»ƒ¿««…
˙‡ ·¯ÚL Ì„‡‰Â .‰a¯‡ „‚kM ‰Óe ˙Èa‰ ,‡ÓË»≈««ƒ«∆¿∆∆¬À»¿»»»∆≈≈∆
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ ‰OÚpL ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰14. «À¿»»≈ƒ¿≈∆«¬»…∆««À¿»

˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ÔÈ‡≈»¬À»≈«∆«¿»¿»«À¿»««
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ô˙pL ‰Ê - ‰¯˜z‰«ƒ¿»∆∆»««¿ƒ¿«¿»»∆≈

ÁÙhÓ ˙BÁÙa BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË15‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . À¿»≈¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
‰a¯‡‰ ˙Áz16‡ÓË - BÏ‚¯ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰‡ÓË Ì‡ :17, ««»¬À»ƒÀ¿»»¿»∆«¿»≈

‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L18˙‡ ‰Ó„˜ BÏ‚¯ Ì‡ ; ∆¬≈∆¡ƒ««À¿»ƒ«¿»¿»∆
¯B‰Ë - ‰‡Óh‰19ÔÈ‡Â Ï‰‡‰ ˙ˆ˜Ó BÏ‚¯ È¯‰L , «À¿»»∆¬≈«¿ƒ¿»»…∆¿≈

BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË20. À¿»≈

ג.2) ב, א, פ"י, כנגד 3)אהלות בבית המונחים הכלים
מלמעלה. הפתוחה (למעלה 4)הארובה אמרנו אמנם

מפותח  בפחות ויוצאת נכנסת טומאה שאין ה"א) פי"ד
מה  לטמא לגמרי כסתום זה קטן פתח דין אין אבל טפח,

כנגד 5)שתחתיו. בין בבית, המונחים הכלים פירוש,
אינה  שהטומאה מפני טהורים, הארובה כנגד בין התקרה
טמא. - הטומאה על המאהיל אבל באוהל, נמצאת

מצומצם.6) מכשיעור יותר ביחד אין מפני 7)ואפילו
התקרה. שתחת לחלק מצטרף הארובה תחת הנמצא שהחלק

(8 ֿ (כסף טמא" - הטומאה "וכנגד וצ"ל: טעותֿסופר,
חלק  על המאהיל כל פירוש, שם. במשנה כתוב וכן משנה),
הנמצא  שהחלק מפני טמא, - הארובה תחת המונח הטומאה

לכשיעור. עמו מצטרף התקרה שבחלק 9)תחת פירוש,
בחלק  גם וכן מלא, שיעור יש לבדו הארובה תחת המונח
שני  שבין בגבול הטומאה את תחתוך ואם התקרה, שתחת
כך  טומאה. כשיעור מהם אחד בכל יימצא האלה השטחים
בטומאה, יש "אם יוסי: ר' דברי את במשנתנו רבינו מפרש
- הטומאה כנגד ותטמא הבית את ותטמא שתחלק כדי
ובהתאם  טהור", הטומאה כנגד טמא, הבית לאו ואם טמא,
תחת  כשיעור "ויימצא בפירוש: כאן כתב זה, לפירושו

מדבריו  משמע הארובה". ותחת בחלק התקרה אין שאם ,
שני  יש שביחד אףֿעלֿפי כשיעור, הארובה שתחת
שתחת  החלק אין ולמה מכשיעור. כפחות דינו שיעורים,
שטומאה  מפני הארובה? שתחת החלק עם מצטרף התקרה
[והרא"ש  טפח. פותח בו שאין למקום מתפשטת אינה
הארובה, נגד זית וחצי בבית וחצי בכזית שהמדובר מפרש,

שם]. ישראל בתפארת פירש תחת 10)וכן אם אפילו
שכנגד  הטומאה שחלק מפני מכשיעור, פחות התקרה

עמו. מצטרף שם,11)הארובה נכנסת אינה הבית טומאת
טפח. פותח בה שאין הארובה.12)מפני פי את וסתם

א.13) משנה מהאוהל.14)שם חלק רגלו שהרי
לא 15) ואםֿכן כלל, לארובה מתפשטת אינה הטומאה

עליה. בכלל פיה.16)האהיל את ברגלו וסתם
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הבית.17) שבכל הכלים וגם שהניח 18)האדם בשעה
שנסתם. לפני הארובה פי על כל 19)רגלו אבל האדם,

טמא. - בבית טומאה 20)הנמצא שאין שאמרנו, כמו
חוצץ  אינו שאדם ואףֿעלֿפי טפח. מפותח בפחות יוצאת
חוצצת. רגלו כאן - ה"א) פי"ב, (למעלה הטומאה בפני
אלא  הטומאה, בפני החוצץ הוא האדם שלא מפני והטעם,

טו). יכין ישראל (תפארת הסתום הגג

.··¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰21Èab ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â »»¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈¿∆¡ƒ««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‡ ¯ÈÂ‡a ˙ÈÊk ‡ˆÓpL „Ú ‰a¯‡¬À»«∆ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ¬À»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L22. ∆≈»≈«∆«««ƒ»≈

הי"א.21) פי"א אהלות טמא,22)תוספתא שבבית מה כל
שבהלכה  ארובה תחת לטומאה דומה זה ואין שם. כחכמים
פותח  ארובה בפי כשאין יוצאת הטומאה שאין הקודמת,
הטומאה  כאן אבל הטומאה, על כלל אוהל אין שם כי טפח,

(כסףֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.‚˙Èa23ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‰a¯‡Â «ƒ«¬À»¿∆¿«ƒ¿«««ƒ«¬ƒ»«
,‰iÏÚ‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a LÈ ˙¯Á‡ ‰a¯‡Â ,ÂÈab«»«¬À»«∆∆≈¿∆¿«ƒ¿«»¬ƒ»
˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ ˙Ba¯‡‰Â¿»¬À¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À
‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»

˙Èaa24˙Ba¯‡‰ „‚k -25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26. ««ƒ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈
Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰27.¯B‰Ë »¿»À¿»¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»

˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a eÈ‰»»¬À≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«
Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡ „‚k ÔÈa ˙Èa‰««ƒ≈¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈
˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓËÀ¿»≈¿«¿»≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«

‰iÏÚ‰28‡ÓË Ïk‰ -29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30. »¬ƒ»«…»≈∆≈»»»≈≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙31- ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ »«»»∆≈¿«≈À¿»«¬À«««ƒ
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰32˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«
ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰33‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , »¬ƒ»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»

¯B‰Ë ÌÈÓMÏÂ34‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . ¿«»«ƒ»≈»¬À≈«∆«¿«À¿»
‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z ˙ÁzÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ««ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈

ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈
ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ«¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈
‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓËÀ¿»≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡ „‚k¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ35È¯‰L , ¿«¿»≈¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú≈≈∆«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈

˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ36el‡ ÏÎÂ . ¿«¿»≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈
‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa - ÔÈÈc‰«ƒƒ¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó37. ≈≈∆»ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק

מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.„˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿
O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»

Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
 ֿ הכסף של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,
בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה

במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.‰‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««
‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈
‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»
Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈
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B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»
‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים

לטהר). לא אבל לטמא, אוהל נעשה כלי מפני 53)שהרי
לחוץ  פתוחה ארובה שהרי הטומאה, על אוהל כאן שאין

פי"א. אהלות תוספתא טפח. אהלות 54)בפותח משנה
ז. מטה,55)פ"י, כלפי ומתרחב צר שפיו בכלי המדובר

טפח  פותח בו יש והבטן למשקוף, מחוץ נשאר הכלי ופי
וגם  המשנה. את הראב"ד פירש (כך המשקוף תחת ונמצא
מבפנים, הכלי פי אם אבל כך). מפרש כנראה, רבינו,

הכלי. לתוך הבית מן נכנסת מן 56)הטומאה וגבוהה
טפח. רבינו,57)הארץ ופירש "מודבקת". כתוב במשנה

שאוהל  ומשמיענו למשקוף. מודבקת תהיה תעלה שאם
קבע. לאוהל מצטרף אינו טפח, בו שאין (הקדירה) ארעי
הבית  המשקוף שבצד להשמיענו צריך היה לא [לכאורה
טפח. בפותח נוגעת אינה מדין הוא, כלֿשכן שהרי טהור,

שמודבקת  ולומר לטעות שאפשר מפרש, מרוטנבורג והר"מ
עמו). אחד כגוף נראית תעלה שאם מפני למשקוף, מצטרפת

.Â˙Èa‰ ˙B¯B˜58‰·ÈÊÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰iÏÚ‰Â59 ««ƒ¿»¬ƒ»∆≈¬≈∆«¬ƒ»
‰¯B˜ „‚k ‰¯B˜ ˙BeÎÓ Ô‰Â60,¯ÈÂ‡ „‚k ¯ÈÂ‡Â ¿≈¿À»»¿∆∆»«¬ƒ¿∆∆¬ƒ

Á˙Bt ¯ÈÂ‡ Ô‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ‰¯B˜ ÏÎ·e¿»»≈∆≈«∆«≈≈∆¬ƒ≈«
ÁÙË61Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,62„·Ïa ‰ÈzÁz - ∆«¿À¿»««««≈∆«¿∆»ƒ¿«
‡ÓË63ÔÈa - ‰BÈÏÚÏ ‰BzÁz‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . »≈»¿»«À¿»≈««¿»»∆¿»≈

‡ÓË „·Ïa Ô‰ÈzL64Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿≈∆ƒ¿«»≈»¿»«À¿»««≈
˙B¯Bw‰ eÈ‰ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿∆¿«»»ƒ«»≈»«
˙B¯Bw‰ ÔÈaL ¯ÈÂ‡‰ „‚k ˙BeÎÓ ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿À»¿∆∆»¬ƒ∆≈«

˙BBzÁz‰65Ìlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ««¿¿À¿»««««≈∆««À»
‡ÓË66‰BÈÏÚ‰ ‰¯B˜ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .67- »≈»¿»«À¿»««≈»»∆¿»

Á˙Bt ˙B¯Bwa ÔÈ‡ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈«≈«
ÁÙË68Ú BÊ ˙BeÎÓ eÈ‰L ÔÈa ,eÈ‰L ÔÈ·e BÊ Èab Ï ∆«≈∆»¿À»««≈≈∆»

‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,˙BBzÁz‰ ¯ÈÂ‡ „‚k ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿∆∆¬ƒ««¿¿»¿»«À¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ Ô‰ÈzÁz«¿≈∆≈≈∆««≈∆À¿»««
dc‚k ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆¿≈»¿«¿»∆»¿∆¿»

„·Ïa69ÁÙË Á˙Bt ˙Áz dÈ‡L ‰‡ÓË ÏkL ÈÙÏ ; ƒ¿«¿ƒ∆»À¿»∆≈»««≈«∆«
ÁÙË Ìe¯a70‰ˆeˆ¯k ‡È‰ È¯‰ -71˜cÒpL ˙Èa .72 ¿∆«¬≈ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏ˙Îe Bbb73‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL ‰OÚÂ «¿»»¿«¬»¿≈¬»ƒ¿»¿»«À¿»

ÈÓÈt‰ BÈˆÁaL ÌÈÏk‰ - Ba Á˙t‰L ÔBˆÈÁ‰ BÈˆÁa¿∆¿«ƒ∆«∆««≈ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ìlk74Ì‡ :ÈÓÈt‰ BÈˆÁa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . À»¿ƒ»¿»À¿»¿∆¿«¿ƒƒƒ

˙Ï˜Ln‰ ËeÁk ˜„q‰ ·Á¯ ‰È‰75BÈˆÁaL ÌÈÏk - »»…««∆∆¿«ƒ¿…∆≈ƒ∆¿∆¿
ÔÈ¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰76Ô‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «ƒ¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»¬≈≈

ÔÈ‡ÓË77. ¿≈ƒ

מ"ה.58) פי"ב את 59)שם הממלאים נסרים או טיט
לקורה. קורה שבין עליה,60)האויר קורת כנגד בית קורת

שווה. רחבן לקורות 61)וגם הבית קורות בין פירוש,
מטפח  פחות אפילו שבצידה, לזו קורה בין אבל העליה.

(כסףֿמשנה). עוברת הטומאה ואין אחת 62)מפסיק תחת
הבית. חוצצת.63)מקורות שהטומאה 64)שהקורה

פותח  עליה כשיש הקורות דרך עולה ואינה יורדת אינה
האויר.65)טפח. רוחב כל את הוא 66)וממלאות כלל

קא, שבת מחיצתא" אסיק וגוד מחיצתא, אחית "גוד בידינו:
את  והעלה ומשוך המחיצה, את והורד משוך (בעברית: א
עד  מגיעה שאינה מחיצה לפניך יש אם פירוש, המחיצה).
מעלים  וכן לקרקע. עד נמשכה כאילו בה לדון יש לקרקע,
העליונה, הקורה את רואים שלפנינו, ובנידון נמוכה. מחיצה
שבין  ההפסק את וסותמת לתחתונה עד מגיעה היא כאילו

מושלם. אוהל ונעשה כשטומאה 67)הקורות והואֿהדין
למעלה. כנגדה כלום אין שהרי (ראב"ד), התחתונה על

הי"ג.68) פי"א אהלות אין 69)תוספתא מטפח שבפחות
"חבוט  אמרינן לא א: כה, (סוכה אחית" "גוד אומרים

טפח 70)רמי"). עליה המאהיל הדבר לבין בינה שאין
טפח. על טפח ה"ד 71)ברוחב פ"ז למעלה דינה שנתבאר

א.72)וה"ה. פי"א שם כתוב 73)משנה שם במשנה
כאן, שכתב כמו במשנה מפרש ורבינו שנסדק". "בית סתם:
אם  אחד כאוהל דינו הכתלים, נסדקו לא שאם מזה, ומשמע
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טפח. פותח בסדק מפסיק,74)אין שהסדק מפני
הוא  טפחים משלשה שפחות הכלל את אמרו לא ובטומאה

והבנאים 75)כלבוד. בסופו, עופרת ומשקל חוט
ג. כט, כלים ראה הכתלים. את ליישר כדי בו משתמשים
ביתֿהלל  דברי כך פירשו ה"א פי"ב שם [בתוספתא

שם.76)במשנתנו]. במשנה מפני 77)כביתֿהלל
הצריכו  החיצון החלק דרך לצאת הטומאה של שסופה
בצד  וכלים בו שהפתח בחלק כשטומאה אבל זה, שיעור
הטומאה  דרך "שאין מפני מפסיק, כלשהו סדק הפנימי,

להיכנס".

.Ê‰¯„ÒÎ‡78„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpL79ÌÈÏk‰ - «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL80‰Ê ÌÈÏ‰‡ ÈL ‡È‰ È¯‰L ; ∆«««≈ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿≈…»ƒ∆

Ô˙ .‰¯˜z‰ ÏÎa ˜„q‰ È¯‰L ,Ô‰ÈÈa ¯ÈÂ‡Â ‰Ê „ˆa¿«∆«¬ƒ≈≈∆∆¬≈«∆∆¿»«ƒ¿»»«
˜„q‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰˜ B‡ BÏ‚¯81˙‡ ·¯Ú - «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰82elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı¯‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ BÈ‡ - ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB·‚83Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Áz84ı¯‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ - ˜„q‰ ˙Áz85ÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»

d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין ֿ 88)שם.87)כביתֿהלל אף

העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.

ה'תשע"ט  אייר י"א חמישי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב

על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.‡ÊÈÊ2Ó ‡ˆBÈ ‡e‰L˙Èa‰ Á˙t3‰hÓÏ ÂÈÙe4, ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»
ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚ ‰È‰Â5˙BÁt B‡ ¿»»»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓ6‡e‰L ÏÎa7. ƒ»¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â8ÔÎÂ . ¿»»»∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a ‡ˆBik Ïk…«≈«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆«
¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡ - ‡È¯a‰«»ƒ≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈

‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈMÓ9ÔÎÂ , ƒ¿≈»»∆«∆»»»¿«¿»¿≈
ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰10ÔÈ‡ - »¬»¿«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ .ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆»¿≈«∆«¿≈ƒ∆««≈«∆«
ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰11„ˆa ‰˜ ‰È‰ elÙ‡Â , «≈ƒ««¿«¬ƒ»»»∆¿«

ÛB˜Ln‰12Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ««¿¿…««∆«≈≈ƒ∆»ƒ≈
ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰13. »»≈«∆«

מ"א.2) פי"ד הפתח 3)אהלות ממזוזת יוצא פירוש,
ו  איש', ו'חזון טהרות' ('סדרי חללו לתוך משמע ונכנס כן

שם). למשנה, בפירושו רבינו לאותו 4)מלשון תוספת יש
ה"ב. ובפ"ח שם, פיה"מ .! כך וצורתו מטה, כלפי זיז

טפח".5) יב וכו' הפתח מן גבוה שהוא "בזיז כתוב: במשנה
יש  לארץ עד בפתח הזיז ממקום שהכוונה מפרש, ורבינו

טהרות'). ('סדרי טפח מונחת 6)שניםֿעשר טומאה אם
טמאים  שתחתיו כלים וכן טמא, הבית – הזיז תחת

בבית. מן 7)כשטומאה טפח בולט שאינו אףֿעלֿפי
"ואלו 8)המזוזה. רבינו: כתב למשנה, בפירושו

כאן. בו שחזר ברור מסיני", למשה הלכה כולם השיעורים
(9.!_____ כזה מעלה, כלפי היתה כעין 10)התוספת

את  לפאר הבנין באבני המפותחים וכדומה, ופרחים עלים
מפני 11)הבית. רבינו, מנמק למשנתנו בפירושו

ואולי  הארץ. מן טפחים משניםֿעשר יותר גבוה שהמשקוף
ההלכה  סגנון את ליישב קשה אבל לכך, התכוון כאן גם
כאן  בו חזר שרבינו כתב, טהרות' וב'סדרי הזה. הנימוק ע"פ

הפתח".12)מפירושו. גבי שעל "קנה שנינו: מ"ג, שם
שהוא  אלא שלפנינו, הגירסא את מקיים שרבינו ונראה
ואינו  המשקוף מצד הוא כשהקנה שמדובר ואומר, מוסיף

ולמטה. מתחתיו נגד 13)יוצא נורי, בן יוחנן כרבי פסק
רבי  של תלמידו היה יהושע שרבי מפני יהושע, רבי דעת
שהלך  מעשה ב: יא, בעירובין שאמרו כמו נורי, בן יוחנן
חגיז, (הר"י גורי בן יוחנן רבי אצל תורה ללמוד יהושע רבי

כאן). טהרות' ב'סדרי מובא

.·ÊÈÊ14˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L15Á˙ta ÏÎB‡Â ƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÁÙË16˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ . ∆«≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»

ÁÙhÓ17ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ18; ƒ∆«¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒ
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz ‰‡ÓË19ÔÎÂ . À¿»«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈

‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L ¯ˆÁa20. ¿»≈∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

מ"ד.14) טפח.15)שם ברחבו אם 16)ויש בין
לקמן  (ראה להיפך ובין הזיז, תחת וכלים בבית הטומאה

ה"ג). וסובר 17)סוף אצבעות", "שלוש כתוב במשנה
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– מטפח פחות כל אלא אצבעות שלוש דווקא שלאו רבינו
ומדובר  כך. דינו – מזה פחות ובין שלוש על יתר בין
(כסףֿמשנה). טפחים משניםֿעשר למעלה כשהזיז

רואים 18) זה, פתח דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני
שהזיז  ומפני מהפתח, חלק הוא כאילו שבפתח הזיז את אנו
הזיז. לכל גם הטומאה מתפשטת - הבית כל את סובב
שמחוץ  בזיז יש אם רק נאמר שזה כתב, ישראל' (וב'תפארת

לא). – מטפח בפחות אבל טפח, פותח לרבי 19)לפתח
רק  מועיל לצאת" הטומאה של "סופה הנימוק יהושע,
לא  אבל בבית, כשהטומאה הזיז, שתחת הכלים את לטמא

מקורה.20)להיפך. היא ואכסדרה למעלה, מגולה החצר
את  מביאה – הבית בפתח טפח תופסת זו אכסדרה אם
כל  שתחת כלים בבית, וטומאה מטפח פחות ואם הטומאה.
בבית, וטומאה מטפח פחות ואם טמאים, האכסדרה גג
הטומאה  שסוף מפני טמאים האכסדרה גג כל שתחת כלים
בפותח  עליו מאהיל האכסדרה שגג הבית, פתח דרך לצאת
אינה  האכסדרה, גג תחת מונחת הטומאה ואם טפח.

בבית. הנמצאים הכלים את מטמאה

.‚ÔBlÁ21LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰22Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰23˙‡ ‡È·Ó - ««¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆

Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰‡Óh‰«À¿»¿∆ƒ¿∆»«≈«««
BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ .˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ»»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈
ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ

¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL24˙‡ ‡È·Ó - ∆««≈««»¬»¿»≈ƒ∆
‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰25ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â , «À¿»¿»∆«¬ƒ»«»∆ƒ¿»
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰26‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L «≈ƒ¿≈««∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL27ÊÈÊ Ba ‰È‰ .28 ∆«¿ƒ≈≈ƒ∆«À¿»»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡ el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ -29‡È·Ó ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ

?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó „ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»¿≈«¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»
Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»««∆»≈∆««ƒ«…

ÊÈf‰ ˙Áz ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË30. »≈≈««ƒ≈«««ƒ

מ"ב.21) וכדומה.22)שם חפצים שם בולט 23)להניח
שביד). העבה האצבע – (אגודל אגודל כרוחב לחוץ

ה"ז. שם ברוחב 24)תוספתא, הטומאה את המביא
ה"א). פי"ד (למעלה שהוא,25)פונדיון גובה כל פירוש,

המשנה). בפירוש (רבינו, אצבעות משתי למעלה אפילו
ה"ג)26) פי"ב (אהלות ששנינו מה רבינו, מפרש כך

הטומאה. את מביא אינו תחת 27)"הבטח" כשהיא
תיכנס  שלא הטומאה בפני חוצץ שהוא מפני הטעם, הבטח.

הבטח.28)לחלון. תחת והטומאה החלון לתוך בולט
הטומאה.29) על ומאהיל באויר תלוי כאילו שהוא
את 30) מביא שהזיז למעלה שאמרנו מקום כל פירוש,

מביא  הוא הזיז תחת טומאה שאם היא, הכוונה הטומאה,
שהכלים  מאליו, ומובן להיפך. גם וכן לבית, הטומאה את
רבינו  מצא טמאים. – עצמו הטומאה במקום הנמצאים
הביטוי  את לפרש יטעו שלא כדי זאת, להדגיש לנכון
שהוא  היינו מצומצמת, במשמעות הטומאה" את "מביא
הטומאה  את מביא הבית אין אבל לבית, הטומאה את מביא

אליו.

.„ÔÈÊÈÊ ÈL31‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê32Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈÂ , ¿≈ƒƒ∆««∆¿≈¿»∆»≈∆
˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈≈∆≈«∆«¿À¿»««

a ÂÈzÁz - ÔBzÁz‰‡ÓË „·Ï33Ô‰ÈÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««¿«¿»ƒ¿«»≈»¿»À¿»≈≈∆
‡ÓË „·Ïa Ì‰ÈÈa -34Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . ≈≈∆ƒ¿«»≈»¿»««»∆¿¿∆¿

‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „Ú35ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . «»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«««¿
- Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË Á˙Bt≈«∆«¿À¿»««««¿≈≈∆

‡ÓË Ô‰ÈÈ·e Ô‰ÈzÁz36- ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . «¿≈∆≈≈∆»≈»¿»««»∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „ÚÂ Bc‚k37ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . ¿∆¿¿«»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«

Ì‰ÈzÁz - Ì‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙhÓ ˙BÁt ÔBzÁz‰««¿»ƒ∆«¿À¿»«¿≈∆«¿≈∆
‡ÓË Ô‰ÈÈ·e38˙Áz B‡ Ì‰ÈÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ≈≈∆»≈»¿»«À¿»≈≈∆««

¯˙Bn‰39‡ÓË ¯˙Bn‰ ˙Á˙Â Ô‰ÈÈa -40˙Áz Ï·‡ , «»≈≈∆¿«««»»≈¬»««
¯B‰Ë ÔBzÁz‰41„Á‡ ÏÎa LÈ .42ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ««¿»≈¿»∆»≈∆≈«∆«

ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â43- ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ¿≈≈≈∆≈«∆«¿À¿»««««¿
‡ÓË „·Ïa ÂÈzÁz44Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ . «¿»ƒ¿«»≈»¿»≈≈∆««≈

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k - ÔBÈÏÚ‰45Ô‰a ÔÈ‡ . »∆¿¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈»∆
ÔÈ‡L ÔÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa LiL ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈≈≈∆≈«∆«≈∆≈

‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa˙Áz ‰ ≈≈∆≈«∆«≈∆»¿»«À¿»««
‰‡ÓË - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰««¿≈≈∆««»∆¿À¿»
‰ˆeˆ¯ ‡È‰ È¯‰L ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba46. ««¿»««¿∆∆∆¬≈ƒ¿»

ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰L ˙BÚÈ¯È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆≈«∆«
ÌÈ„‚a B‡ ÌÈÏk .BÊ Èab ÏÚ BÊ47ıÚ ÏL ˙BÁeÏ B‡ ««≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

,Ô‰ÈÈa ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ Ô‰L∆≈À»ƒ∆««≈∆¿À¿»¿»≈≈∆
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡48È¯‰ - ƒ»¿»«À¿»¿»ƒ»»∆∆«¬≈

ÁÙh‰ ÏÏÁ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚL ÈÏk‰«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿»«¬ƒ«¬««∆«
eÈ‰ .ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿»«≈ƒ∆«¿»»
ÛÏ‡ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ elÙ‡ ,LÈL ÏL ˙BÈÏ·Ë«¿ƒ∆«ƒ¬ƒ¿ƒ»»∆∆∆

‰n‡49ÈtÓ ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - «»À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈
Ú˜¯˜k Ô‰L50. ∆≈¿«¿«

מ"ה.31) שווה.32)שם ורחבם ומה 33)מכוונים
הטומאה. בפני חוצץ שהוא מפני טהור, מהתחתון שלמעלה

אלה 34) על והעליון שתחתיו, הכלים על מציל התחתון
ממנו. פשוט.35)שלמעלה זה טהור. ממנו שלמטה ומה

נעשה 36) והכול הטומאה, את מערב טפח בו שיש העודף
אחד. חוצץ.37)אוהל הוא שהרי טהור, שתחתיו ומה

פחות 38) הוא אם אפילו העודף, כנגד מתפשטת שהטומאה
פוגעת מפותח היא עלייתה ובדרך למעלה ועולה טפח,

למשנה  בפירושו (הרא"ש ומטמאה ונכנסת שביניהם באויר
רבא'). ב'אליהו פירש וכן העליון.39)שם, של העודף

עליהם.40) מאהיל שם.41)שהעליון יהושע, כרבי
אינה  אבל ועולה מתפשטת טומאה מטפח, שבפחות והטעם,

שם). (רא"ש מ"ו.42)יורדת מן 43)שם גבוה והתחתון
במשנתנו) ורא"ש ר"ש (ראה טפח ביניהם 44)הארץ אבל

חוצץ. שהתחתון מפני טהורים, הטומאה 45)ועליון
אין  שהרי ועולה, ובוקעת רצוצה טומאה היא שביניהם
מפני  ויורדת בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן טפח, פותח ביניהם

חוצץ. – טפח מהארץ הגבוה אףֿעלֿפי 46)שהתחתון
חדש  ביאור כאן משמיענו רבינו טפח. חלול גבה על שיש
עליו  מונחת שהיא שהמקום היינו רצוצה", "טומאה למושג
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פתוח  שהמקום ואףֿעלֿפי טפח, על מטפח פחות הוא
טפח. ממנו גבוה עליה המאהיל הדבר וגם רוחותיו, מארבע
השגת  ראה אחר. מקום בכל שמענוהו שלא הוא וחידוש

ה"א.47)הראב"ד. פט"ו הכלי 48)שם פירוש,
(כסףֿמשנה). טפח הארץ מן גבוה הוא תחתיו, שהטומאה

שם.49) ומתחבר 50)תוספתא, הוא, אדמה מין ששיש
עץ  של לוחות אבל אחד, גוש כולם ונעשים הקרקע עם
והלוחות  אוהל הוא העליון ולפיכך קרקע, לגבי בטלים אינם
אמרו: שם [בתוספתא באוהל. הנמצאים כלים הם שתחתיו
חלקות  אינן שאם ומשמע חלקות", שיש של "טבלאות

אחד]. כגוש אינן הטבלאות בין מפסיק ואויר

.‰˙BÁeÏ51Ô‰L ıÚ ÏL52BÊa BÊ ˙BÚ‚B ∆≈∆≈¿»
Ô‰È˙B¯˜a53‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰Â ¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»

ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa dz¯·Áa ˙Ú‚B dÈ‡L54ÁeÏa Ú‚Bp‰Â . ∆≈»«««¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿«

˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk - ‰iM‰ BÊ55Ï·‡ . «¿ƒ»¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»
ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·nL e¯Ó‡L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚL ÌÈÏk Ïk - ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË ÂÈab56Â ,ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË «»¿≈ƒ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ
˙n‰ ÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰57ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â , ««¬ƒƒ««≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»

‰‡Óh‰ „‚k58ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË ¿∆∆«À¿»¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ
˙n‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L59. ∆∆¡ƒ««≈

מ"ב.51) שהן 52)שם שולחן של בטבלאות מדובר
ב). בועז שם, ישראל' ('תפארת טומאה כזה 53)מקבלות

זה. בצד זה ומונחים לטמא 54)00 ממש, כאוהל דינו אין
שתחתיו. מה טומאת 55)גם "טמא כתוב: במשנה

שהרי  למשנתנו, מנוגדים כאן רבינו דברי ולכאורה שבעה",
ערב", טומאת טמא "והשלישי ה"ד) (פ"ה למעלה כתב
משנה' ב'כסף שלישי. הוא באוהל שנגעו בכלים והנוגע
שנגעו  בכלים לנוגע התכוון שרבינו ופירש, זה על עמד
גם  בחיבורים ובטומאה המת. על מאהיל בעודו המת באוהל
כשנגעו  מדובר ה"ד בפ"ה ולמעלה שבעה, טמא השלישי
ברור  עצמו, ולדין השלמות. ראה המת. מן פרישה לאחר
והנוגע  האוהל, מן כחלק שבעה טומאת טמא השני שהלוח
מפני  טהורים, שתחתיו כלים ואעפ"כ באוהל כנוגע בו
למשנתנו). פירושו (ראה טפח בפותח בראשון נוגע שאינו
שם  מצאנו אחרים, לטומאת עצמו טומאת בין כזה והבדל
ועל  וכו' הטומאה את מביאין המטלטלין "כל א: פט"ז
(ראה  טפח" בפותח וכלים אדם שאר ועל שהן, בכל עצמן

למשנתנו). רבא' ה"ד.56)'אליהו פי"ג למעלה
דברים 57) במה שבעה. טומאת ואדם כלים ומטמאים

עצמה. הטומאה נגד שהם בכלים כגון 58)אמורים?
עומדים  והכלים הטומאה, לצידי ומתפשט רחב שהאוהל

ומטמאים 59)שם. שבעה טומאת טמאים עצמם והם
המת  מן שפירשו אחר בהם כשנגעו ערב, טומאת אחרים

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה

.Â˙È·Á60‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L61¯ÈÂ‡a62˙ÈÊÎe , »ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒ
‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ63- d¯ÈÂ‡ „‚k ƒ«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË64˙È·Á‰Â , À¿»««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ

‰‡ÓË65‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L ,66˙‡ÓËÂ ¿≈»∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈
dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .d¯ÈÂ‡67‰‡ÓË - ¬ƒ»»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba68.‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â , ««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»
˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ ‰ÓÏÂ¿»»∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»««
‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡ d¯ÈÂ‡a«¬ƒ»∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»
dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ .B¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óeƒ¿»»««¬ƒ»À¿»««¿»««

ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca ‰È‰ .˙„¯BÈÂ69lk -‰‡ÓË d70, ¿∆∆»»«¿»≈«∆«À»¿≈»
¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe71˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L , ¿∆∆ƒ»»∆¬≈«À¿»»¿»«¿»

‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa72Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡73B‡ ƒ»¿»¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ74B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â , ¿À»¿»«ƒ»¿»¿»À¿»«¿∆»
Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a¿»««»«…»≈¿»«≈«»À

˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË75ÏÈ˙t „ÈÓˆ76Èab ÏÚ ‰e˙e »≈»¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»««≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰77, «≈»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â78˙B·LBÈ Ô‰L ˙Bi·Á .79 ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ∆≈¿
˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ«≈∆«ƒ≈∆»¬ƒ¿≈¿
- Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ»¿≈«∆«¿À¿»««««≈∆

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË80‡È‰L ÈtÓ , À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯81Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëa ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»ƒ

˙B‡ÓË eÈ‰82ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡83 »¿≈¿ƒ»»∆≈«∆«
Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË Ôlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««≈∆««À»»≈∆¬≈«…

„Á‡ Ï‰‡84. …∆∆»

מט"ז.60) פ"ט חרס.61)שם של בחבית מדובר
לאויר.62) מגולה במקום בין 63)כלומר, טפח ואין

לקרקע. בפני 64)שוליה חוצץ אינו שכלי כבר, נתבאר
היא  כאילו הכלי, שבתוך הטומאה דין ולפיכך הטומאה,
מה  כל ומטמאה ויורדת ובוקעת ועולה ובוקעת הכלי תחת

מגבו.65)שכנגדה. מיטמא אינו חרס שכלי אףֿעלֿפי
כנגד 66) שלא ואפילו וטימאתו. החבית לתוך ונכנסה

שאר ה  עם מתערב הטמא שהאויר מפני טמא, – טומאה
התוך.67)האויר. כנגד שכנגד 68)שלא מה וכל

טמא. – כי 69)הטומאה כפשוטם, הדברים לקבל קשה
ב'סדרי  ופירש טפח, דפנו שעובי כלי הדעת על להעלות אין
עובי  עם והשפה כזה, למעלה, שפה לכלי שיש כגון טהרות'

טפח. רחבם כנגד 70)הדופן בין בחבית, שיגע מה כל
שהטומאה  מפני השפה, תחת וכן כנגדה שלא בין הטומאה
הכלי. סביבות כל האוהל תחת ומתפשטת ועולה בוקעת

וכן 71) טהרות'). ('סדרי שתחתיה הזית מקצת כנגד ואפילו
פשטה  הטומאה "שהרי שכתב: רבינו, לשון משמעות
כבר  שהטומאה "לפי רבינו: מנמק ובמשנה, לבד". בדפנות
פירש  טהרות' וב'סדרי וכו'" פעולתה והראה(?) התפשטה
הדופןֿהאוהל, ע"י הטומאה שנתפשטה כיוון רבינו, כוונת
פחות  ונשאר הדופן, שתחת הזית חצי של רציצותו נפסקה
שאם  יוצא, זה ומפירוש מטמא. ואינו אוירו תחת מכשיעור
גם  – מלא שיעור החבית אויר שתחת הטומאה בחלק יש

טמא. פיה דופנה 72)כנגד תחת מקצתה לדין נמשך זה
שאמרנו  טפח, פותח בדופן ויש אוירה, תחת ומקצתה
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דווקא  שזה ואומר, כאן רבינו ומתנה טהור. פיה שכנגד
בין  לטמא בין גמור אוהל הוא שמדאורייתא טהור, בכלי
מדאורייתא, לטהר אוהל נעשה אינו טמא כלי אבל לטהר,
של  תוכה את ומטמאת ועולה ובוקעת רצוצה כולה ונשארה

טהרות'). ('סדרי על 73)החבית מאהילה כולה והרי
צדדיו 74)הטומאה. מכל שמטמא סתום כקבר היא והרי

פותח  באוירה יש חבית סתם למשנתנו). בפירושו (רבינו
סתום. קבר דין לה אין - טפח פותח בה אין ואם טפח,

ה"ח.75) פ"י אהלות יפה.76)תוספתא, מהודק כיסוי
יפה 77) ומהודק מכוסה חרס שכלי שבתוכה, חרס כלי וכל

שבתוכו.מציל  מה כל ועל עצמו שהם 78)על מפני
למעלה  (ראה חוצצת אינה החבית שהרי המת, על מאהילים

ה"א). מ"ג.79)פי"ב פט"ו בין 80)שם הבדל ויש
ביושבות, הצד. מן ופיהן מוטות ובין שוליהן, על יושבות
מפני  טמא, – תחתיה שהטומאה החבית שבתוך מה כל גם
בחבית  למעלה שביארנו וכמו לתוכה בקעה שהטומאה
על  ומצילים חוצצים הדפנות הצד מן כשפיהן אבל אחת,
שאמרנו  עץ ולוחות ובגדים לכלים זה בין ומה הכלי. תוך
הם  שתחתיו ואלה מאהיל שהעליון ד, בהלכה למעלה
טומאה, המקבלים בדברים מדובר שם באוהל? כמונחים
ולפיכך  מגבן, טומאה מקבלות אינן חרס של חביות אבל
מה  את מצילות אין ואףֿעלֿפיֿכן שבתוכן, מה מצילות

ממש. הטומאה כנגד החביות, גבי נמשך 81)שעל זה
צידיהן. על מוטות כזה 82)לדין באופן אפילו טמא וכלי

שהטומאה  החבית לתוך הטומאה ונכנסה חוצץ, אינו
נעשו  טפח, בפותח בזו זו נוגעות שהחביות ומפני תחתיה,
הטומאה  את ומביא אחד כאוהל העליונים הדפנות כל
במשנה). ישראל' ה'תפארת פירוש (עלֿפי לכולם

טהורות.83) שהן מפני 84)אע"פ מצרפן, נגיעתן מקום
טפח. פותח בו שיש

ה'תשע"ט  אייר י"ב שישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¤¤§¨¨¨
האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר

הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם
בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה

עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו הבית

.‡ÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿ƒ»««≈ƒ∆»««≈¿∆¡ƒ«

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰·e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙È·Ï B„È ËLÙe , ≈ƒ»«»¿«ƒ∆¿»«¿ƒ»««ƒ«≈ƒ
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡7‰OÚÂ ƒ≈¿»≈«∆«≈≈∆«À¿»¿«¬»

ÌÈza‰Â ‡e‰ ‡ÓËÂ ,„Á‡ Ï‰‡k Ïk‰8- Â‡Ï Ì‡Â ; «…¿…∆∆»¿ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ»
.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆«À¿»

המת.2) על מאהיל במת.3)בעודו נוגעת ידו בעוד
הכלים.4) ועל המת על מאהיל והוא אוהל נעשה שהאדם
הכלים 5) - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל אם וכן

מטמא  שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים,
במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת אלא באוהל

באוהל. מטמא בחיבורים ושיעורו 6)אבל המת, מבשר
כזית. - שלם.7)לטמא כזית על מאהיל הוא שהרי

הבתים.8) בשני הנמצאים אדם ובני הכלים כלומר,

.·‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ÔBlÁ‰ „Úa ÛÈ˜L‰L Ì„‡9 »»∆ƒ¿ƒ¿«««¿∆¡ƒ««À¿»
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -10‰È‰ .˙Èa‰ Ïk ‡ÓËÂ ≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿ƒ¿»»««ƒ»»

ÏhÓ11B˙ˆ˜Óe ˙Èa‰ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ À»«»«¿À»ƒ¿»¿««ƒƒ¿»
˙Èa‰ - ıeÁaL B˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰Â ,ıeÁa«¿∆¡ƒ»À¿»«ƒ¿»∆«««ƒ

ÁÙË d·‚ Ba LÈÂ ÏeÏÁ Ì„‡‰L ÈtÓ .‡ÓË12ÔÂÈÎÂ , »≈ƒ¿≈∆»»»»¿≈…«∆«¿≈»
‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡Ók ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»À¿»»»¬≈∆¿«¬ƒ»∆»
˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ¯B‰Ë eÏÈ‰‡‰Â13el‡ È¯‰ - ıeÁaL ¿∆¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«¬≈≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË14Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡Ók ¿≈ƒƒ¿≈∆¿«¬ƒ««À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‡È·Ó≈ƒ¿≈≈¿∆≈«¿

את 9) כפף והמשקיף הבית, לכותל סמוך בחוץ שהייתה
החלון. דרך לחוץ נשען 10)גופו שהמשקיף פי על אף

לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על
וכו'". חלול שהאדם "מפני למטה: מבואר והטעם

חי.11) אוהל.12)אדם החי 13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח על המוטל האדם

.‚Ba e¯·ÚL ˙n‰ È‡OB15‰¯„ÒÎ‡‰ ˙Áz16, ¿≈«≈∆»¿««»«¿«¿»
ÛÈ‚‰Â17ÁzÙÓa BÎÓÒe ˙Ïc‰ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡18È„k ¿≈ƒ∆»≈∆∆«∆∆¿»¿«¿≈«¿≈

ÌÈÙaÓ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,˙Èa‰ ‡ÓËÈ ‡lL19B‡ ∆…ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ
ÈÙa „ÓÚÏ ˙Ïc‰ ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ïc‰ CÓBÒ ıeÁaÓƒ«≈«∆∆ƒ»«∆∆«¬…ƒ¿≈

BÓˆÚ20ÈÙÏ ;‡ÓË ˙Èa‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - «¿««ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆÁL ‡e‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»»»∆»«ƒ¿≈«À¿»¿»»»
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿

עימו.15) הבית 16)כלומר, חזית לפני מקורה שטח
ויש  למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף

האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת סגר 17)מפרשים,
האכסדרה. גג תחת המת שנכנס לפני הדלת כדי 18)את

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח שלא
מאליה.20)בבית.19) תיפתח ולא

.„BÈÚÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L ¯epz21‰¯eÓ˜ «∆≈¿««ƒ¿≈¿»
ıeÁÏ22- ‰¯eÓw‰ BÈÚ ÏÚ ˙n‰ È‡OB eÏÈ‰‡‰Â , «¿∆¡ƒ¿≈«≈«≈«¿»

‡ÓË ¯epz‰23¯B‰Ë ˙Èa‰Â24dB·b ¯epz‰ ÔÈ‡ È¯‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«
ı¯‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡È·iL È„k ≈«»»∆¿≈∆»ƒÀ¿»««ƒƒ¿»«»

‰cÓa26Á˙t‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L27ıeÁÏ ÁzÙÂ28: ¿ƒ»∆≈¿«∆«¿ƒ¿««
¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË29‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË , À¿»¿««ƒ»À¿»««ƒ«

‡ÓË BÎB˙aM30Á˙t‰ CB˙a Áe˙t ‡e‰ È¯‰L ;31, ∆¿»≈∆¬≈»«¿«∆«
‰˙È‰ .Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»

ÈÎeÓ32ÂÈ¯BÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆
˙B¯Bw‰37,‰‡ˆBÈ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - «««ƒ»∆««ƒ∆ƒ¿»

˙ËÓL dÈ‡38ÁÙË ˙‡ˆBÈ dÈ‡Â39‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»ƒ¿∆∆¿≈»≈∆«¿∆ƒ¿∆
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da40ÁÙË41ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÏÁ ÁÙË Ìe¯ ÏÚ »∆««∆«»¬»ƒ≈
˙Èa‰ CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÏÁ ÈÎena«¿ƒ»»∆«¬≈«À¿»¿»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ Ïc‚n‰ ‰È‰ .‡ÓË ˙Èa‰Â42 ¿««ƒ»≈»»«ƒ¿»≈¿««ƒ

BlL ‰·z‰ CB˙a B‡ BÎB˙a ‰‡Óh‰Â43Èt ÏÚ Û‡ , ¿«À¿»¿¿«≈»∆««ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡L44‰‡ÓË . ∆≈ƒƒ»≈«∆«««ƒ»≈À¿»

¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa45˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,

בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך
כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו

כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה רחבו.27)מקבל כל וממלא
המגדל.28) אין 29)דלת לבית בולט שהמגדל פי על ואף

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה
את 30) בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

שהמגדל  הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה
אותו. שם.31)ממלא תצא המגדל 32)שהטומאה בסיס

גלגלים. על המגדל.33)העומד חלל 34)לאחורי לתוך
רבינו 35)הבית. ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה

(טפח  מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע הבסיס 36)=

למגדל. הבית.37)מחובר לתקרת מגולה במקום
חוצצת.38) ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק
העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל

הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה
הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני

לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח
הבית. מן

.‰ı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום
וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר

כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,
שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.Ê‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆
„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆

ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««
ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו
זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו
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שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

ה'תשע"ט  אייר י"ג ש"ק יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר

היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא לפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת
בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

‡2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»
ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»

˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰14Ï·‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»
dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏk15ÌÈ¯B‰Ë16. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ

dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰17ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…
dÎB˙aL18„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰19ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË20;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aL Ïk Ï·‡21‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆

‰‡Óh‰ „‚k22,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿∆∆«À¿»»¿»«À¿»¿»«…»≈
ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk…∆¿»¿…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆«
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ eOÚpL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰L .dab«»∆«≈ƒ»»»∆«¬…∆««À¿»
‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó - Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁ23e¯‡aL BÓk ,24ÌÈ¯·c ‰na .?ÌÈ¯eÓ‡25 ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa26˙ÏÁÏÁÓe27‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁt28dÈ‡ È¯‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏk29ÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa30‰˙È‰ .31ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË32da‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

¯B‰Ë33ıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,34‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙· ‰‡ÓË35ÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab36ÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı¯‡‰37‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe38- »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k39dab ÏÚ ‰È‰ .40„Ú Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜¯‰41‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„·Ïa ˙Èa‰42‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - dÎB˙· ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz43. »

הכוונה 2) "טמא", או "טהור" זה בפרק שנאמר מקום כל
דנים. שבו בשטח הנמצאים מ"א.3)לכלים פ"ט אהלות

טפח.4) הקרקע ובין בינה עצמה.5)ואין הכוורת ומקצת
כשהכוורת 6) והמדובר, תחתיה. או שבחוץ המקצת גב על

שאינה  למשנה), בפירושו (רבינו סאה ארבעים מחזיקה
חוצצת  וגם הטומאה, את מביאה היא אבל טומאה. מקבלת

ה"ג). פי"ג (למעלה הטומאה על 7)בפני כשהטומאה
תחתיה.8)גבה. בוקעת 9)כשהטומאה שטומאה

במידה  הבאים עץ שכלי ואףֿעלֿפי ויורדת. בוקעת ועולה,
מה  להציל רק נאמר זה חוצצים, סאה) 40 (מחזיקים
עם  אוהל רק מציל הטומאה, שכנגד אבל הטומאה. שבצידי

טוב'). יום 'תוספות (ראה בלבד כנגד 10)דפנות שלא
בקעה 11)הטומאה. שהטומאה מכיוון אומרים אנו ואין

אוירה  בכל מתפשטת היא הרי אוהל, שהיא לכוורת ונכנסה
מלא  כאילו הבית שכל הכלל לפי שבתוכה, מה כל ומטמאה
כשעצם  אלא זה כלל אמרו שלא מפני והטעם, טומאה.
כאן, אבל בבית. נמצא המת, מן הכזית היינו הטומאה,
אינה  בלבד, הטומאה של כוחה אלא בכוורת כשאין
הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסףֿמשנה)
רבינו  לדברי אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור

בתוכה 12)כאן]. שיש אףֿעלֿפי מצילה, הכוורת ואין
טפח  פותח בה אין משום שגזרו מפני והטעם, טפח. פותח
גבה  בין הבדל כל אין שלהלכה מזה, יוצא טהרות). (סדרי
מפני  אחת? בבבא רבינו אותם כלל לא ולמה תוכה. ובין
ובדין  טמא, הטומאה שכנגד להדגיש התכוון גבה, שבדין
הטומאה. כנגד שלא מטמאה שאינה הוא החידוש תוכה

רצוצה.13) והיא בחוץ מונחת הטומאה משמע,14)שהרי
הבית, בפנים הכוורת שתחת הכלים אפילו שבבית מה כל
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טפח. פותח תחתיה שאין שמחוץ 15)ואףֿעלֿפי בחלק
לשם 16)לבית. שתתפשט סיבה כל אין גבה ועל תחתיה

שבתוך  בחלק אפילו טהורים שבתוכה וכלים הטומאה,
ואףֿעלֿפי  שבתוכה, מה על מצילה שהכוורת מפני הבית,
לטמא  אוהל נעשה כלי שאמרו: ומה טפח. פותח בה שאין
(סדרי  לו שמחוצה לכלים רק הכוונה לטהר, לא אבל

בחלקה 17)טהרות). היא אם אפילו הכוורת, בתוך
לבית. כולה 18)שמחוץ כאילו בתוכה, כשהטומאה

העליון  והדופן ח), הערה למעלה (ראה טומאה מליאה
שבבית  בחלק בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל
בתוך  שאוהל מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין
פי"ח  הערות (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל
שאוהל  מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו),
כלי  אבל לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש
משמש  זה הבדל פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה

הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת נמשך 19)יסוד זה
לבית  שמחוץ כלים רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם
פותח  אוהל כאן שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם
הטומאה, בפני חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח
דרבנן. גזירה טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני

שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים

מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה

(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה
למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי

רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה
האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום
אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי

למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.·˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה
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שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.„‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
‰hÓÏ B‡ dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ „‚kL ÏÎÂ¿…∆¿∆∆«À¿»¿«¿»««»¿«»
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .‰ÈzÁz«¿∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»
dab ÏÚL ÏÎÂ ,‡ÓË ‰ÈzÁzL Ïk - dab ÏÚ B‡««»…∆«¿∆»»≈¿…∆««»
‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ ,¯B‰Ë dÎB˙aL Ïk Ï·‡ ;‡ÓË»≈¬»…∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»»¿»À¿»¿»«…»≈»
;dab ÏÚ ‰ÏÚÓlL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿…∆«¿∆»…∆¿«¿»««»

‰Le¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk72. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙¯ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜Ùe73ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»¿«∆»¿»»»¿ƒ»¿«ƒƒ
dab ÏÚ ;‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k - ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰«≈»«¿∆»¿∆¿««¿»≈««»
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - dÎB˙a ;‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k -¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»≈»≈∆»
‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÁÙË ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .dÎBz»»¿»¿»∆«≈«»»∆¿À¿»
„·Ïa dÎBz - dÎB˙a ;‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈¿»»ƒ¿«
¯·kL .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ ;‡ÓË»≈««»¿∆¿«»»ƒ«»≈∆¿»

e¯‡a74,·eLÁ ‡e‰ Ï‰‡k - ‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏkL , ≈«¿∆¿ƒ≈«»¿ƒ»¿…∆»
.ıˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ‡Ï…¿≈ƒ¿ƒ»≈

יא.68) משנה פחותה.69)שם תחתיה 70)אינה ואין
טפח. הרקיע.71)פותח כיפת  אלה 72)תחת  דינים 

שהרי  זה, פרק של ראשונה בבבא האמורים הדינים עם זהים
משום  כאן ונאמרו המקרים, שני בין לחלק נימוק כל אין

הבאות. שבבבות באה 73)הדינים רבינו משווה כאן
לכמה  סותר וזה במשנתנו. חכמים כדברי לפחותה, במידה
היינו, שביניהם, בהבדל המנומקים למעלה שנאמרו דינים
כלי, מתורת יצאה לא אוהל שהיא אףֿעלֿפי במידה שבאה
שעליה  מה בפני חוצצת ואינה מוגבל, חציצתה כוח ולפיכך
לגמרי, כלי מתורת בטלה אפוצה או פחותה אבל ותחתיה,
עליה  חלו לא וגם ושתחתיה, שעליה מה בפני גם וחוצצת
יישוב  מצאתי ולא אוהל. שהוא כלי על שגזרו גזירות כמה
את  צמצם [בכסףֿמשנה זו. לסתירה הדעת את מניח
באה  שהיתה "או כאן רבינו כתב למה רק ושאל הקושיא,
במידה? בבאה המדובר שלמעלה בדינים גם הלא במידה",
את  ליישב יפה תירוצו כוח אין אבל שתירץ, מה ותירץ

ה"ג.74)הסתירה]. פי"ג למעלה

.‰˙¯ek75‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L76 «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
¯ÈÂ‡Ï77dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,78- »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË79Ì‡ Ï·‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰80‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰81ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk , «…»≈…∆¿»¿…∆«¿∆»¿…∆«

ÏÈ‰‡n‰ ÈÏk‰L ;‰hÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,dab«»ƒ»¿»«À¿»¿«»∆«¿ƒ««¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ82‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa83- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË84‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B·‚85. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈

ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«
Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈzÁzL ÌÈÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿≈ƒ∆«¿∆»¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆

.˙ˆˆBÁÂ¿∆∆

יג.75) משנה הקרקע.76)שם ובין בינה טפח ואין
(סדרי  טפח על טפח רחב הכוורת כשפי זו, בהלכה המדובר

אוהל.77)טהרות). גבה על תלויה 78)שאין הטומאה
תוכה. באויר לא אבל הכלי, מדפנות למעלה תוכה, נגד

ואינה 79) תלויה שהיא ואע"פ שכנגדה, כל ומטמאה
שכלי  מפני השולים, תחת היא כאילו אותה רואים רצוצה,

חוצץ, הערות אינו (ראה זה פרק בראש לחוץ, בפיה כמו
לכוורת.80)שם). בטיט מחובר אינו והכיסוי
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ומביאים 81) הטומאה, על מאהילים שוליה טפח, בגבוהה
מפני  טמא גבה ועל ותוכה שתחתיה, מה לכל הטומאה את
הטומאה  ואם למעלה. כמבואר חוצצים אינם שהשוליים
שוליה, תחת היא כאילו אותה רואים גבה, על או בתוכה
גבוהה  שאינה אףֿעלֿפי ובמכוסה חוצצים. אינם שהרי
בוקעת  שהטומאה מפני טמא הכול כן גם הקרקע, מן טפח
אחד, במקום בו וטומאה סתום כקבר היא והרי לתוכה,
בו  הנוגע כל את ומטמא טומאה, מלא כאילו אותו שרואים
למעלה, אמנם למשנה). בפירושו (רבינו שהוא צד מכל
אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק
בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.ÂÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»
BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈

e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿
˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««

,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«
Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»

˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה
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ה'תשע"ט  אייר ז' ראשון יום

קצד. עשה מצות
― הקצ"ד אתֿהּמצוה להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

חמׁש ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה (`mהּגזלה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
(dreaya dzlfb lr xtkוהּוא נׁשּתּנתה, אם ּדמיה לּתן ְְְִִִֵֶַָָָאֹו

וגֹו'" ּגזל אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב יתעּלה: (xwie`אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
(bk ,dמּכֹות ּבמּסכת ּבארּו ּוכבר .(.fh)הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה ׁשּנּתק (myלאו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

(bi ,hiמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". ֿ הּגזלה את והׁשיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
מ האחרֹונים ּבּפרקים קּמא.(aa`)זֹו ְֲִִִַַַָָָ

ה'תשע"ט  אייר ח' שני יום

רסט. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שני ז 'ֿ ח 'אייר 

דר. עשה מצות
― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ֿ האבדה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמן
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להתעּלם" תּוכל "לא b)יתעּלה: ,ak mixac)ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ
(xc dyr zevn)נמצאנּו" האבדה: ּבענין ּבּמכלּתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמרם

ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין
l.)הּגמרא `rivn `aa)תעׂשה ֿ ולא עׂשה אבדה "הׁשב : ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבֹו ונאמר זה ּבענין ֿ הּלאו את ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא".
ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים ֿ ׂשיֹו את אֹו אחי(` ,my)ּובספרי .zyxt) ְְְִִִִֵֵֶָָ
(my `vzֿלא מצות ― "אחי ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא :ְְִִִֶֶַָֹֹ

תפּגע" "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן c)תעׂשה ,bk zeny)― ְְֲִִֵֶַַַָ
מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמצות

ְִָמציעא.

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (xifgdl)הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב אמרֹו: והּוא לבעליה, ֿ האבדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאת

(c ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ;(` ,ak mixac). ְְִִֵֵָָ
אמרּו al.)ּובפרּוׁש `rivn `aa)עׂשה ― אבדה "הׁשבת : ְְֲֲֲֵֵֵַָָָ
ואמרּו vzÎik`)הּוא". zyxt ixtq):האבדה על עֹוד ְְֲֵַָָָ

ֿ תעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ"נמצאנּו
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל ֿ תעׂשה לא נבאר hqx)ועֹוד dyrz `l). ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו מציעא.(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ט  אייר ט' שלישי יום

רלו. עשה מצות
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
ֿ רעהּו" את gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ּכל הרי ― ֿ הּבהמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מּב ח' קּמא.(aa`)פרק ְִֶֶַָ

ה'תשע"ט  אייר י' רביעי יום

רלו. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הרל"ו ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ט  אייר י"א חמישי יום

רלו. עשה מצות
יום שלישי ֿ שישי ט 'ֿ י "ב אייר 

רצו. רפט. תעשה לא מצות
רביעי. ביום נדפסה הרל"ו ְִַָָהּמצוה

― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא ֿ זה, ֿ את mixacזה ;bi ,k zeny) ְְְִֶֶֶָָֹ

(fi ,dּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר .zfzda) ְְֱֵֶֶַַָָָָָ
(ey`xּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר הּצּואר. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמן

ci)למּות" ,`k zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסנהדרין מּמּכֹות.(er:)ט' ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַַ

― הרצ"ו ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלרֹוצח
למּות" רׁשע ֿ הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר ֿ תּקחּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ"ולא

(`l ,dl xacna)ּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
(:fl zeaezk).

ה'תשע"ט  אייר י"ב שישי יום

רכה. עשה מצות
רצב. רצה. תעשה לא מצות

― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁש

הּגדֹול" הּכהן ֿ מֹות עד ׁשם dk)"ויׁשב ,dl xacna)ּולׁשֹון . ְְֵַַַַָָָֹ
c)ספרי ,hi mixacl mihtey zyxt)אינֹו ― ׁשם "ויׁשב : ְְִֵֵַָָ

ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר לעֹולם, מּׁשם ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ּתהא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָׁשם

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני jli`e)ּכל .f). ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יגלה אּלא ֿ הּגלּות, מן לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמרֹוצח
ֿ עיר אל לנּוס כפר ֿ תּקחּו "ולא יתעּלה: אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהכרח.

al)מקלטֹו" ,my)ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
fl:)מּכֹות zeaezk). ַ

― הרצ"ב אתֿהּמצוה מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחֹוטא

מיתה l`עליה Ð dxard dyery drya oicd znerl) ִֶָָָ
(bvx dyrzּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ׁשּיבֹוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹקדם

אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים עליו ונביא (mi`exdּבהכרח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(dyrnd z`ּבלבד והם(mipiicÎ`le)עדים ,(mixg`) ְְִִֵֵָ

הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ֿ ּׁשהּוא ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָידינּוהּו
העדה לפני ֿ עמדֹו עד הרצח ימּות "ולא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמרֹו

ai)לּמׁשּפט" ,my)אֹותֹו יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשהרג
― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו ֿ עמדֹו". ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻהרי

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ימיתּוהּו. האחר oic)הּדין zia) ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג אחד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשראּו
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לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו ְְְִִֵֵַַָָָָעד
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קנג xii` b"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ט  אייר י"ג ש"ק יום

רמז. עשה מצות
רצז. רצג. תעשה לא מצות

קפב. עשה מצות
― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשרֹוד מי ּכלֹומר:מּיד רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
להּציל נּוכל לא אם ֿ הרֹודף, את להרֹוג מצּוים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשאנּו

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא ֿ הּנרדף ("ikאת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe .. miyp` evpi

(".. eiyeana dwifgde"עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה
(ai ,dk mixac)ספרי ּולׁשֹון .(`vz ik)ּבמבׁשיו" : ְְְִִֵָֻ

(mda yea `edy zenewna)ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְֵֶָָָֻ
ֿ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא והרי נפׁשֹות ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָסּכנת
וקּצֹותה ֿ ּכּפּה". את ּב"וקּצֹותה הּוא הרי נפׁשֹות ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָסּכנת
אם מּנין ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ֿ ּכּפּה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָאין
זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר הּנה "עינ תחֹוס לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹומר:
ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― האחד" "אׁשת ׁשאמר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשּזה

(ievna)ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל היא: והּכּונה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרֹודף:
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. הֹורגין ―ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(br.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנפׁש

avx)לזֹו dyrz `l)החֹוטא ֿ את העדים יהרגּו ׁשּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹ
(dzin miaiigy `hga)― ּבמיתה ּדין ּבית ׁשידינּוהּו ְְִִִֵֶַָעד

עליו חּיב ׁשהּוא הּמעׂשה ועׂשה עבר אם אּלא זה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאין
לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ּבׁשעת אבל אֹותֹו: וסּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָמיתה
ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― רֹודף נקרא: הּוא אז ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָהרי
וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ֿ העברה את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּלעׂשֹות
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם אז ―ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
אֹו רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
אפׁשר אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― ֿ עינֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנסּמא
ׁשּיעׂשה. קדם נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
והּוא מהריגתֹו, ּומּלהּמנע עליו מּלחּוס האזהרה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּובאה

"עינ תחֹוס לא אתּֿכּפּה "וקּצתה ּולׁשֹון(my)אמרֹו: ְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ
my)ספרי `vz zyxt)מלּמד ― ֿ ּכּפּה את "וקּצתה : ְְְִֵֵֶַַַָָֹ

להּצילֹו חּיב dci)ׁשאּתה lr scxpd z`)ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל ְְְְְִִַַַַַַַָָֹלא
ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֹֻלא

ּכ ֿ ּכּפּה". את ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
ּבקּצתה הּוא הרי ― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ֿ ּדבר ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
אינֹו ― חפצֹו על הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה ֿ ּכּפּה". ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה איזֹו לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ֿ מי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבכל

קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ,(scexd)ּבאדם ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
― ערותּה לגּלֹות ֿ העריֹות מּכל אחת אחר הרֹודף ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּובּתנאי
הּנערה "צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, מּכלל ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּזכּור

לּה" מֹוׁשיע ואין fk)המארׂשה ,ak my)לּה יׁש הא , ְְִֵֵַַָָָָָֹ
להֹוׁשיעּה. יכֹול ׁשהּוא ֿ ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה ― ְְִִִֶַָָָָָָמֹוׁשיע
אמר: להרגֹו, חברֹו אחר ורֹודף אחריה רֹודף ּדין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהׁשוה
הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

ek)הּזה" ,my)'ח ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
br)מּסנהדרין Ð ar). ְְִִֶַ

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ויׁש ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּצלת
נדע ואנּו ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלנּו

להר רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל יכֹוליםלׂשחֹות ואנּו גֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָ
האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו לדחֹות אֹו ֿ ּׁשּבלּבֹו מה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהסיר
ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא יתעּלה: ּבאמרֹו להּצילֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹמּלהּמנע

"רע(fh ,hi ,`xwie)נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
והּוא אֹובד אחיו ֿ ממֹון את רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבאזהרה
עֹוד ּבא ּוכבר ֿ האמת. את ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָיכֹול

עונֹו" ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם זה: `)ּבענין ,d my)ּולׁשֹון ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
miyecw)ספרא zyxt),עדּות לֹו אּת יֹודע אם "מּנין : ְְִִִִֵֵַַַָ

"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."רע ֿ ּדם על ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹתעמד
אּתה חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין ְִִִַַַָָָָָָָָָָָָלסטים
ּומּנין "רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶַַַַַַַֹֹלהּצילֹו?
ּבנפׁשֹו? להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלרֹודף
נתּבארּו ּוכבר ."רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹּתלמּוד

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה .(br.)ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

― הקפ"ב ׁשׁשהּמצוה להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט (eidiyערי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwn exearֿאת ּולתּקן ,ְֵֶַ
המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר
ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת

"ארצ ֿ ּגבּול את וׁשּלׁשּת הּדר(b ,hi mixac)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ּומּכֹות(fr.)נתּבארּו .(.f) ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

`)ּוׁשקלים dpyn ` wxt)הזּכרנּו ּוכבר (zevnוסֹוטה. ְְְְְִִַָָָ
(frw dyr."ּבארץ אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:
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יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבנצח(קנד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dheq(oey`x meil)

àøwL`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìåcenll - ¤¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦
lr zeipynd z` rcei epi`y jezny .dizexaqe dpynd inrh mdn
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Leøt ,éàæé÷ Leøt ,éô÷ð Leøt ,éîëéL Leøt :ïä¥¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦¨
,äáäàî Leøt ,"äpNòàå éúáBç äî" Leøt ,àéëBãî̈§¨¨¤¨¦§¤¡¤¨¨¥©£¨
.íëL äNòî äNBòä äæ ,éîëéL Leøt .äàøiî Leøẗ¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤©£¥§¤

éwðîä äæ ,éô÷ð Leøt,éàæé÷ Leøt .åéìâø úà ó ¨¦§¦¤©§©¥¤©§¨¨¦¨¦
.íéìúkì íc æéwnä äæ :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦
ék òtLîc :àìéL øa äaø øîà ,àéëBãî Leøẗ¨§¨¨©©¨©¥¨¦§©©¦
àúeéìòî àä ,"äpNòàå éúáBç äî" Leøt .àéëBãî̈§¨¨¤¨¦§¤¡¤¨¨©©§¨
Leøt ."äpNòàå ez éúáBç äî" øîà àlà ?àéä¦¤¨¨©¤¨¦§¤¡¤¨¨
àpúì àáøå ééaà déì eøîà ,äàøiî Leøt äáäàî¥©£¨¨¦¦§¨¨§¥©©¥§¨¨§©¨
áø øîàã ,äàøiî Leøt äáäàî Leøt éðúéz àìŸ¦§¥¨¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©
úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§

ì àìL eléôàì àìL CBznL ,dîLì àa dîL.dîL £¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
àélbîãe àønhî àønhîc :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨
.éãðeb eôçc éðäî òøtúéì äaø àðéc éa ,àélbî¦©§¨¥¦¨©¨¦§¨©¥¨¥§¨§¥
ïî éàøéúz ìà :déúéáãì àkìî éàpé dì øîà̈©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦
ïéòeávä ïî àlà ,ïéLeøt ïðéàL énî àìå ,ïéLeøtä©§¦§Ÿ¦¦¤¥¨§¦¤¨¦©§¦
ïéLwáîe éøîæ äNòîk ïäéNònL ,ïéLeøôì ïéîBcL¤¦¦§¦¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦

:ñçðôk øëN'éðúîúeëæ ïéà :øîBà ïBòîL 'ø ¨¨§¦§¨¦§¥¥§
äìBz úeëfä øîBà äzà íàå .íéønä íéna äìBz¨©©¦©¨¦§¦©¨¥©§¨
ìk éðôa íénä úà äzà ääãî ïéøøànä íéna©©¦©§¨§¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨
úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîe úBúBMä íéLpä©¨¦©¦©¨¥©©©§
ïäì äúìzL àlà ,ïä úBàîè íéøîBàL ,eúML¤¨¤§¦§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤
,íéøøàîä íéna äìBz úeëfä :øîBà éaø .úeëæ§©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦
,úëìBäå äðåeðúî àlà úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨§¤¤
ãò dúçðî úàîèð .äúéî dúBàa äúî àéä óBñì§¦¥¨§¨¦¨¦§¥¦§¨¨©
.äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìka dLã÷ àìŸ¨§¨©§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤

úBôøNð ïäéúBçðnL elàå .óøOúå ,úBçðnä ìëk àéä éøä éìka äLãwMî íàå§¦¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¥§¥¤¦§¥¤¦§¨
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבנצח(



קנז יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבנצח(

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש
 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע אשר מלאו לבנו יוסף יצחק שי' שלש שנים בכ"ג בניסן.

והנה אף שיש למצוא היתר לעשות התספורת בימי הספירה, ובמכש"כ ]מ[מה שהתירו לעשות 

גזיזת  בביאור  בפע"ח  עפמ"ש  ובפרט  )בכ"ז  תקל"א(  סי'  או"ח  תשובה  שערי  )עיין  המועד  בחול  זה 

השערות בימי הספירה( לדעתי כדאי לעשות התספורת בל"ג בעומר ובפרט שמנהג בנ"י לגזוז שערות 

ילידיהם שיחיו לתורה  יגדלו את כל   - - שיחיו  זוגתו  יצליחו שביחד עם  זה, והשי"ת  תינוקות ביום 

ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת.

בברכה.

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

,`xnbd zl`eyänk ãòåzexedl mkg cinlz ie`x lib dfi`n - §©©¨
.miaxl dkldïéðL ïéòaøà ãò.mirax` oa didpyn - ©©§§¦§¦
,`xnbd dywnéðéàie`x mirax` libl mc` ribny dryn wx ike - ¥¦
,zexedl `edéøBà äaø àäå,miaxl ze`xed dxen did dax ixde - §¨©¨¥

,`xnbd zvxzn .dpy mirax` `l` ig `l envr `edeïéåLadf - §¨¦
mkg cinlz xira yiyk mirax` libl cr zexedl ie`x mc` oi`y
mkg cinlz m` la` .dnkga epnn lecb `ede ,zexedl ie`xd xg`
oi`y e` ,dnkga xira yiy xg` mkgl dey zexedl ie`xd xirv

.zexedl df ie`x ,xira epnn owf
,dpyna epipyïä ïéLeøt äòáL ,ïðaø eðz .'eëå ïéLeøt úBkîe- ©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦¥

.myxtn xg`l `pzd mhxtn dligz,éôwð Leøt ,éîëéL Leøẗ¦§¦¨©¨¦
Leøt ,äpNòàå éúáBç äî Leøt ,àéëeãî Leøt ,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦¨§§¨¨©¨¦§¤¡¤¨¨

.äàøiî Leøt ,äáäàî,`pzd yxtneäNBòä äæ ,éîëéL Leøt ¥©£¨¨¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤
¯ íëL äNòî,df s`e .miny myl `ly mnvr z` exrive elny ©£¥§¤

`le mc` ipa edecakiy ick ez`pdl envr xrvne zebeprzn yxet
.miny myléwðnä äæ ,éôwð Leøtåéìâø úà óenvr dyer - ¨©¨¦¤©§©¥¤©§¨

.mipa`a eizerav` dkne ux`a eilbx jxyn jk jezne ,ltyLeøẗ
íéìúkì íc æéwnä äæ ,÷çöé øa ïîçð éaø øîà ,éàæé÷dyer - ¦¨¦¨©©¦©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦

ey`x dkn jk jezne miypa hiadl `l ick eipir mverk envr
edekixrie jka mc` ipa ede`xiy ick df lke ,mc aef ick cr lzeka

.ezewcv lrék òtLîc ,àìéL øa äaø øîà ,àéëeãî Leøẗ§§¨¨©©¨©¦¨¦§©©¦
àéëeãî.setk dy`xy `ikecnd znbeck ltye setk jled - §§¨

äpNòàå éúáBç äî Leøtilr dn il exn` miyp`l xne` - ¨©¨¦§¤¡¤¨
,`xnbd zl`ey .dyr`e zeyrlàéä àúeélòî àärexb dn - ¨§©§¨¦

,`xnbd daiyn .miiwl icka cenll ywan `ed ixd df mc`aàlà¤¨
äpNòàå ez éúáBç äî øîàc,epiid .iziyr `l cer dn xne`y - §¨©©¨¦§¤¡¤¨

dn cer el oi`e dlek dxezd lk z` miiw eli`k envr d`xny
.zeyrl

äáäàî Leøtjezn zeevnd z` miiwl dfd mler ipiiprn yxety - ¨¥©£¨
.`xead zad` jezn `le xkyd zad`äàøiî Leøtyxety - ¨¦¦§¨

miiwl mc`l el yiy `l` ,jxcd ef oi`e .yperd z`xin zexiardn
.`al xkyd seqe 'd zad`n dxezd z`

àpúì àáøå éiaà déì eøîà,ef `ziixa mdipta dpyy -éðúéz àì ¨§¥©©¥§¨¨§©¨Ÿ¦§¥
dpyz l` -øîà äãeäé áø øîàc ,äàøiî Leøt äáäàî Leøẗ¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©§¨¨©

ì àlL eléôà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áødîL ©§¨©£¨¨©¨©¦§£¦¤Ÿ¦§¨
ì àlL CBznLì àa dîLdîLdxeza wqer m` mby ,epiid - ¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

.dnyl mda weqrl eteq ,dnyl `ly zeevnae
àéìbî àéìbîãe àøîhî àøîhîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨¦©§¨

lkd miny itlk la` ,ielb ielby dne ,xzqp mc` ipan xzqpy dn
,ielbäaø àðéc éalecbd oic ziae -éãðeb eôçc éðäî òøtúéì- ¥¦¨©¨¦§§©¥¨¥©£§¥

lr mihere zeyixt ly dlhv`a mithrznd mze`n rxti `ed
.miyextk mnvr ze`xdl zilh my`x

déúéáãì àkìî éàpé dì øîà.ezy`l -ïéLeøtä ïî éàøéúz ìà ¨©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦©§¦
.dt lraye azkay dxeza epin`dy i`pi ly execa micedil iepik -
ly ezvra l`xyi inkgn daxd bxdy lr i`pi z` mi`pey eid mde
`ly mdn d`xi i`pi ly ezy` dzid znyke .miwecvd on cg`
.dipa lre dilr mdn ywaiy el dxn`e .dipan dkelnd z` exiari
jl elnbi `le md miwicvy ,mdn `xil jl oi` ,dl aiyd i`pie

.mdl mzrxd `l mz`y .illba drx jipaleïðéàL énî àìå§Ÿ¦¦¤¥¨
ïéLeøt.iade` mdy -ïéòeávä ïî àlà,mxak mkez oi`y el` - §¦¤¨¦©§¦

el`n ,epiidïéLeøôì ïéîBcL,miyextk mnvr mi`xny - ¤¦¦§¦
¯ éøîæ äNòîk ïäéNònLixnfk miryx zn`a mdyïéLwáîe ¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦

ñçðôk øëNmze` ecakiy ick ,miwicv zeixal mnvr mi`xne.- ¨¨§¦§¨
.qgpt enk

,ypern dilr obn df zekf dy`l yi m`y ,epipy lirl dpyna
.oipra zetqep zehiy ze`aen epzpyna

íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà ,øîBà ïBòîL éaø .äðùîmb - ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦
,mind da erbti `ly dl dlez zekfd oi` ,zekf dl yiy dheq dy`

ääãî ,ïéøøànä íéna äìBz úeëfä øîBà äzà íàåxiqgn - §¦©¨¥©§¨©©¦©§¨§¦©§¤
oeebd z`úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà,xnelk - ©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©

,miypd lk ipta mind ly drzxdd gekd z` yilgnäzà àéöBîe¦©¨
eúML úBøBähä ìò òø íL,mind ici lr erbtp `leíéøîBàL, ¥©©©§¤¨¤§¦

.úeëæ ïäì äúìzL àlà ïä úBàîè§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤§
íéøøànä íéna äìBz úeëfä ,øîBà éaøzenz `ly oiprl wx ©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦

j` ,cindteba iepiyl minxeb mind,úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©
äðåeðúî àlàzklede zygkn -äúî àéä óBñì ,úëìBäå ¤¨¦§©§¨§¤¤§¦¥¨
äúéî dúBàa.dheq zyxta daezkd - §¨¦¨

dúçðî úàîèðdheq lyéìka äLã÷ àlL ãò`ly oeik ,zxy ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¨§¨©§¦
,seb zyecw dycwzpúBçðnä ìëk àéä éøämcew e`nhpy £¥¦§¨©§¨

,ilka eycwzpyäãtúå.zxg` dpwi zerndne oilegl `vzeíàå §¦¨¤§¦
d`nhpéìka äLãwMî,ilka dycwzpy xg`l -ìëk àéä éøä ¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨
úBçðnäilka eycwzpy xg`l e`nhpyóøOúåoeiky .oycd ziaa ©§¨§¦¨¥

.oilegl z`vei dpi`e oeict cer dl oi` sebd zyecw dycwy
elàåzeheqd odúBôøNð ïäéúBçðnLaxwil zeie`x opi`y iptn §¥¤¦§¥¤¦§¨

.oilegl z`vle zectidl `le
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יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבנצח(קנח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dheq(ipy meil)

úøîBàä,dlral.Cì éðà äàîèe`àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèe` ,,äúBL éðéà úøîBàäåe`,äöBø Bðéà dìòaLå §¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤

dúB÷Läìoke .ilka dgpnd yeciw xg`l erxi` m` olekedìòaLå §©§¨§¤©§¨
Cøca äéìò àadycwyne ,ilka dgpnd dycwy cr rcep `le ¨¨¤¨©¤¤

mbe ,dzey dpi` ixdy die`x dpi` axwidle ,zictp dpi` ilka
.mixeryd on d`a dpi` dacpy ,die`x dpi` dacp zgpnl

íéðäkì úBàeNpä ìëåoia ,dgpn e`iad m` ,zil`xyi elit` §¨©§©Ÿ£¦
,dacp zgpn e`iad oia dheq zgpn e`iadúBôøNð ïäéúBçðîmb - ¦§¥¤¦§¨

,ezkldk axw unewde leqt mey mda rxi` `le e`nhp `l m`
.milk`p opi`e oycd ziaa mitxyp dgpnd ixiiy

a ,wx jiiy df oicy `pzd x`an,ïäëì úàOpL ìàøNé úaf`y ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
úôøNð dúçðîziaa dgpnd ixiiy mitxyp ,unewd axwy xg`l - ¦§¨¨¦§¤¤

mle` ,x`azpy itk ,oycdúðäëåodk za -,ìàøNéì úàOpLoi` §Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥
`l gafnl lilk dgpnd z` zelrl oicdy ,melk day dpedkd cva

jkitle ,zpdk zgpna `le odk zgpna `l` xn`púìëàð dúçðî¦§¨¨¤¡¤¤
m`y ,dyexbe dpnl` zpdk ly dpic `ed oke .l`xyi zgpn oick

.l`xyi zgpn oick zlk`p dzgpn ,dgpn d`iad
`pzd xikfn ,zpdk zgpnl odk zgpn oia welig `pzd xikfdy ab`

,zpdkl odk oia mitqep miweligúðäk úçðî ,úðäëì ïäk ïéa äî©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤
úìëàð dðéà ïäk úçðîe úìëàð.x`eankúìlçúî úðäkon ¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤

,dnexza lek`le odkl `ypidl dxeq`e ,leqtl dlrap m` dpedkd
ìlçúî ïéà ïäëåe` dyexb oebk ,el dxeq`d dy` `yp m` - §Ÿ¥¥¦§©¥

.dllgíéúîì äànhî úðäkmiznl `nhidl zxzen -ïäk ïéàå , Ÿ¤¤¦©§¨§¥¦§¥Ÿ¥
íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúîì ànhî,dgpne my` z`hg - ¦©¥§¥¦Ÿ¥¤§¨§¥¨¨¦

.íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå§¥Ÿ¤¤¤¤§¨§¥¨¨¦
dyi`l yi` oia yiy miillk mipic iwelig `pzd xikfn ,jk ab`

,l`xyia elit`òøBt Léàä ,äMàì Léà ïéa äîey`x z`íøBôe ©¥¦§¦¨¨¦¥©¥
,rxevn `edyk ,eicba z`Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå§¥¨¦¨©©¤¤¨¦

øéæða Bða úà øécî'xifp ipa df `di' ,ohw epa lr a`d xn` m` - ©¦¤§§¨¦
lcbiykl elit` zexifp eilr dlg.øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦
åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàäyixtde zexifp eia` xcp m` - ¨¦§©¥©©§¦¨¦

.eia` yixtdy zepaxw `iadl leki ,zexifp epa xcp m` ,zne zepaxw
Bza úà Lc÷î Léàä .äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå- §¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¨¦§©¥¤¦

`ide ,dzrcn `ly dxrp oke dphwd ezia xear oiyeciw lawn
jka dxenb zycewndza úà úLc÷î äMàä ïéàåzlawn dpi` - §¥¨¦¨§©¤¤¤¦¨
.dzia xear oiyeciwBza úà øëBî Léàä,dphw `idyk dn`l ¨¦¥¤¦

dza úà úøëBî äMàä ïéàå.dn`líeøò ì÷ñð Léàäxar m` - §¥¨¦¨¤¤¤¦¨¨¦¦§¨¨
lwqp ,d`xzde micra dliwq mdilr miaiigy zexiard zg` lr

.mexräîeøò úì÷ñð äMàä ïéàå.welg zyiala `l`Léàä §¥¨¦¨¦§¤¤£¨¨¦
äìúð.lwqpy xg`l ,miakek zcear caer e` scbn -äMàä ïéàå ¦§¤§¥¨¦¨

Búáéðâa økîð Léàä .úéìúð,apbpl mlyl el oi`e apb m` - ¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨
apbpl einc minlyne eze` mixken.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå .§¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨

úBôøNð ïäéúBçðî ,äpeäëì úBàeNpä ìk ,ïðaø eðz .àøîâoi` - ¨©¨¨¨©§¦§¨¦§¥¤¦§¨
.gafnl md mb miaxw `l` mipdkl milk`p mdizegpn ixiiy,ãöék¥©

éðtî ,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì úðäkŸ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤¦§¥
Bì LiLodkd dlral -da ÷ìçodk zgpne ,elyn d`ian `idy ¤¥¥¤¨

,mpn`e .gafnl dlek daxw `l` zlk`p dpi`ìéìk äìBò dðéàå§¥¨¨¨¦
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על כל אחד ואחד לדעת, כי הוא יתברך בהשגחתו הפרטית נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון יתברך מן הכוח אל הפועל, 
בקיום המצוות ובחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה בכל עת ובכל מקום שהוא, ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו.

היום יום כא אייר
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,dpyna epipyäàeNpä ìàøNé úazpdke ,ztxyp dzgpn odkl ©¦§¨¥©§¨
zlk`p dzgpn l`xyil z`yipy.'eëå,`xnbd zl`eyàîòè éàî §©©£¨

dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny
.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcmiyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpn wxyïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥
,'åéîòa Bòøæ,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøælqtp - ©§§©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkd onàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk
,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

"einra,xeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd dxziy jkne
l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ

zepdk.
,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦

n cnlp df oicy `xnbd zx`an .miycw iycwaáéúëcoaxw iabl ¦§¦
,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦
.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦

."`ed rexvéì ïéàz`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦
zgabe zgxw irbpøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàweqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥

,eixg`l jenqdBa øLà òeøväå"ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤
ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre rext didi
dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy ,zexzein 'rbpd
.'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy jiyndl dkixv

'rexvde' aey dazke dxezd dxfgy jkne,y cenll yiïàk éøä£¥¨
íéðLdy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd d`a - §©¦

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`neha z`nhpïk íà¦¥
,mirbpa z`nhp dy` mby -øîBì ãeîìz äîweqta recn - ©©§©

' xn`p oey`xd.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì- ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd weqta xen`d 'yi`'
dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l ,dnixte drixt epidc

znxete zrxet dpi` drxhvpy.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
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קסי יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dheq(ipy meil)

ïðaø eléôàåodk ly `heg zgpny exn`e oerny iax lr ewlgy - ©£¦©¨¨
,zvnwp dpi`ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìxne`d Ÿ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,oycd ziaa dgpnd ixiiy mixftznyìL àèBç úçðîa àlà¤¨§¦§©¥¤
àéä äáø÷ä úác ,íéðäklr lilk dler `idy md mixaeqy itl - Ÿ£¦§©©§¨¨¦
zvnwp dpi`e ,gafnd iabàäa ìáà ,oi`y ,odkl d`eypd dy` - £¨§¨

dlik`a `le daxwda `l dzgpnl dpwzeãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨
.oycd ziaa `id zxftzny

,dpyna epipyäàeNpä ìàøNé úazpdke ,ztxyp dzgpn odkl ©¦§¨¥©§¨
zlk`p dzgpn l`xyil z`yipy.'eëå,`xnbd zl`eyàîòè éàî §©©£¨

dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny
.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcmiyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpn wxyïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥
,'åéîòa Bòøæ,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøælqtp - ©§§©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkd onàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk
,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

"einra,xeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd dxziy jkne
l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ

zepdk.
,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦

n cnlp df oicy `xnbd zx`an .miycw iycwaáéúëcoaxw iabl ¦§¦
,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦
.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦

."`ed rexvéì ïéàz`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦
zgabe zgxw irbpøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàweqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥

,eixg`l jenqdBa øLà òeøväå"ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤
ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre rext didi
dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy ,zexzein 'rbpd
.'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy jiyndl dkixv

'rexvde' aey dazke dxezd dxfgy jkne,y cenll yiïàk éøä£¥¨
íéðLdy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd d`a - §©¦

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`neha z`nhpïk íà¦¥
,mirbpa z`nhp dy` mby -øîBì ãeîìz äîweqta recn - ©©§©

' xn`p oey`xd.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì- ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd weqta xen`d 'yi`'
dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l ,dnixte drixt epidc

znxete zrxet dpi` drxhvpy.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
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דרך החסידות שהרבי יסד הוא החידוש האלוקי הגדול, שהרבי אינו בודד וחסידים אינם בודדים.
היום יום כב אייר



יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(קסב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dheq(iyily meil)

,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðeoeik dl` lk §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
,xeqi`a ze`eypyúBúBL àì`wec "ezy` dhyz ik" xn`py Ÿ

,ezy` zeidl die`xyäaeúk úBìèBð àìåici lr onvrl eciqtdy §Ÿ§§¨
zelhepy xeqi`a ze`eyp mzqn od zerexbe .lirlcke ,exzqpy

ozaezk.
odn yi j` ,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`ly odn yie daezk zelhepyúBìèBð àìå úBúBL àì elàå§¥Ÿ§Ÿ§
éðà äàîè úøîBàä ,äaeúkdxizqde iepiwd ixg` dzcedy - §¨¨¤¤§¥¨£¦

,d`nh `idyäàîè àéäL íéãò dì eàaLåoi` xak odizy z`y , §¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,zewydl jxeväúBL éðéà úøîBàäålk ,dzlibn dwgnpy iptl §¨¤¤¥¦¨

enxb ody lirl x`eanke ,daezk zelhep `le zezey `l dl`
la` .ozaezk ciqtdl onvrld÷Lî éðéà dìòa øîàmxb `ede ¨©©§¨¥¦©§¨

,ipiwyde ip` dxedh oerhl dleki `id ixdy ,dzyz `ly dl
Cøca äéìò àa dìòaLåmeyn dze` miwyn oi` xak ok mby §¤©§¨¨¨¤¨©¤¤

eilr dxq`py xeqi`a dilr `a `ede "oern yi`d dwpe" xn`py
dl` ,dxizqe iepiwa.úBúBL àìå äaeúk úBìèBðopicy el` lke §§¨§Ÿ

m` ,zezylíéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
úBúBL àìå äaeúk úBìèBð,"ezy` z` yi`d `iade" xn`py §§¨§Ÿ

,miiw epi` `ed zrkeúBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ§
ïúaeúkmb ,l"pd weqtdn x`azpy enk ,zezey `ly jezn xnelk §¨¨

z`f gikedl mileki eppi`e e`nhp ok` `ny ,daezk zelhep `l.
,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cerBøéáç úøaeòî- §¤¤£¥

,oldlcke dp`yil xeq`y minkg exfbyBøéáç ú÷éðîeexq`y ¥¦©£¥
dzcill miizpy e`lniy cr dp`yil minkgàìå úBúBL àì ,Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðoyxbl aiigy xi`n iax xaeqe eilr zexeq`y oeik §§¨
zezey opi`e zeyi`l zeie`x opi` ok m`íéîëçå .øéàî éaø éøác ,¦§¥©¦¥¦©£¨¦

dLéøôäì àeä ìBëé ,íéøîBà,dyxbl -ïîæ øçàì døéæçäìe §¦¨§©§¦¨§©§¦¨§©©§©
zeyi`l die`x zaygp ok m`e ,zexeq`d miizpyd eniizqpy

dze` miwyne.
e` zezey m`d zerc oda yiy miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`lúéðBìééàzcll dleki dpi`y rah mr dclepyäðé÷æeliba ©§¦§¥¨
zcll dleki dpi`yãìéì äéeàø dðéàLåxwrnd mq dzzyy §¤¥¨§¨¥¥

,diaxe dixta aiigd mc` lr zexeq` el` lky ,dze`úBìèBð àìŸ§
àìå äaeúk,øîBà øæòéìà éaø .úBúBLzexeq` zeaygp el` oi` §¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¥
y iptn ,eilr.äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé̈¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨

íéLpä ìk øàLe,odilra lr zexzenyúBúBL Bà,miypd aexk §¨¨©¨¦
äaeúk úBìèBð àì Bàe` dzey ipi` dxn`y ,mcew epnpy oze`k Ÿ§§¨

.d`nhy micirn micry e` ip` d`nh
,odipice miyp ibeq dnk cer hxtl dpynd dkiynneïäk úLà¥¤Ÿ¥

ñéøñ úLà .dìòáì úøzeîe äúBLmdi`eyip xg`l qxzqpy ¨¤¤§©§¨¥¤¨¦
.äúBL¨

dze` xeq`l epiidc ,dl `pwl lrad leki inn dpynd zx`an zrk
,dpwyi xzqz m`e enr xzqidlïép÷î úBéøò ìk éãé ìòleki - ©§¥¨£¨§©¦

s` ,dig`e dia` llek ,diaexw lk mr xzqiz `ly dl `pwl dlra
,zepfd ila mb mdilr dxeq` dzidyïèwä ïî õeçhrnzpy ¦©¨¨

"dze` yi` akye" weqtdnLéà BðéàL énîednda oebk. ¦¦¤¥¦
,mdl `pwl leki lrad oi`y miyp yiy dpynd d`ianúéaL elàå§¥¤¥

ïäì ïép÷î ïéczevixta zebdpzny mi`ex m`dìòa LøçúpL éî . ¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥©§¨
ähzLð Bàodi`eyip xg`lïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ,`le ¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦

dl `pwl leki did.mpn`eøîà dúB÷Läì àìoic zia elkeiy - Ÿ§©§¨¨§
,"ezy` z` yi`d `iade" xn`p ixdy ,dzewydlàlàoic zia ¤¨

wnick wx dze` oipóà ,øîBà éñBé éaø .dúaeúkî dìñBôì§§¨¦§¨¨©¦¦¥©
dúB÷Läì,ixyt`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì`ixai e` §©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦

ezehy e` ezeyxgn.äp÷Lé©§¤¨
.àøîâzwiicn .zezey opi` mai zxneye dqex`y dpyna epipy

,dpynd oeyln `xnbdàééúL àìc àeä àzLéîopi` `wec - ¦§¨§Ÿ©§¨
zezeydì ép÷î éep÷ àä ,ixdy ,oze` xqe`e odl `pwn `ed la` - ¨¦§©¥¨

zxxan .eilr dxeq`y ixd ,'daezk zelhep `l' dpyna epipy
,`xnbdéléî éðä àðîdper .zexq`pe odl `pwn ok`y epl oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd,ïðaø eðúcdxeza aezk,"zøîàå ìàøNé éða ìà øaã" §¨©¨¨©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

`a 'zxn`e' xeziiéepé÷ì íáé úøîBLå äñeøà úBaøìit lr s`y §©£¨§¤¤¨¨§¦
.exzqpyk zexq`pe odl `pwn lrad j` ,zezey opi`yzxxan

`xnbdépî ïéúéðúîe ,dqex`y epzpyn z` dpyy `pzd ine - ©§¦¦©¦
,zezey opi` mai zxneyeàéðúc ,àéä ïúðBé éaøweqta xn`p , ©¦¨¨¦§©§¨

"d`neh zihy `l m`eCLéà úçzmixnd inn iwpdèøt ," ©©¦¥§¨
äñeøàìxdy dzey dpi`yeizgz dpi` ióà àéöBî éðàL ìBëé , ©£¨¨¤£¦¦©

íáé úøîBL,eizgz dpi` `id mby ,dzey dpi`yøîBì ãeîìz ¤¤¨¨©§©
Léà Léà"ezy` dhyz ik"xaky ,dzey mai zxneyy zeaxl ¦¦

,oldlcke dn zcna eizgz zaygpïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
ì èøt "CLéà úçz" ,øîBàíáé úøîBLiax xaeqy ,dzey dpi`y ¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨

xnel aeygz m`e .oldlcke eizgz zegt zaygp `id daxc` ,ozpei
íáé úøîBL àéöBà,dzey dpi`yäñeøà úà àéöBà àìålkepe ¦¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨

,zvwna eizgz zaygp xaky ,dzewydløîBì ãeîìzjynda ©§©
,dheq ly dyxtdäñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨

z` `xnbd zx`ane .zezey opi` odizye ,dhrnzp `id mby
,zwelgndøîozpei iax -déì àîélàezy`k xzei el zaygp - ©©¦¨¥

`idykdéãéc éLecé÷c ,äñeøà,dze` yciw envr `edy - £¨§¦¥¦¥
Bãé ìò ïéì÷Bñåokl ,ezy` zaygp `idy zngn zlwqp dzpif m` §§¦©¨

,mai zxney hrnn mcew `edøîediy`i iax -déì àîélà ©©¦¨¥
é úøîBLäteçì äøéñî àøqçéî àìc ,íád`iaa zipwp dnaidy ¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨§¨

`ed okl ,dqex`n xzei eizgzk zaygpe ,xac lkl ezy`k zeidl
,`xnbd zl`ey .dqex` hrnn"Léà Léà" éàä ïúðBé éaøåiaxy §©¦¨¨©¦¦

,dzey mai zxneyy xeziidn cnl diy`idéì ãéáò éàîezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn .dzey mai zxney oi`yúBaøì déì éòaéîmiyp ¦¨¥¥§©

,od el`e ,odl oipwn oic ziay ,odl zepwl leki odilra oi`yúLà ©¦¥¤
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç¥¥§¥¤¤§¥¤
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ונותן כוח לאדם שיעמוד  . הקדוש־ברוך־הוא כביכול, מתחנן לפניהם שישמרו את התורה, זה עצמו מסייע   . "אם בחוקותי תלכו" 
בבחירתו הטובה.

היום יום כד אייר

oifge` mipy` cenr ck sc oey`x wxtdheq
.äðéúðzFnaiA opixn`cM l`xUiA `al oixEq`e ,mipFraBd on(:gr sC):odilr xfB ceCàì §¦¨¦©¦§¦©£¦¨Ÿ§¦§¨¥¦§©§¦¨¦¨©¨¦¨©£¥¤Ÿ

.úBúBLFYW` dhUz iM ixtqA `ipY ikde ,DnIwl diE`xA `N` dWxR dxn`p `lC§Ÿ¤¤§¨¨¨¨¤¨¦§¨§©§¨§¨¥©§¨§¦§¥¦¦§¤¦§

:'eke b"kl dpnl`l hxR xAcn aEzMd zEyi`l diE`xA.dúaúk úìèBð àìåx`WC b"r`e ¦§¨§¦©¨§©¥§¨§©§¨¨§§§Ÿ¤¤§ª¨¨§¦§¨

zipFGp dpnl` wxtA zFAzkA opixn`cM dAzM opAx dEqpw `l b"kl dpnl`(:w sC)oi` Ff , ©§¨¨§Ÿ§¨¨©¨¨§ª¨¦§©§¦¨¦§ª§¤¤©§¨¨¦¥©¥

`id 'it`e eilr xq`il Dl dnxB DzxizqC ,Dl̈¦§¦¨¨¨§¨¨¥¨¥¨¨©£¦¦

`lC `id dAzM zA e`l KMld ,Fl diE`x§¨¦§¨¨©§ª¨¦§Ÿ

:dxWMn `ticrdìòaLå d÷Lî éðéà dìòa øîà £¦¨¦§¥¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨
.Cøca äéìò àamxB `EdWdYWY `NW Dl ¨¨¤¨©¤¤¤¨©¨¤Ÿ¦§¤

:DzAzM zlhFp.ïäéìòa eúîzFhFq lM lW ¤¤§ª¨¨¥©£¥¤¤¨

EwiRqd `le zFYWl zFiE`xE zFxYqPd©¦§¨§¦§§Ÿ¦§¦

:'eM ozFwWdl.úBúBL àìåWi`d `iade opiraC §©§¨§Ÿ§¨¦¨§¥¦¨¦

:'Fbe FYW` z`àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ä"áe ¤¦§§§¦Ÿ
.äaúk úBìèBð`l zFzFW `NW KFYn xnFlM §§ª¨§©¦¤ŸŸ

:EdiiYbElR Wxtn 'nbaE ,dAzM zFlhFpúøaòî §§ª¨©§¨¥§§©§§ª¤¤
.BøáçDWxBW F` dwipnE zxArn DgiPde zOW £¥¤¥§¦¦¨§ª¤¤¥¦¨¤¥§¨

`UPl minkg dExq`e ,dwipn F` zxArn `ide§¦§ª¤¤¥¦¨©£¨¨£¨¦¦¨¥

,Fzwipi onf KMW mipW 'a oA clEd `dIW cr©¤§¥©¨¨¤¨¦¤¨§©§¦¨

Dpi` ixdW dzFW `l ,Dl `Pwe D`UpE df Klde§¨©¤§¨¨§¦¥¨Ÿ¨¤£¥¥¨

:DnIwl Fl diE`x.dLéøôäì àeä ìBëéc"k cr §¨§©§¨¨§©§¦¨©

`pixw zEWi`l diE`x KMld ,DxifgdlE WcgŸ¤§©£¦¨¦§¨§¨§¦¨¥¨

:DiA.úéðBìééàirOOW ,dcli `lC `zipxkEC ¥©§¦§¨©§¨§Ÿ¨§¨¤¦§¦

miCC `l dX` ipniq Dl oi`e KM z`xap DO ¦̀¨¦§¥¨§¥¨¦¨¥¦¨Ÿ©¦

:dar DlFwe zFxrU `le.ãìéì äéeàø dðéàLå §Ÿ§¨§¨¨¤§¤¥¨§¨¥¥
Fl oi`W inl DnIwl zFxEq`e oixTr qFM zzXW¤¨©¦¨¦©£§©§¨§¦¤¥

:dIaxE dIxR lr l`xUi EEhvp ixdW ,mipAúLà ¨¦¤£¥¦§©¦§¨¥©§¦¨§¦¨¥¤
.dìòáì úøzîe äúBL ïäk.dIwp z`vnp m` Ÿ¥¨ª¤¤§©£¨¦¦§¥§¦¨

:`hiWR KixR 'nbaE.ñéøñ úLàqxYqPW oFbM ©¨¦§¦¨¥¤¨¦§¤¦§¨¥

:lrFal lrA zaikW dncwC ,D`UPW xg`l§©©¤§¨¨§¨§¨§¦©©©§¥

.äúBL:`hiWR KixR 'nbaEúBéøòä ìk é"ò ¨©¨¦§¦¨¨¨£¨
.ïép÷îlMn cg`nE dig`nE dia`n Dl `Pw m` §©¦¦¦¥¨¥¨¦¨¥¨¤¨¥¤¨¦¨

zxq`pe iEPw FiEPw ied dxYqpe dxFYAW zFixrd̈£¨¤©¨§¦§§¨¨¥¦¦§¤¡¤¤

:`hiWR KixR 'nbaE .dzFWe eilr.ïèwä ïî õeç ¨¨§¨©¨¦§¦¨¦©¨¨
:DzF` Wi` akWe aizkC.Léà BðéàL énîe'nbaE ¦§¦§¨©¦¨¦¦¤¥¦©

:Dl Wxtn.ïäì ïép÷î ã"áL elàåoi`Fx m` §¨¥¨§¥¤§©¦¨¤¦¦

:zEvixtA zFbdpzn mzF`.eøîà dúB÷Läì àì ¨¦§©£¦§¦Ÿ§©§¨¨§
,FYW` z` Wi`d `iade opiraC ,dEwWi `l md¥Ÿ©§¨§¨¥¨§¥¦¨¦¤¦§

dvxIWkl df iEPwA dPwWi `l iOp dlraE©£¨©¥Ÿ©§¤¨§¦¤¦§¤¦§¤

irA `l iqFi iAxe ,`iade `Pwe opiraC [`vIWkl]¦§¤¥¥§¨¥¨§¦¥§¥¦§©¦¦Ÿ¨¥

:`iade `Pwe.dì ép÷î éep÷ àä 'îâ,eilr xq`il §¦¥§¥¦¨¦§©¥¨¥¨¥¨¨

:dAzM zFlhFp `l ipYwCnéða ìà øac â"ä ¦§¨¨¥Ÿ§§ª¨©¥¤§¥
úøîBLå äñeøà úBaøì íäéìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§©£¨§¤¤

.éep÷ì íáé`WxclC ,Wi` Wi` qxB `le ¨¨§¦§Ÿ¨©¦¦§¦§¨¨

oOwl Dil opiWxC `pixg`(.fk sC)`iEAx `N` , ©£¦¨©§¦¨¥§©¨©¤¨¦¨

oiwxitA oOwl xn` p"de ,mdil` Yxn`En¦§¨©§¨£¥¤§¨©§©¨§¦§¦

:`Ed `iEAx Yxn`e.'åk àéöBî éðàL ìBëé §¨©§¨¦¨¨¤£¦¦
ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ

:dRgl dxiqn `xQgin.ïúðBé éaøådqEx` la` mai zxnFWl `Ow `hErn Dil rnWn ¦©§¨§¦¨§ª¨§©¦¨¨©§©¥¦¨©¨§¤¤¨¨£¨£¨

DWCw `EdC mEXn oOwl WxtncM `pixg` `xw Dihrn xcdC e`l i` zEWi` DA `pixẅ¥¨¨¦¦¨§¨©©£¥§¨©£¦¨§¦§¨¥§©¨¦§¦§¨

:mai zxnFWA oM oi`X dn ,Fci lr zlwqPW cFre ,mixg` iWECw gMn Fl d`A Dpi`eøî §¥¨¨¨¦Ÿ©¦¥£¥¦§¤¦§¤¤©¨©¤¥¥§¤¤¨¨©
.äñeøà déì àîélà:mai zxnFXn ith dxEnB dX` dqEx` Dil daiWg ozpFi iAxéLec÷c ©¦¨¥£¨©¦¨¨£¦¨¥£¨¦¨§¨§¥¦¤¤¨¨§¦¥

.déãécr iWECw i"rW:Fl d`A Fnv.Bãé ìò ïéì÷Bñå:FliaWA zlwqp dzPf m`àøqçî àìc ¦¥¤¦¥©§¨¨§§¦©¨¦¦§¨¦§¤¤¦§¦§Ÿ¦©§¨
.ätçì äøéñîopzcM xaC lkl FYW`M zFidl zEpfA 'it`e `zcixB d`iaA maIl zipwpC §¦¨§ª¨§¦§¥©¨¨§¦¨§¥¨¨©£¦¦§¦§§¦§§¨¨¨§¦§©

zFnaiA(:bp sC):`wxitA oOwl Dl 'iziinE.äèBL [úLàå] Løç úLà úBaøìoiPwn c"aW ¦¨©©§¦¨§©¨§¦§¨§©¥¤¥¥§¥¤¤¤§©¦

:oiwxiR idlWA `id `ziixaE .odl̈¥¨©§¨¦§¦§¥¦§¦
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
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úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ
úBìèBð àìå úBúBL àì elàå .äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨§¥Ÿ§Ÿ§
íéãò dì eàaLå ,"éðà äàîè" úøîBàä :äaeúk§¨¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦
dìòa øîà ."äúBL éðéà" úøîBàäå ,äàîè àéäL¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨¨©©§¨
úBìèBð ,Cøca äéìò àa dìòaLå ,"d÷Lî éðéà"¥¦©§¨§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤§
úéa ,eúL àì ãò ïäéìòa eúî .úBúBL àì äaeúk§¨Ÿ¥©£¥¤©Ÿ¨¥
ìlä úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ¥¦¥
úøaeòî .ïúaeúk úBìèBð àì Bà úBúBL Bà :íéøîBà§¦Ÿ§§¨¨§¤¤
,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL àì Bøéáç ú÷éðîe ,Bøéáç£¥¥¥¤£¥Ÿ§Ÿ§§¨
dLéøôäì àeä ìBëé :íéøîBà íéîëçå .øéàî 'ø éøác¦§¥¥¦©£¨¦§¦¨§©§¦¨
äéeàø dðéàLå ,äðé÷æe ,úéðBìééà .ïîæ øçàì døéæçäìe§©£¦¨§©©§©©§¦§¥¨§¤¥¨§¨
øæòìà 'ø .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð àì ãìéì¥¥Ÿ§§¨§Ÿ¤§¨¨
úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé :øîBà¥¨¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§
úBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéLpä ìk øàLe .äpîéä¥¤¨§¨¨©¨¦Ÿ§
úLà .dìòáì úøzeîå ,äúBL ïäk úLà .äaeúk§¨¥¤Ÿ¥¨¤¤§©§¨¥¤
,ïèwä ïî õeç ,ïép÷î úBéøò ìk éãé ìò .äúBL ñéøñ̈¦¨©§¥¨£¨§©¦¦©¨¨
éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå .Léà BðéàL énîe¦¦¤¥¦§¥¤¥¦§©¦¨¤¦
úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà ,dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥
.dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì àì .ïéøeñàä̈£¦Ÿ§©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
úéaî dìòa àöiLëì ,dúB÷Läì óà :øîBà éñBé 'ø¥¥©§©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥

:äp÷Lé ïéøeñàä'îâàä äééúL àìã àeä àzLéî ¨£¦©§¤¨¦§¨§Ÿ¨§¨¨
øac" ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ,dì ép÷î éep÷¦§©¥¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥
íáé úøîBLå äñeøà úBaøì" zøîàå ìàøNé éða ìà¤§¥¦§¨¥§¨©§¨§©£¨§¤¤¨¨
úçz" ,àéðúc .àéä ïúðBé 'ø épî ïéúéðúîe .éepé÷ì§¦©§¦¦©¦¨¨¦§©§¨©©
úøîBL óà àéöBî éðàL ìBëé .äñeøàì èøt "CLéà¦¥§¨©£¨¨¤£¦¦©¤¤
'ø .äiLàé 'ø éøác "Léà Léà" :øîBì ãeîìz ?íáé̈¨©§©¦¦¦§¥¦¨

ì èøt "CLéà úçz" :øîBà ïúðBéàéöBà .íáé úøîBL ¨¨¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨¦
:øîBì ãeîìz ?äñeøà úà àéöBà àìå íáé úøîBL¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨©§©
,øî .äñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨¨
.Bãé ìò ïéì÷Bñå déãéc éLecé÷c ,äñeøà déì àîélà©¦¨¥£¨§¦¥¦¥§§¦©¨
äøéñî àøqçéî àìã ,íáé úøîBL déì àîélà ,øîe¨©¦¨¥¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨
?déì ãéáò éàî "Léà Léà" éàä ïúðBé 'øå ,äteçì©¨§¨¨©¦¦©¨¥¥
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç úLà úBaøì déì éòaéî¦¨¥¥§©¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤
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קסג

oifge` mipy` cenr ck sc oey`x wxtdheq
.äðéúðzFnaiA opixn`cM l`xUiA `al oixEq`e ,mipFraBd on(:gr sC):odilr xfB ceCàì §¦¨¦©¦§¦©£¦¨Ÿ§¦§¨¥¦§©§¦¨¦¨©¨¦¨©£¥¤Ÿ

.úBúBLFYW` dhUz iM ixtqA `ipY ikde ,DnIwl diE`xA `N` dWxR dxn`p `lC§Ÿ¤¤§¨¨¨¨¤¨¦§¨§©§¨§¨¥©§¨§¦§¥¦¦§¤¦§

:'eke b"kl dpnl`l hxR xAcn aEzMd zEyi`l diE`xA.dúaúk úìèBð àìåx`WC b"r`e ¦§¨§¦©¨§©¥§¨§©§¨¨§§§Ÿ¤¤§ª¨¨§¦§¨

zipFGp dpnl` wxtA zFAzkA opixn`cM dAzM opAx dEqpw `l b"kl dpnl`(:w sC)oi` Ff , ©§¨¨§Ÿ§¨¨©¨¨§ª¨¦§©§¦¨¦§ª§¤¤©§¨¨¦¥©¥

`id 'it`e eilr xq`il Dl dnxB DzxizqC ,Dl̈¦§¦¨¨¨§¨¨¥¨¥¨¨©£¦¦

`lC `id dAzM zA e`l KMld ,Fl diE`x§¨¦§¨¨©§ª¨¦§Ÿ

:dxWMn `ticrdìòaLå d÷Lî éðéà dìòa øîà £¦¨¦§¥¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨
.Cøca äéìò àamxB `EdWdYWY `NW Dl ¨¨¤¨©¤¤¤¨©¨¤Ÿ¦§¤

:DzAzM zlhFp.ïäéìòa eúîzFhFq lM lW ¤¤§ª¨¨¥©£¥¤¤¨

EwiRqd `le zFYWl zFiE`xE zFxYqPd©¦§¨§¦§§Ÿ¦§¦

:'eM ozFwWdl.úBúBL àìåWi`d `iade opiraC §©§¨§Ÿ§¨¦¨§¥¦¨¦

:'Fbe FYW` z`àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ä"áe ¤¦§§§¦Ÿ
.äaúk úBìèBð`l zFzFW `NW KFYn xnFlM §§ª¨§©¦¤ŸŸ

:EdiiYbElR Wxtn 'nbaE ,dAzM zFlhFpúøaòî §§ª¨©§¨¥§§©§§ª¤¤
.BøáçDWxBW F` dwipnE zxArn DgiPde zOW £¥¤¥§¦¦¨§ª¤¤¥¦¨¤¥§¨

`UPl minkg dExq`e ,dwipn F` zxArn `ide§¦§ª¤¤¥¦¨©£¨¨£¨¦¦¨¥

,Fzwipi onf KMW mipW 'a oA clEd `dIW cr©¤§¥©¨¨¤¨¦¤¨§©§¦¨

Dpi` ixdW dzFW `l ,Dl `Pwe D`UpE df Klde§¨©¤§¨¨§¦¥¨Ÿ¨¤£¥¥¨

:DnIwl Fl diE`x.dLéøôäì àeä ìBëéc"k cr §¨§©§¨¨§©§¦¨©

`pixw zEWi`l diE`x KMld ,DxifgdlE WcgŸ¤§©£¦¨¦§¨§¨§¦¨¥¨

:DiA.úéðBìééàirOOW ,dcli `lC `zipxkEC ¥©§¦§¨©§¨§Ÿ¨§¨¤¦§¦

miCC `l dX` ipniq Dl oi`e KM z`xap DO ¦̀¨¦§¥¨§¥¨¦¨¥¦¨Ÿ©¦

:dar DlFwe zFxrU `le.ãìéì äéeàø dðéàLå §Ÿ§¨§¨¨¤§¤¥¨§¨¥¥
Fl oi`W inl DnIwl zFxEq`e oixTr qFM zzXW¤¨©¦¨¦©£§©§¨§¦¤¥

:dIaxE dIxR lr l`xUi EEhvp ixdW ,mipAúLà ¨¦¤£¥¦§©¦§¨¥©§¦¨§¦¨¥¤
.dìòáì úøzîe äúBL ïäk.dIwp z`vnp m` Ÿ¥¨ª¤¤§©£¨¦¦§¥§¦¨

:`hiWR KixR 'nbaE.ñéøñ úLàqxYqPW oFbM ©¨¦§¦¨¥¤¨¦§¤¦§¨¥

:lrFal lrA zaikW dncwC ,D`UPW xg`l§©©¤§¨¨§¨§¨§¦©©©§¥

.äúBL:`hiWR KixR 'nbaEúBéøòä ìk é"ò ¨©¨¦§¦¨¨¨£¨
.ïép÷îlMn cg`nE dig`nE dia`n Dl `Pw m` §©¦¦¦¥¨¥¨¦¨¥¨¤¨¥¤¨¦¨

zxq`pe iEPw FiEPw ied dxYqpe dxFYAW zFixrd̈£¨¤©¨§¦§§¨¨¥¦¦§¤¡¤¤

:`hiWR KixR 'nbaE .dzFWe eilr.ïèwä ïî õeç ¨¨§¨©¨¦§¦¨¦©¨¨
:DzF` Wi` akWe aizkC.Léà BðéàL énîe'nbaE ¦§¦§¨©¦¨¦¦¤¥¦©

:Dl Wxtn.ïäì ïép÷î ã"áL elàåoi`Fx m` §¨¥¨§¥¤§©¦¨¤¦¦

:zEvixtA zFbdpzn mzF`.eøîà dúB÷Läì àì ¨¦§©£¦§¦Ÿ§©§¨¨§
,FYW` z` Wi`d `iade opiraC ,dEwWi `l md¥Ÿ©§¨§¨¥¨§¥¦¨¦¤¦§

dvxIWkl df iEPwA dPwWi `l iOp dlraE©£¨©¥Ÿ©§¤¨§¦¤¦§¤¦§¤

irA `l iqFi iAxe ,`iade `Pwe opiraC [`vIWkl]¦§¤¥¥§¨¥¨§¦¥§¥¦§©¦¦Ÿ¨¥

:`iade `Pwe.dì ép÷î éep÷ àä 'îâ,eilr xq`il §¦¥§¥¦¨¦§©¥¨¥¨¥¨¨

:dAzM zFlhFp `l ipYwCnéða ìà øac â"ä ¦§¨¨¥Ÿ§§ª¨©¥¤§¥
úøîBLå äñeøà úBaøì íäéìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§©£¨§¤¤

.éep÷ì íáé`WxclC ,Wi` Wi` qxB `le ¨¨§¦§Ÿ¨©¦¦§¦§¨¨

oOwl Dil opiWxC `pixg`(.fk sC)`iEAx `N` , ©£¦¨©§¦¨¥§©¨©¤¨¦¨

oiwxitA oOwl xn` p"de ,mdil` Yxn`En¦§¨©§¨£¥¤§¨©§©¨§¦§¦

:`Ed `iEAx Yxn`e.'åk àéöBî éðàL ìBëé §¨©§¨¦¨¨¤£¦¦
ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ

:dRgl dxiqn `xQgin.ïúðBé éaøådqEx` la` mai zxnFWl `Ow `hErn Dil rnWn ¦©§¨§¦¨§ª¨§©¦¨¨©§©¥¦¨©¨§¤¤¨¨£¨£¨

DWCw `EdC mEXn oOwl WxtncM `pixg` `xw Dihrn xcdC e`l i` zEWi` DA `pixẅ¥¨¨¦¦¨§¨©©£¥§¨©£¦¨§¦§¨¥§©¨¦§¦§¨

:mai zxnFWA oM oi`X dn ,Fci lr zlwqPW cFre ,mixg` iWECw gMn Fl d`A Dpi`eøî §¥¨¨¨¦Ÿ©¦¥£¥¦§¤¦§¤¤©¨©¤¥¥§¤¤¨¨©
.äñeøà déì àîélà:mai zxnFXn ith dxEnB dX` dqEx` Dil daiWg ozpFi iAxéLec÷c ©¦¨¥£¨©¦¨¨£¦¨¥£¨¦¨§¨§¥¦¤¤¨¨§¦¥

.déãécr iWECw i"rW:Fl d`A Fnv.Bãé ìò ïéì÷Bñå:FliaWA zlwqp dzPf m`àøqçî àìc ¦¥¤¦¥©§¨¨§§¦©¨¦¦§¨¦§¤¤¦§¦§Ÿ¦©§¨
.ätçì äøéñîopzcM xaC lkl FYW`M zFidl zEpfA 'it`e `zcixB d`iaA maIl zipwpC §¦¨§ª¨§¦§¥©¨¨§¦¨§¥¨¨©£¦¦§¦§§¦§§¨¨¨§¦§©

zFnaiA(:bp sC):`wxitA oOwl Dl 'iziinE.äèBL [úLàå] Løç úLà úBaøìoiPwn c"aW ¦¨©©§¦¨§©¨§¦§¨§©¥¤¥¥§¥¤¤¤§©¦

:oiwxiR idlWA `id `ziixaE .odl̈¥¨©§¨¦§¦§¥¦§¦
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
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o`n ibilt `dae dil opiyxc mzxaq e` mzlaw cinrdl diyxcinl ivnc `kid edin z"c

xezi `ivedl gk el oi` dxac dil zi`c o`n dxac dil zilc o`ne dxac xn`c dil zi`c

`le z"c xn` dxez dxac xninl epivnc oeik `l` etebl oipr epi` m`e zernynn oeyld

`gipd (:cv sc n"a) l`eyd 'ta jixt ikdl ded `xizi `xw e`lc ezernynn ep`ivep

m`e `ed `xizi `xw apbi ok m` z"c `l c"nl

daipb apbic dcia`l oipr edpz daipbl oipr epi`

k"` dxez dxac c"nl `l` dcia` `le rnyn

wxtae xninl `ki` i`n `ed `xizi `xw e`l

opixn`c b"r` (:gw sc migaf) dlrnde hgeyd

`edd dxez dxac yi` yi` i`d iqei x"`cn

diyxcinl ivn ded dxez dxac inp yi` yi`

yi`c `ieaxl jci`e dxez dxacl `cg xity

`kdc ozpei iaxk iieaix lk xity rnyn yi`

yi`e `ieaxl dhyz ikc yi` yi` i`d yixcc

ivn iqei iax ded dxez dxacl llwi ik yi`

hgey zeaxl ueg ihegyc yi` yi` diyxcinl

yi`e ueg ihegyc yi` yi` aizkc meyn `l`

edpiyxcnl xcdn `piipr cga uega dlrnc yi`

jixv (.b sc) mixcp yixc `ibeqe `piipr cga

iiepik zeyrl xifdl xifpn opiaxnc ikd iyextl

mixcp yiwne mixcpk mixcp zecie zexifpk zexifp

wiic `we xifdl xifp xcp xecpl aizkc zexifpl

inp mixcp xifdl xifp aizkc zexifp iab y"n

xecpl xcp azk i` il dnl `ywid xcp xecpl

`ywid jixv `le zxn`wck xifdl xifp aizkck

dpiy `lc oeik 'ite z"c xcp xecpl aizkc `zyd

oiepik zeaxl dipin yxcnl `ed `xizi `xw e`le mc` ipa oeylk dxac k"` dixeaica `xw

xazqn `l `xizi `xw `lae `xwc ieaixn `l` `wtp `l `xwc zernync zecie

enk `d` e` ipixd xn`i m` oke oaxw xn`iy enk qpewe mpew aiigilc xninle edpiieaxl

ky` oiiepik oze`c z"c c"nl elit` yi` yi` opiaxnc myd iepikl inc `le `xizi `xw jixv jkld xifp ipixd xn`iyzereaya ipzwc ipd lk icy did` ze`av l` enk `xwa iaizkc og

xn` ikde 'eke diyxcinl jixv `l diail`c z"c c"nl `gipd mixcp yixa mzd 'ixn`c epiide (ck `xwie) eidl` llwi ik yi` yi` myd jxanc `xw `edda aizk iepikc cere (.dl sc)

dnl dzctp `l dctde dyteg `l ik `xw dil aizk ickn ip`y `kde dxez dxacc 'il `xiaq jizeek `nlra l`rnyi iaxl r"a `"x dil xn`c (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'ta

`lc `kid ozxaq e` ozlaw cinrdl inp dil opiyxcc d"d yxcil ozipe li`ed `xwc `piipr meyn dil opiyxc z"c dil zi`c o`nl elit` `nl` oixeg za divge dgty divgl n"y il

aefr gikez gked glyz gly maiyz aydc (.`l sc n"a) ze`ivn el` wxtc ipd lk jkld oeyld ltk meyn dcia` dipin opiyxce daipb `icda aizkc apbi oebk dizernynn dil xwr

epiid z"c 'ixn` `l c"nl `gipd opixn`c `de dizernynn edl xwr `l edcic `yxcc eda ecen `nlr ilek ozz oezp gztz gzt leagz lag aiyz ayd znei zen miwz miwd aefrz

yi` xfril` x"`c `ziinw `zzrnya (.r sc zenai) lxrd wxtae diect dpi`e diectl dzctp `l dctde (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'ta yixcc z"c xn`wc dipigky` `lc r"x

oiibeq inp rnyn ikde a"derl zxkz f"dera zxkd `aiwr x"`c zxkz zxkd (:cq sc my) zezin 'c 'tae (:v sc oixcdpq) wlg yixa oke lxrd zeaxl `aiwr iax dil yixce z"c yi`

r"xc` biltc ipd oebk z"c izkec lka xne` l`rnyi 'x la` d`xz e`l m`e ahen d`x m` `aiwr iaxle z"c xn`c l`rnyi iaxlc d`xz d`x m` (:`l sc zekxa) oicner oi` 'ta

`nrh mzd yxtnck zezixkc `iddn cal wiprz wprd iab (:`l sc n"a) ze`ivn el` wxtae (:fi sc) oiyeciwc `nw wxta r"a xfrl` 'x oke inp (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'tae

dl xn`w `xaqn dxac mzd c"n dxac `l c"nk `d z"c c"nk `d `vi `vi m` `xwa (.ai sc zekn) oilebd od el` 'ta xn`c `de (:v sc oixcdpq) wlg yixa iqei 'xa xfrl` 'xle

:'eke dxac xn`c o`nk `xazqn mzd iia` yxtnckéáøåike dil `pn ozpei 'xl dy`l yi`c `yiwide dilpn diy`i iaxl ieaix i`d dniz .'eke dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

:dzey dpi` `neqc dil zil ozpei 'xe dzey yxg zy`c dil zil diy`i 'xc inp `da ibiltc xninl ol zi`øîàäãeznai lr `ada ibiltc ipyil ipd .lkl dpw ax(.gp sc zenai)

:`l dl `nhle dyxeile dzewydl oiprl la` dlk` xakc meyn dnexz oiprl `l` `wec `kiiy `l oiqexi`d on e` oi`eypd on dltpy mai zxneyaíéøôñá`nil ikd i` .qxb

:ikd i` aezk did `l extqa `nye 'eke xn`c ax `nil 'it mzqa `l` `qxibd yay `l `ede qxb `l i"yxtae ikd i` y"` `le diy`i iaxk xn`c ax

ìàåîùë`nil`c ozpei iaxc h"n k"` mixac oze`l ezy`k `id ixd dilr `ay oeikc hba dxhetl dyxta mixen`d mixacl zdin dpwc oeik dniz .'ek mixacl `l` dpw `l xn`c

i`n eze ozpei iaxl elit` `pin`c `p` xn`c axl dywzc y"ke eci lr dwpgpe `id dicic d`ia inp mai zxney dicic oiyeciw dqex`c meyn i` mai zxneyn dqex` dil

`d inp dl iwen (.gp sc) eznai lr `ad wxta zenaiae zeyi` myl d`ia opirac `pngx citw d`wyd oiprle diail` ediizln iz` ded ax elit`c wiqn `de l`enyk xninl diwgec

zxifb d`wyd iab uxzn `le lkl dpw ax xn`d axl `l` `nrh `ed icin dywne `kd ik 'eke eig` ziaa mai dilr `ac oebk dqepke mai zxney [d`eype dqex` izihy `ly on`] opzc

:zeyi` myl d`ia opirac aezkd

øîàrnync jyi` zgz `kd aizkc meyn iieaxl jixhvi`c i`de dizeek `pin`c mai zxney daxnc diy`i iaxl `irain `l eyexit ikdc d`xp .ozpei iaxl 'it` ixn`c `p` jl

`zknq` mai zxney ihernl ozpei iax jixhvi`c `idd l`enyl yxity dn s`e i"yx yxity enk `ed `nlra `zknq` `xwc xninl `kixv `l 'eke zeyi` myl dilr `ay

aizk iepiw iab p"d (`l`) ezy` z` yi`d `iade aizkc meyn i` iepiw oiprln d`wyd oiprl ith ezy` opirac iziz `kidn `xw dihrn e`l i` `id ezy` e`lc idp dniz `ed `nlra

ira ocei 'x ezy` zvwn 'it` ezy` z` `piwe ezy` z` `piwe dxn` dxezd dl `pwi `le ezy` z` yi`d `iade `ed aezkd zxifb dpwyie dzey `l dqex` inlyexi ezy` z` `piwe

dze` dwyn dxzqpe dqpke dqex` dcere dl `piw dciar jid jyi` zvwn 'it` jyi` zgz jyi` zgz dzeekc ezy` zvwn elit` ezy` z` `piwe ezy` z` `piwe onz xnizc dnk

yn dxzqpe dqpke mai zxney dcer dl `piw eiepiw lrdcere dl `piw) dzaezka `ly `vz e`l m`e dzaezka `vz da rcie dxzqpe dqpke dqex` dcere dl `piw eiepiw lr dze` dw

epi` eig` iptl dltpe zny cr dqpekl witqd `le dl `piwe maid iptl dltpe zne dlra dl `piw `l (dzaezka `ly `vz e`l m`e dzaezka `vz da rcie dxzqpe dqpke mai zxney

:eiepiw lr dze` dwyn dxzqpe dqpke maid iptl dltpe zne dqpke maid dl `piw m` la` oey`xd eig` zngn `l` el dltp `ly dze` dwynéðàù.lrac `zni` dl zilc mzd

.ozevixta odilra eyibxi ot `zni` dil zi` d"t` l"i edpip ediiab e`l ediilra `dc dlrac `zni` inp edl zil mai zxneye dqex`n hytnl irac ipd z"`e
rny

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

ãéáò éàî "dLéà úçz" éàä ,äiLàé 'øå .íeîòL¦£§¦¨©©©¦¨©¨¥
?déì.Léàì äMàå äMàì Léà Léwäì déì éòaéî ¥¦¨¥¥§©¦¦§¦¨§¦¨§¦

äåä éëä åàì àä ,éàø÷ éðä éáéúëc àîòè àlà¤¨©£¨¦§¦¥¨¥§¨¥¨¨¨¦£¨
øa àçà 'ø àúà ék àäå ?àéúL äñeøà àðéîà̈¦¨£¨¨§¨§¨¦£¨©¨©
éãòìaî" ,déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,àîBøcî àðéðç£¦¨¦¨¨£¨§©§¥©§¦¨¦¥¦©§£¥
äîãwL àìå ,ìòBaì ìòa úáéëL äîãwMî "CLéà¦¥¦¤¨§¨§¦©©©©¥§Ÿ¤¨§¨
zçkLî :àîç øa éîø øîà ?ìòaì ìòBa úáéëL§¦©¥©©©¨©¨¦©¨¨©§§©§
dúååëc .äéáà úéáa ñeøà äéìò àaL ïBâk dì̈§¤¨¨¤¨¨§¥¨¦¨¦§¨¨
,äéîç úéáa íáé äéìò àaL ïBâk íáé úøîBL éaâ©¥¤¤¨¨§¤¨¨¤¨¨¨§¥¨¦¨
,àéä àúééìòî BzLà ?dì úéø÷ íáé úøîBL àä̈¤¤¨¨¨¥¨¦§©©§§¨¦
äð÷ àì :øîàã ,ìàeîLk ?ìkì äð÷ :áø øîàäc§¨¨©©¨¨©Ÿ¦§¥§¨©Ÿ¨¨
áø àîéì éëä éà dLøta íéøeîàä íéøácì àlà¤¨©§¨¦¨£¦©¨¨¨¦¨¦¥¨©
øîà ?ïúðBé éaøk øîàã ìàeîLe ,äiLàé éaøk øîà̈©§©¦¦¨§¥§¨©§©¦¨¨¨©
éøèöéàcî ,ïúðBé 'øì eléôà éøîàc àðà :áø CìC ¨©£¨©£©¦£¦§¨¨¦§¦§§¦

àéä àúééìòî BzLàã ììkî ,dèeòîì àø÷§¨§©¨¦§¨§¦§©©§§¨¦
ìàåîùå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(

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

íeîòL,`xnbd zl`ey .al oednza iewly mc` `edy -éaøå ©£§©¦
"dLéà úçz" éàä äiLàédpi`y dqex` ozpei iax hrin epnny Ÿ¦¨©©©¦¨

dzeydéì ãéáò éàî ,,xg` weqtn dqex` hrin xaky ezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn ."jyi` zgz"näMàì Léà Léwäì déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¦§¦¨

Léàì äMàåwxtd seqa `xnbd zyxecy enk. §¦¨§¦
dqex`y micnlnd miweqt yiy epx`ay dnn ,`xnbd zl`ey

wiicl yi ,dzey dpi`àîòè àlàmeyn `ed ,dzey dpi` dqex`c ¤¨©£¨
éàø÷ éðä éáéúëc,el` miweqt miaezky llba wx -éëä åàì àä ¦§¦¥¨¥§¨¥¨¨¨¦

,el` miweqt `lel -àðéîà äåäy dheytd `xaqdnäñeøà £¨£¦¨£¨
,àéúL,dyweàîBøcî àðéðç øa àçà éaø àúà ék àäåixde - ©§¨§¨¦¨¨©¦©¨©£¦¨¦¨¨

,mexcd on `pipg xa `g` iax ribdykdéãéa àúéðúî éúééàå àúà̈¨§©§¥©§¦¨¦¥
riaynyk weqtd oeyln wiicl yiy ,dcnll eicia `ziixa `iad -

dy`d z` odkd"ezaky z` ja yi` ozie"CLéà éãòìaîrnyn , ¦©§£¥¦¥
epiidc ,dxzqpy iptl ezaky z` da ozp dlrayúáéëL äîãwMî¦¤¨§¨§¦©

ìòáì ìòBa úáéëL äîãwL àìå ,ìòBáì ìòa,dyw ok m`e , ©©§¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©
il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
ozpei iaxe diy`i iax ly "dyi` zgz"e "jyi` zgz" miweqtd

,`xnbd zvxzn .Dhrnldì úçkLî ,àîç øa éîø øîàokzi - ¨©¨¦©¨¨©§©©¨
,dqex` `idyk s` lrad zaiky dncwy ote`äéìò àaL ïBâk§¤¨¨¤¨

ñeøàzepfaäéáà úéáadxzqp jk xg`e.,`xnbd zl`eydúååëc ¨§¥¨¦¨¦§¨©
mb dnec dxwna xaecny xnel jixv -íáé úøîBL éabick , ©¥¤¤¨¨

xaecn ok m`e ,lread zliral lrad zlira mcwzyàaL ïBâk§¤¨
íáé äéìò,eig` zzin xg`l,äéîç úéáadywe'íáé úøîBL' àä ¨¤¨¨¨§¥¨¦¨¨¤¤¨¨

dì úéø÷,dzey dpi`y zxn`e ,dl mi`xew 'mai zxney' ef ike - ¨¥¨
ixdeàzéélòî BzLàdxenb -áø øîàäc ,àéä,zenai zkqna ¦§§©©§¨¦§¨¨©©

`ay yexit ,dpw cifna oia bbeya oia eznai lr `ady dpynd lr
ax yxite ,zepfa dilrìkì äð÷m`y ,dlra `ed mipicd lkl - ¨¨©Ÿ

dxhete dl `nhine dze` yxei `ede dnexza zlke` `id odk did
z`xw dnle ,dlibx dy`k dze` dwyn `ed o`k mb ok m`e ,hba
epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl

dhriny`l` ,ax zhiyk dpi` weqtd on mai zxneyìàeîLk¦§¥
øîàczepfa `ay maiäð÷ àìdxenb ezy`k dze`íéøáãì àlà §¨©Ÿ¨¨¤¨¦§¨¦

äLøta íéøeîàäezlgpa eig` my lr mewl mdy ,meai ly ¨£¦©¨¨¨
okle ,ezy` zaygp dpi` , ,mixacd x`yl la` ,hba dxhetle

dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨

dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
,dzeyììkîmeyn ,dzeyy xne` iziid ,weqtd `lelc rnyn - ¦§¨

àúééìòî BzLàcdxenb -.àéä §¦§§©§§¨¦
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קסה יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dheq(iyily meil)

íeîòL,`xnbd zl`ey .al oednza iewly mc` `edy -éaøå ©£§©¦
"dLéà úçz" éàä äiLàédpi`y dqex` ozpei iax hrin epnny Ÿ¦¨©©©¦¨

dzeydéì ãéáò éàî ,,xg` weqtn dqex` hrin xaky ezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn ."jyi` zgz"näMàì Léà Léwäì déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¦§¦¨

Léàì äMàåwxtd seqa `xnbd zyxecy enk. §¦¨§¦
dqex`y micnlnd miweqt yiy epx`ay dnn ,`xnbd zl`ey

wiicl yi ,dzey dpi`àîòè àlàmeyn `ed ,dzey dpi` dqex`c ¤¨©£¨
éàø÷ éðä éáéúëc,el` miweqt miaezky llba wx -éëä åàì àä ¦§¦¥¨¥§¨¥¨¨¨¦

,el` miweqt `lel -àðéîà äåäy dheytd `xaqdnäñeøà £¨£¦¨£¨
,àéúL,dyweàîBøcî àðéðç øa àçà éaø àúà ék àäåixde - ©§¨§¨¦¨¨©¦©¨©£¦¨¦¨¨

,mexcd on `pipg xa `g` iax ribdykdéãéa àúéðúî éúééàå àúà̈¨§©§¥©§¦¨¦¥
riaynyk weqtd oeyln wiicl yiy ,dcnll eicia `ziixa `iad -

dy`d z` odkd"ezaky z` ja yi` ozie"CLéà éãòìaîrnyn , ¦©§£¥¦¥
epiidc ,dxzqpy iptl ezaky z` da ozp dlrayúáéëL äîãwMî¦¤¨§¨§¦©

ìòáì ìòBa úáéëL äîãwL àìå ,ìòBáì ìòa,dyw ok m`e , ©©§¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©
il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
ozpei iaxe diy`i iax ly "dyi` zgz"e "jyi` zgz" miweqtd

,`xnbd zvxzn .Dhrnldì úçkLî ,àîç øa éîø øîàokzi - ¨©¨¦©¨¨©§©©¨
,dqex` `idyk s` lrad zaiky dncwy ote`äéìò àaL ïBâk§¤¨¨¤¨

ñeøàzepfaäéáà úéáadxzqp jk xg`e.,`xnbd zl`eydúååëc ¨§¥¨¦¨¦§¨©
mb dnec dxwna xaecny xnel jixv -íáé úøîBL éabick , ©¥¤¤¨¨

xaecn ok m`e ,lread zliral lrad zlira mcwzyàaL ïBâk§¤¨
íáé äéìò,eig` zzin xg`l,äéîç úéáadywe'íáé úøîBL' àä ¨¤¨¨¨§¥¨¦¨¨¤¤¨¨

dì úéø÷,dzey dpi`y zxn`e ,dl mi`xew 'mai zxney' ef ike - ¨¥¨
ixdeàzéélòî BzLàdxenb -áø øîàäc ,àéä,zenai zkqna ¦§§©©§¨¦§¨¨©©

`ay yexit ,dpw cifna oia bbeya oia eznai lr `ady dpynd lr
ax yxite ,zepfa dilrìkì äð÷m`y ,dlra `ed mipicd lkl - ¨¨©Ÿ

dxhete dl `nhine dze` yxei `ede dnexza zlke` `id odk did
z`xw dnle ,dlibx dy`k dze` dwyn `ed o`k mb ok m`e ,hba
epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl

dhriny`l` ,ax zhiyk dpi` weqtd on mai zxneyìàeîLk¦§¥
øîàczepfa `ay maiäð÷ àìdxenb ezy`k dze`íéøáãì àlà §¨©Ÿ¨¨¤¨¦§¨¦

äLøta íéøeîàäezlgpa eig` my lr mewl mdy ,meai ly ¨£¦©¨¨¨
okle ,ezy` zaygp dpi` , ,mixacd x`yl la` ,hba dxhetle

dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨

dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
,dzeyììkîmeyn ,dzeyy xne` iziid ,weqtd `lelc rnyn - ¦§¨

àúééìòî BzLàcdxenb -.àéä §¦§§©§§¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל מנחם מ' שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ה ניסן ובתחלתו מודיע אשר בנו ראובן שלמה שי' התחיל ללמוד 

חומש, ויה"ר מהשי"ת אשר מלימוד המקרא יגדל לבן עשר למשנה וכו' והוא וזוגתו שיחיו ירוו ממנו 

רוב נחת חסידותי מתוך פרנסה טובה והרחבת הדעת.

נהניתי ממ"ש אודות העסקנות של צעירי אגו"ח בירוש"ת בפורים העבר ובודאי גם על להבא 

ינהג מנהג טוב זה להודיע ע"ד הנ"ל וכל המפרט בזה ה"ז משובח. ולפלא שעד עתה לא קבלתי ידיעות 

מפעולותיהם הטובות מפורים ועד עתה ובפרט ע"ד השתתפות בכינוס צעירי אגו"ח אשר בודאי היתה 

במדה המתאימה ואחכה לבשו"ט.

מקריאת ידיעותיו נשאר רושם אשר עבודת צעירי אגו"ח כשמבקרים בבתי כנסיות ומושבים 

אין להם תכנית מפורטת מראש וסומכין על המצב כשיבואו על אתר וכו' ואף שבודאי א"א לקבוע 

הפרטי פרטים קודם בואם על אתר אבל צריך שתהי' תכנית די מפורטת בכדי שלא יהי' בלבולים ואי 

כיון שמביטים עליהם כעל דוגמא מהו צעיר  ביותר  והרי צריך להזהר בכל מקום שבאים  וכו'  סדר 

חסיד חב"די וכשמוצאים איזה גרעון יש מקום לחשש שיתלו זה בהכלל ולא באיש פרטי זה וד"ל, וכבר 

ידוע מרז"ל כגון אנא דאי שקילנא וכו' )יומא פו, א(.

בברכה שיזכה לבשר תמיד טוב בגו"ר הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לחבריו בעבודתו בקדש.

מ. שניאורסאהן



יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(קסו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dheq(iriax meil)

øîà ìàeîLe,ozpei iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`éøîàc àðà- §¥¨©£¨§¨§¦
md ixacéøèöéàcî ,äiLàé éaøì eléôàdééeaøì àø÷ Cdnn - ©£¦§©¦Ÿ¦¨¦§¦§§¦§¨§©¥

,dzey mai zxneyy zeaxl diy`i iax ixacl dxezd dkxvedy
ììkîmeyn ,dzey dpi`y xne` iziid weqtd ilely rnyn - ¦§¨

ììk àéä BzLà åàìc,dyxta exn`py mze`l `l` ,mipicd lkl §¨¦§¦§¨
.lirlcke

,`xnbd zl`eyúc ìò úøáBò ,eäì àéòaéàdy` `ide ,zicedi ¦©§¨§¤¤©¨
lk mr zxacne weya deeh ,rext dy`xe d`vei ,drepv dpi`y
,daezk `ll dlran z`veiy zeaezka dpyna exn`y enk ,mc`

m`däàøúä äëéøödpic da xefgz `l m` wxe ,da xefgz `ny §¦¨©§¨¨
äëéøö dðéà Bà ,dúaeúk dãéñôäìcin zcqtne ,d`xzd §©§¦¨§¨¨¥¨§¦¨

zc lr dxaryk.,wtqd iccveúc ìò úøáBòc ïåék ïðéøîà éî¦¨§¦©¥¨§¤¤©¨
àéä,xeq` xacdy zrcei xake,àîìc Bà ,äàøúä àéòa àì ¦Ÿ¨£¨©§¨¨¦§¨

äàøúä éòaézzepncfd dl zzl ,d`xzd jxhvz -da äøãä éàc ¦¨¥©§¨¨§¦©§¨¨
da øcäéz.da xefgl lkez da xefgl dvxz m`y - ¤§©¨
òîL àz,epzpync `yixn gikedlàì íáé úøîBLå äñeøà ¨§©£¨§¤¤¨¨Ÿ

,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL,`xnbd zwiicneàìc àeä àzLéî §Ÿ§§¨¦§¨§Ÿ
àéúL,dzey `l wxy rnyn -dì ép÷î ééep÷ àälra la` -d ©§¨¨©¥§©¥¨

,dl `pwnéàîìlkei `ly rcei ixde ,dl `pwn dn myl - §©
m`d ,dzewydl,dúaeúk dãéñôäì åàì`pwi `l m`y rnyne ¨§©§¦¨§¨¨

dxzqpy ,efk zc lr zxaery o`kn di`xe ,dzaezk ciqtz `l dl
,`xnbd dgec .d`xzd dkixv ,miyp` mràì ,éiaà øîàepi` - ¨©©©¥Ÿ

,iepiw ila mb dciqtn `id dze`y ,dzaezk ciqtdl ick dl `pwn
dl `pwn `l`åéìò døñBàì.eilr dxeq` `dz xzqz m`y ick - §§¨¨¨

,`xnbd dgec ceräàeNð àéäLk dúB÷Läì ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©§©§¨§¤¦§¨
xg`l xzqz m` dzewydl lkeiy ick dqex` `idyk dl `pwny

,mdi`eyipàéäLk dúB÷Läì äñeøàì ïép÷î ïéà ,àéðúãk¦§©§¨¥§©¦©£¨§©§¨§¤¦
äñeøàlirlcke dzey dpi` dqex` ixdyäñeøàì ïép÷î ìáà , £¨£¨§©¦©£¨

.äàeNð àéäLk dúB÷Läì§©§¨§¤¦§¨
,wtqd heytl cer `xnbd dqpnòîL àz ,àáø øîàjyndn ¨©¨¨¨§©

,epzpynúøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤
àìå úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ§Ÿ

.äaeúk úBìèBð,`ax wiicneàéúL àìc àeä àzLéîrnyn - §§¨¦§¨§Ÿ©§¨
,zezey `l wxyeäì ép÷î ééep÷ àä,odl `pwn odilra la` - ¨©¥§©¥§

éàîìe,ozewydl lkei `ly rcei ixde ,odl `pwn dn myl -éà §©¦
ñBàìåéìò ïø,epzpync `yix lr lirl iia` x`iay enkïøéñà àä §§¨¨¨¨£¦¨

ïîéi÷åepx`iay enke ,eilr zexeq` el` miyp lk `linn ixd - §©§¨
,dpyna lirl,ïúaeúk ïãéñôäì åàì àlà`pwi `l m`y rnyne ¤¨¨§©§¦¨§¨¨

dkixv zc lr zxaery wtqd heytpe ,ozaezk eciqti `l odl
,`xnbd dgec .d`xzdàì ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîàzaiq oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨Ÿ

ick `l` ,ozaezk ociqtdl ick iepiwdìòBaì døñBàìdxzqpy §§¨©¥
enrìòáklkez `l dpyxbi e` dlra zeni m`e ,eilr dxq`py §©©

,lreal `ypilïðúc,epwxta oldlìòaì äøeñàL íLkonf lk ¦§©§¥¤£¨©©©
,dzzy `ly,ìòBaì äøeñà Ckiptl zn e` dlra dyxib m` ¨£¨©¥

dzzyy.
,wtqd z` heytl aey `xnbd dqpnàz ,àøeqî àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦¨¨

òîL,dpynd jyndnLøçúpL éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå §©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥
àìå ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦§Ÿ

dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì`l m`y yxetn ixd , §©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
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lre eilr ziad ltp iab l"i inc ieabk zeabl cnerd xhy mrhn dy`d iyxei zwfga iqkp edlekl inwen `le ewelgi y"a ixn` `witqnc `nl` d`eyp wtq dyer d`eyp zwifc meyn

`ed ixd inc ieabk xn`c oeik k"tr`e dy`d gka mlern ecnr `l a`d iqkp i`ce mzd dzaezkl ecarzyie oad yxie zn oey`x a`d zxne` `idy `l` miqkp oal eid `l eia`

jkld llk miqkp oze`n zeabl dly xhy cnr m` `ed wtq jkld od oiyxeid zwfgae melk miqkp mze`a dl oi`e oey`x zn oad e` dzwfga miqkpd ecnre oey`x zn a`d m` wtq

n zeabl dpzip `ly lrad dyxie dpey`x dzn `id m` wtq ezy` lre eilr ziad ltp oke oiwlegellde li`ed xn` dzny mai zxney iab oke dgkn oi`a diyxeie `kti` inp i` miig

`kd la` ewelgi yxil oi`a ellde yxil oi`a

zzin xg`l zeabl ozip daezkde miiga `idy

`iadl oiyxeid lr dieabk `incc oeikc lrad

zenai) ulegd wxta xne` b"dke dzpify di`x

i`ce idi` dl `ied dcicl `zi`c `yix (:gl sc

`tiq i`ce icin `iven wtq oi`e wtq edpi`e

.yxil oi`a ellde yxil oi`a elld dznúéá
.ozaezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld

`l zezey `ly jezn yxtn (y"fb) ulegd 'ta

i`n lfxa o`v iqkpa `prci `le ozaezk zelhep

ltp iab (.gpw sc a"a) zny in 'tac d"a xaq `w

ozwfga miqkpd d"a ixn` ezy` lre eilr ziad

i`xen` ibilte lfxa o`v iqkp 'ite zecner

`kd la` ewelgi yxil oi`a ellde yxil oi`a elld ipz `xtw xae dy`d iyxei zwfga e` lrad iyxei zwfga in zwfga `xnba

beln iqkpae mzdc `zbelta `kiiye y"le ezwfga eid lrad lr eid mzeixg`c oeik `nlc e` micner od dzwfga miiga `idy

dn zlhep rx my meyn z`veid (.`w sc zeaezk) zipefip dpnl` wxta xn`ck dzciqtd `l dzpif i`ce 'it`c `kd y"ke dy`d iyxei zwfga edl iwen wtq iab 'it`c d"a bilt `l

`ped ax rcei ipi` xn` dlde jcia il dpn (:ai sc) zeaezkc w"ta ibiltc opgei 'xe ongp axe dcedi axe `ped axc `zbeltn oizipzn y"n xn`z m`e beln iqkp 'ite d`veie diptay

dzyzy cr wtq d`yr dxezdy xg`n l"i `ped axc `zaeiz iedze ixa zprh oerhl leki epi` `ed la` ixa zpreh `id p"d xeht ixn` opgei iaxe ongp ax aiig ixn` dcedi axe

ixdy zeabl cnr `l mlern xhy eze` `nyc ecen y"a elit` mzdc `kdl `kiiy `l mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd mzd 'ipznc `zbelte ixa zprh oerhl dleki dpi`

dwfg dze`n d`ived aezkde dxzqpe dl `piwy [xacl] milbx ixdy dzpif `l xeni`e dzwfg lr dy` cnrd d"ac `ail` xninl jiiy `l `kde zerh gwn did egwn oreh lrad

.wtq d`yre

úéá`dn `iyw i` .inc ieabk e`l zeabl cnerd xhy ixaq lldax xaq di`x `iadl in lr giayd mkia` xne` g"ae epgayd ep` exn` minezi (.iw sc n"a) lawnd 'ta xn`c

o`nk `niiw `piiaeblc oeik `rx` `nrh i`n di`x `iadl minezid lr opgei 'x xn` ikd `aq `edd dil xn` di`x `iadl g"a lre `niiw inzi zwfga `rx` xninl `ped

inc ieabk e`lc d"a ixn` `piiaebl `rx` `niiw `l wtqa cner daezk ly envr ceariydc `kd uxzl yi y"ak ciare lld zia way opgei 'x ike lewype di`x iziip inzie inc iabc

`niiw `lc oeike inzi zwfga `rx` `niiw `le inc ieabk b"dkac ecen lld zia elit` jkld rwxwd eiptl oiakrn mpi`e el careyn `edy envr rwxwa g"al ecen minezid mzd la`

mcw m` oia oli`d mcw m` oiac i`w uwinlc oeik `nl` minc ozepe uvew mcew df wtq mcew df wtq dlr iziinc oli`e xirc `inec gayd on di`x `iadl minezid lr inzi zwfga

ezii` gaye `niiw `piiaebl `dc g"al `rx` dil ead inzil ixn` inp `rx` `d iab lewye di`x izii` ince uew lif dil ixn` minc ozepe uvew oli`d mcw m`y `l` uvew xird

.d"ixen itn eliwye di`xåàìoa oerny 'xc `zbelte inc xevak xeval cnerd lkc (:w sc n"a) l`eyd wxta ibiltc opaxe xi`n iaxc `zbelt ipd lk `kiiy `l `kd . inc ieabk

wexfk wexfl cnerd lk (:aw sc zegpn) mikqpde zegpnd wxta opaxe oerny iaxc `zbelte fefbl cnerd lka (.hl sc oihib) gleyd wxtae (.eh sc) oixcdpqc `nw wxt iaxe l`ilnb

oiwwcfnc xnii in xb iab xn`ck `ed ecia e`le oipiic jixv ixdy eilra zwfga oenn cnrde inc ieabk e`l 'ixn`c ecen r"k `kdc edl zegp `zign `cga e`lc sexyle zectl oke inc

oiliahn oi`c milkd zeci iab (.br sc oileg) dywnd dnda wxta xn` ikde rwxwk edl aiyg `l jkld otebl oikixv oi`e eciac meyn oiinc zexevak xi`n 'xc `nrhe `pic ia dil

oax edine i`wc dn lk gay` igeay`c meyn inc fefbk e`lc xi`n iax dcenc (.eh sc) oixcdpqc `nw wxta xn` fefbl cnerd exry iabe uvwil oicnerc meyn dcn mewn cr `l`

zxg` `vnyk dxt ziicte mc zwixf oebk devn mewna `l` xn` `le eda zi` `pixg` `nrh oerny iaxc ipde dil wiayc yipi` ciar `lc inc fefbk xn`e bilt l`ilnb oa oerny

sc d"x) oic zia ede`x wxta miakek zcear ly xtey iab xn`c `de `nrh i`d jiiy `l b"ayxe xi`n iaxc ipda la` dztixye dpnn d`p(:`l sc dkeq) dxiy` ly alel iabe (.gk

ipdn ycwd zaig dxte `xeriy `kile `nlra `rx`c `xtrk `l` ied `le `ed d`pd xeqi`c meyn ecen opax 'it` dixeriy zzkn izezk (:bw sc zenai) dvilg zevn wxta lrpne

inc xevwk xevwl cnerd lk (.`p sc zeaezk) dxrp wxta xn`c `de iccdl iiencl `kil jkld dixeriy zzkn izezk xn` `le milke` z`neh oi`nhn i`n` mxkd i`lk oeir jixve

.rwxwl zvw oiicr jixve xevwl aexwa cnery mitzkl ribnd gay (:eh n"a) i"yx yxit oke zvw rwxwl jixvd xac `l` zeabl g"al epwz `lc `nrh mzdéáéúéî`pwnd

mipae dy` el yie dpiwf e` dxwr `ypy `aexd daezk zlhep `l e` dzey e` dxzqp dqpkyn m` ely mai zxneyle ezqex`l `pwnd (d"t) `ztqeza diepy ef `ziixa jk .ezqex`l

zy`e oizpl dpizp xfnnl zxfnn l`xyie iell odkl e`ypy zil`xyie diel zpdk [dzaezk zlhep `l e` dzey e` envr zwipn e` envr zxaern] dzaezk zlhep `l e` dzey e`

zipelii`l hxt rxfil ie`xy rxf drxfpe dzwpe '`py dzaezk zlhep `le dzey `l zipelii` xn` xfrl` oa oerny iax dzaezk zlhep `l e` dzey e` zipelii`de xxgeyn care xbl xb

`le zezey `l mipae dy` el oi`e dpiwfe dxwr `ypy] `aexd dzaezk zelhep `le zezey `l dxzqp dqpk `ly cr ely eznai zxneyle ezqex`l `pwnd la` rxfdl die`x dpi`y

.onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki xne` xfril` iax [daezk zelhep `le zezey `l exiag zwipne exiag zxaern daezk zlhep
`ypy]

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

:éîc éeáâk åàì úBaâì ãîBòä øèL :éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦§¨¨¥¦§¨§¨¨¥
äaø øîà ïîçð áø øîà :'eë Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¨©©©§¨¨©©¨
úéðBìééà ìáà ,äðé÷æe äø÷òa ú÷Bìçî :deáà øa©£©£¤©£¨¨§¥¨£¨©§¦
,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä éøác¦§¥©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨
,òéøæäì dkøcL éî "òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
àp÷îä ,éáéúéî ,òéøæäì dkøc ïéàL Bæ äàöé̈§¨¤¥©§¨§©§¦©¥¦¥©§©¥

ìe BúñeøàìàìL ãò íà ,BlL íáé úøîBL ©£¨§¤¤¨¨¤¦©¤Ÿ
.dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,äøzñð dñðk§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¨

úøáåòî

1

2

3

4

5

6

7

8

סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות.
היום יום כד אייר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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קסט יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשליחותו  הצליח  והמצב  הזמן  לפ"ע  אשר  כותב  בו  אייר  מר"ח  מכתבו  נתקבל  עתה  זה 

במדינת... ולפלא שאין כותב יותר פרטים ובכל אופן בודאי יודע ושמע על הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לשד"רים צו קלייבען גשמיות און זייהען - לזרוע - רוחניות אשר מלשונו זה 

מובן שהא בהא תליא.

מה שכותב אשר יש רופאים מייעצים לנתח את השקדים של... שי' ומחכים לקריאה מהרופא 

לעשות הנתוח. הנה בטח קודם שיעשו ישאלו את דעתו עוד הפעם כיון שתלוי זה במצב האויר בעת 

לנתח  בהחלט  כ"כ  דעתם  אין  רופאים  שכמה  מה  על  נוסף  השקדים  להסיר  שצריך  שאומרים  ויום 

ויגדלוהו  ומוצלחת  יה"ר מהשי"ת שיהי' בשעה טובה  ואיך שיהי'  כמו שהי' בשנים שעברו,  שקדים 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בהנוגע לעניני פרנסתו. הנה בכלל צריך להשתדל בכל תוקף שתהי' גם הפרנסה בגשמיות קשורה 

עם עבודה בכרם חב"ד, שמלבד שזה קרוב יותר ללבם של אנ"ש אם ביודעים או בלא יודעים ובמילא 

לתלמידי'  המשפיעים  הם  הק'  נשיאנו  כי  מובן  הדבר  רוחנית  מצד  גם  הנה  יותר,  בהצלחה  העבודה 

ולאנ"ש בכלל כל השפעות הנצרכים להם וע"ד מה שנאמר במשה רבנו מאין לי בשר וכו' שלא הי' זה 

זקנים,  ובמילא הוכרחה השפעת הבשר להיות באמצעית השבעים  במדריגתו כלל כמבואר בלקו"ת 

אבל בכ"ז רק ע"י משה רבנו.

שכותב  ומה  זל"ז.  מסייעים  והגשמי  הרוחני  הצד  הרי  חב"ד  בכרם  קשורה  וכשהפרנסה 

שעסקנותו עד עתה בכרם חב"ד מזיקה לבריאות כו' הרי בטח יש לסדר באופן שלא ללכת בהקצוות, 

היינו אם לעשות נסיעות הרי אין זה מוכרח להיות כל השנה או רובה אבל לאידך גיסא שלא למשוך את 

ידו מזה לגמרי, והשי"ת ימציא לו פרנסתו ופרנסת ב"ב שיחיו בהרחבת הדעת ויוסיף אומץ גם בכמות 

בהפצת המעיינות חוצה ובלימוד הנגלה וחסידות גם לעצמו.

בברכה.
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dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -ééepæ àä ©§¥¨¨©¥

éàpæ,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -ék àiî äe÷ãa àìc àäå ©©§¨§Ÿ©§¨©¨¦
déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wx ,oevxa dzpif `lyïäk éaâìemipt lk lràøéñàixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq` dqp`py odk zy`ïì òîLî à÷zpeepzny dny , ¨©§©¨
,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn epi` mixai` jxc

zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨

,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨
.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozieéãòìaî¦¦§£¥

"CLéày ixd ,àðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wec ¦¥¨©©£¨¨
éàäå,qixqd -àeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷ §©¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq zy` mby.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòmb ezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m`
dxezay.

,`xnbd zl`eyàèéLte` diaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨
.zeixr x`y
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oifge` mipy` cenr ek sc oey`x wxtdheq
.úBúBL àì:DWi` zgY aizkC.úéîìBò øéæçé àìå:opAx EdEqpw `qpw.Bpîæ òébiLëì Ÿ¦§¦©©¦¨§Ÿ©£¦¨¦§¨¨§¨©¨¨¦§¤©¦©§©

:clEd zcill Wcg c"k xg`l.àáBøäåcli FnM ,xEgA(`k ziW`xA):`iax.Bîöò úøaòî §©©Ÿ¤§¥©©¨¨§¨¤¨§¤¤§¥¦©§¨§ª¤¤©§
:Dl `Pwe zxArn FYW` dzidW.úBúBL Bà:clEl Dilhwil `l opixn` `leøæîî úLà ¤¨§¨¦§§ª¤¤§¦¥¨§Ÿ©§¦¨Ÿ¦§§¥©¨¨¥¤©§¥

.øæîîì:dxYqpe Dl `Pwe xfnnl zQipe xfnnl diE`xd dX` xnFlM.'eë äúBL BàoOwlE §©§¥§©¦¨¨§¨§©§¥§¦¥§©§¥§¦¥¨§¦§§¨¨§©¨

:`hiWR KixR.àpz éàä ék éøîàc àðàzi`C ¨¦§¦¨£¨§¨§¦¦©©¨§¦

`N` hwp `lCn ,zFzFW dpwfE dxwr Dil¥£¨¨§¥¨¦§Ÿ¨©¤¨

rxf drxfpe dzTpEn `cEnlY aiqpe zipFlii ©̀§¦§¨¦©§¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©

iAxM `nl` ,DnIwl diE`x Dpi`C mEXn `le§Ÿ¦§¥¨§¨§©§¨©§¨§©¦

zFAxle zFxtle zxg` `Vl lFkiC l"q xfrl ¤̀§¨¨§¨¦¨©¤¤§¦§§¦§

:`l zipFlii` d"t`e.Bæådxwr drEpv dX` lM ©©§¦Ÿ§¨¦¨§¨£¨¨

:dciqtd dxYqp `lC mEXn.ïéìeñt Letéì àì ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨Ÿ¥§¦
`le dxti `l i`eld ,mdipiA mFlW dUrp `lŸ©£¤¨¥¥¤©§©Ÿ¦§¤§Ÿ

:oixfnn eizFxFC lke li`Fd dAxiàì àéäå ¦§¤¦§¨¨©§¥¦§¦Ÿ
.'eë äNtúðlr dhFq zWxR `nizC Edn xnFlM ¦§¨¨§©©§¥¨¨¨©¨©

,`ide aizkCn `niiw l`xUi zW`A KgxM̈§¨§¥¤¦§¨¥©§¨¦¦§¦§¦

dxEq` dURzp `l ikC `id Ff rnWn `hErin¦¨©§©¦§¦Ÿ¦§¨¨£¨

xare DixzaC `xw i`w Dlre ,'EM dURzp `d̈¦§¨¨©£©¨¥§¨§©§¥§¨©

m` KdA ol `wRqnC `kidC ,'Fbe gEx eilr̈¨©§§¥¨¦§©§¨¨§©¦

odM zW` la` ,dzFW d`nhp `l m`e d`nhp¦§§¨§¦Ÿ¦§§¨¨£¨¥¤Ÿ¥

llkA iOp Dzil dURzp `l `ide llkA DzilC§¥¨¦§©§¦Ÿ¦§¨¨¥¨©¥¦§©

:l"nw ,d`wWd.äðåeðúîadzzXW xg`l ©§¨¨§¦§©§¨§©©¤¨§¨

`lC ,Dlral zxYnC opirEnW`l Kixhvi ¦̀§§¦§©§¦¨§ª¤¤§©£¨§Ÿ

:miOd dEwcA ixdW `id dpFf `niY.äðåeðúî ¥¨¨¦¤£¥§¨¨©©¦¦§©§¨
dlYW `N` `id dpFfe miOd dEwcA i`Ce `d̈©©§¨¨©©¦§¨¦¤¨¤¨¨

:Dlral zxYn i`O`e zEkf DlCøc äðåeðúîa ¨§§©©ª¤¤§©£¨§¦§©§¨¤¤
.íéøáà`N` mikxiaE mirOA dpeEpzn Dpi`W ¥¨¦¤¥¨¦§©§¨©¥©¦©§¥©¦¤¨

`nizC Edn .dilr micaM dixa` x`WE DW`xŸ¨§¨¥¨¤¨§¥¦¨¤¨©§¥¨

Dl ded oM m`C ,Dl dlY zEkf e`l `d̈¨§¨¨¨§¦¥£¨¨

dzPf qp`A `N` ,miOd zwicA KxC dpeEpzdl§¦§©§¨¤¤§¦©©©¦¤¨§Ÿ¤¦§¨

kitl`din odklE DMxcM `NW dpeEpzn K §¦¨¦§©§¨¤Ÿ§©§¨§Ÿ¥¦¨

:xqYiY.CLéà éãòìaîikd xA DWi`C rnWn ¦§©¦©§£¥¦¥©§©§¦¨©¨¥

:`Ed.ïì òîLî à÷lrA zaikW mcTinlC ¨©§©¨¦§¦§©§¦©©©

s`e `Ed daikW xA qixqe ,`z`C `Ed lrFal§¥§¨¨§¨¦©§¦¨§©

,xn`w dOg qixqaE .`Ed drixf xA e`lC aB lr©©§¨©§¦¨¦§¦©¨¨¨©

DnIwl xEq`W mc` qixqA `le ,DnIwl xYnC§ª¨§©§¨§Ÿ¦§¦¨¨¤¨§©§¨

`MC rEvR `ai `l mEXn(bk mixaC): ¦Ÿ¨Ÿ§©©¨§¨¦
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àùðù]:dpiwfe dxwr icda zipelii` `pz `l i`n` dnize .['eke dpiwfe dxwràì
biyz l` (bk ilyn) xne` aezkd eilr inlyexia .exiag zxaern mc` `yi

dy`e mipa el eid m`y xfrl` iaxl minkg micene `az l` minezi dcyae mler leab

zi`xp xak dxizql iepiw oia ezne [mipae dy` el eid daezk zlhep `l e` dzey `idy]

:zezyl

úøáåòî`le 'it i"yx .'eke dzey e` envr

dnize clel dilhwl `lc opixn`

cr oiznp ol ztki` dn dilhwnl ol zi` i`n`

dy`d (.f sc) oikxrc w"ta opz `d clzy

mzde clzy cr dl oipiznn oi` bxdil d`veid

z` zeaxl mdipy mb ezne `ed aezkd zxifb

iax `l `d `xw iaxc `nrh rnyn mzde cled

`ed lrac `pennc meyn dil dipilhw `l `xw

lra eilr ziyi xy`k (`k zeny) aizkck

b"r` envr zxaern `yexit ikd `kde dy`d

clzy xg`l dzey zxaern `idyk dl `piwc

dl `piw i`c exiag zxaern iab enk opixn` `le

dlitd e` cled zne dclie zxaern `idyk

hrnnc dzid iepiw za e`lc dzey dpi` d"t`

opixn`cke ezy` dhyz ikn ixtqa dl

xak 'eke mipae dy` [el] eid `l inlyexia

:zezyl `ly [zi`xp]øîàl`rnyi iax el

l`rnyi 'xe dniz .ecwtie zexwr lk exzqi k"`

eclie xrva zeclei lk exzqi diytpl dil `nil

:dciqtd dxzqp `le li`ed efe geixa

úøîàådizwit` `de dniz .`ed `ieaix

dqex`d zeaxl (.ck sc) lirl

:iepiwl mai zxneyeåæådxeq` dytzpe li`ed

i`n` i"xl dniz .l"nw llk dzyz `l `ni`

lirl jixtck inp ikd `ni`e `kd jixt `l

ekezn dizrc` wiqnc `xwc `kid lk d`xpe

jixt `l izixg` `yxcl yixcne ikd yxcnl

ipiqa dynl yxcnl ozip jkc l"nwc p"d `ni`e

odk zy` xeq`l dytzp `ide oebk `"ra `le

lirl la` lra zaiky dncwy in jyi` icrlan

wxta oke mixb ihernl `icda rnyn l`xyi ipa

n"n g` el yiy inc `xnba (.ak sc) zenaic ipy

`hiyt jixt `wc meail eig` zy` z` wwef

ipan deg` deg` slil `nizc edn `ed eig`

oi`c meyn inp ikd `ni`e jixt mzd l"nw awri

dze`n `ivedl `nrh jixve dvgnl dey dxfb

el `nhile (:my) eyxeil oiprl oke `xw e` `xaq

yi einra lra `nhi `l `"cq `ed eig` `hiyt

`nhn cvik `d `nhn epi`y yie `nhny lra

p"d dleqt ezy`l `nhn epi`e dxyk ezy`l

oileqt hrnn `xw `dc inp ikd `ni`e l"nw

iab (.f sc) oikxrc w"ta oke `ed leqt i`de

cr dl mipiznn oi` bxdil z`veiy dy`d

xy`k (ik) `nizc edn `id dteb `hiyt clzy

lrac `penn i`de aizk dy`d lra eilr ziyi

ol `wtp [`dc] i`nc p"d `ni`e l"nw `ed

xwirc opireny`c oeik `kd la` `ed lrac `pennc mzdn:i"xt oke icin dipin ihernl `zrc iwlq `l ez izixg` `yxcl `xwúùàmc` qixqa `le dng qixqa 'it i"yx . qixq

zexke `kc revt (:ht sc my) lxrd wxtae (:k sc) zenaic ipy wxta iziinc `ziixa i`d meyn i` dniiwl xeq`c oixwir qek dzyy oebk mc` qixqc olpn opirci `le dniiwl xeq`y

zexke `kc revt `ai `l xn`py meyn `nrh ipzwck i`w dkty zexke `kc revt` jigxk lr `l` miiwl xeq` owf ike owf inp ipzw `d dniiwl xeq` cr 'eke owfde mc` qixq dkty

:dlr inp i`wc dilpn `prci `l `ziixaa ipzwc qixq` la` dkty
la`
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úBìèBð àìå úBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ§Ÿ§
àì :øîBà øéàî éaø äéäL .øéàî éaø éøác ,äaeúk§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ
,àNð íàå ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥§¦¨¨
àéöBé :íéøîBà íéîëçå .úéîìBò øéæçé àìå àéöBé¦§Ÿ©£¦¨¦©£¨¦§¦¦
äø÷ò àNpL àáBøäå .ñBðëé ñBðëì Bpîæ òébiLëe§¤©¦©§©¦§¦§§¨¤¤¨¨£¨¨
àìå äúBL àì ,àøwéòî íéðáe äMà Bì ïéàå ,äðé÷æe§¥¨§¥¦¨¨¦¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ
àOéì àeä ìBëé :øîBà øæòìà 'ø .äaeúk úìèBð¤¤§¨¤§¨¨¥¨¦¨
Búñeøàì àp÷îä ìáà .äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà©¤¤§¦§§¦§¥¤¨£¨©§©¥©£¨

ìeBà äúBL Bà ,äøzñð dñðkMîe ,BlL íáé úøîBL §¤¤¨¨¤¦¤§¨¨¦§§¨¨
äúBL Bà ,Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìŸ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§¨
,äðé÷æe äø÷ò àNpL àáBøä .dúaeúk úìèBð àì BàŸ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨
.äaeúk úìèBð àì Bà ,äúBL Bà ,íéðáe äMà Bì Léå§¥¦¨¨¦¨Ÿ¤¤§¨
ãáò øb úLàå ,ïéúðì ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦§¨¦§¥¤¥¤¤
.äaeúk úìèBð àì Bà ,äúBL Bà úéðBìééàå ,øøçeLî§§¨§©§¦¨Ÿ¤¤§¨
áø Cì øîà ïîçð áøã dézáeéz ,úéðBìééà àäéî éðú÷̈¨¥¦¨©§¦§§¥§©©§¨¨©¨©
,àéðúc .àpz éàä ék éøîàc àðàå ,àéä éàpz :ïîçð©§¨©¨¥¦©£¨©£©¦¦©©¨§©§¨
àìå äúBL àì úéðBìééà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL 'ø¦§¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ
éî "òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL ,äaeúk úìèBð¤¤§¨¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¦
ïðaøå .òéøæäì dkøc ïéàL Bæ äúàöé ,òéøæäì dkøcL¤©§¨§©§¦©¨§¨¤¥©§¨§©§¦©§©¨¨
éòaéî ?déì éãáò éàî "òøæ äòøæðå äúwðå" éàä©§¦§¨§¦§§¨¨©©¨§¥¥¦¨¥
äø÷ò äúéä íàL ,"äòøæðå äúwðå" :àéðúãëì eäì§§¦§©§¨§¦§¨§¦§§¨¤¦¨§¨£¨¨
ïk íà :ìàòîLé 'ø Bì øîà .àáé÷ò 'ø éøác ,úã÷ôð¦§¤¤¦§¥£¦¨¨©¦§¨¥¦¥
,äøzñð àìå ìéàBä ,Bæå ,eã÷téå ,úBø÷òä ìk eøúqé¦¨§¨¨£¨§¦¨§§¦§Ÿ¦§§¨
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(

"שכר מצווה מצווה", המצווה בעצם עצמותה היא השכר.
היום יום כה אייר
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øîàc ïàîì àlà .ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ,ä÷éLð ìáà ,äøèò£¨¨£¨§¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨¤¨§©§¨©

ì íìBòì ?øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLð Bæ äàøòä,àîéúc eäîå ,íéøáà Cøc dì àpéwL ©£¨¨§¦¨©¦¨§¥©§¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦§©§¥¨
íãà àOé :ìàeîL øîà .ïì òîLî÷ ,ãéô÷ à÷ àä ìòáe àðîçø àéìz ìòác àãéô÷a¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨©©¨¨¨¥¨©§©¨¨©§¥¦¨¨¨
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(



קעג יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

,`xnbd zvxznàîéúc eäîzyxta aezky oeik ,xne` iziid - ©§¥¨
dheq,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð",miweqtd ipy z` miyxece ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
ãçàdxeq`yãçàå ,ìòaìdxeq`y,ìòBaìdxezdy xaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne`úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä- ¥¨§¨¦©§¨§¨§
lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewnaàä ìáà ,`piwy ef - £¨¨

,zeixrd cg` mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBäxak - ¦©£¨§©§¨
efd zepfd iptl lread lr dxeq`àì àîéà ,`ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

dzeyà÷ ,ïì òîLîxeq`l ick wx `ed weqtd `ay dn lky ¨©§©¨
dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef zepf ici lr dze`

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa oebk ok iptl.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an
akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà¦

"dze`,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨
dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦

,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©
,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨

edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p
,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezky dnøîàäå§¨¨©

óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨
,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn
ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie
epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`
dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekìò ïép÷î§©¦©
Bãé`xnbd zl`ey ,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl , ¨§¦¨

,`xnbdàîéúc eäî` iziid -zyxta xne` weqtdy oeik xne ©§¥¨
dheqøa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©

àeä éëälr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segy ixde - ¨¦
,eciïì òîLî à÷`a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny ¨©§©¨

.oldl x`eaiy xg` xac cnll
segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨
lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei
,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨

,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷dze` lqety ¨©§©¨

.dpedkn
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'áëBk ãáBò éèeòîìíédy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
xxal jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dnïép÷î§©¦
,Bãé ìò`xnbd zl`ey,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl ©¨§¦¨
,`xnbdàîéúc eäîzyxta dxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨

dheqíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä¥¨§¨¦©§¨§¨§
,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewna -àä ìáà`piwy - £¨¨

,ieb mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBädxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lread iebd lràì àîéà,dzey `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

ïì òîLî÷.eci lr oipwny ¨©§©¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLtp ieb dilr `ay odk zay ,dlqt §¦¨
.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza
dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy
`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øác- §©£¨¨
e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in wxy

,llg e` oizpïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok - ¦
äéåä øa åàìc,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - §¨©£¨¨
,care ieb oebkàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd ax Ÿ¨©§©¨

ìéñôc,ez`iaa dy`d z` iebïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî §¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨
úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤

äeìñtL ìàøNé úa ìòå äéiålä ìòå,lirlck dpedkd onøîàpL §©©§¦¨§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©
äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe"zia l` daye dl oi` rxfe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln ,dixerpk dia`"oi`y odk zay ixd ,rxf dl
,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp e` dpnl`zpe

l d`eyp dzidyk `wec ,miwiicneïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦
da,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic el yiy ,icedi lk , ¨

Bì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipicda ïéLeøéâå úeðîìà, ¨§¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦¨
on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea miqtez oiyeciw oi` ixdy

dpedkd.
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìdy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dnda mräîäaa úeðæ ïéàcdy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef zaygp.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmewn my -[, ¨©¥¨¨¦©§©§¨
ïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøìz` opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨

y oicd.äîäáa úeðæ ïéà¥§¦§¥¨
`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©

áìk øéçîe äðBæjidl` 'd zia'Bâåmdipy mb 'd zarez ikàéðúå ," ¨§¦¤¤§§©§¨
la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiic

áìk ïðúà,ialkl ilrade dlh igw dpefl xn` mc` -äðBæ øéçîe ¤§©¤¤§¦¨
dlha dze` silgde ,dpef dgty el dzidy -øîàpL ,ïéøzeî ,¨¦¤¤¡©

weqtd seqa"íäéðL íâ",miwiicne ,íéðL,mixeq`.äòaøà àìå ©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨
zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn ok m`e

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m` ik ,zepf
,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨

dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny
in `wec jixvy "rxf zaky dze` yi` akye"n cnlz `ly `xnbd

weqtd xn`y dn ok m` ,rixfn `edyél änì "òøæ úáëL"dn - ¦§©¤©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîweqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

lirlc"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëL, ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
`l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly iepiw yiy

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda ynn d`ial.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥
,`xnbd zvxznì èøt ,úLL áø øîàwLdkøãk àlL dì àpé ¨©©¥¤§¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨

`l` ,dlibx d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piw `ly -
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יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבנצח(קעד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dheq(iyiy meil)

äîecdite`ip lr mixacn mleky dy` -,äîec úa àOé ìàå , ¨§©¦¨©¨
BfL,dnEcd -äøLk ätéhî äàadzid dxyk Dn` ixdy ,Bæå ,- ¤¨¨¦¦¨§¥¨§

,dnEcd zaäìeñt ätéhî äàaokzi ,Dn` lr mifirlny oeiky , ¨¨¦¦¨§¨
ieb e` xfnn za `id ok`yïðçBé éaøå .e l`eny lr wlg,øîàsicr §©¦¨¨¨©

yBfL ,äîec àOé ìàå ,äîec úa íãà àOédnvra dnEcd za - ¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤
úeøLk ú÷æça úãîBòzxzene ,mipepix mey oi` dilr ixdy , ¤¤§¤§©©§

dxarzd Dn`y dwfge lrad xg` zelira aexy oeik dlral
ef ly dia` `edy dlranBæå ,,dnEcd -ú÷æça úãîBò dðéà §¥¨¤¤§¤§©

úeøLkeilr dxeq`e ,dlra zgz dpfny dilr mippxn mlek ixdy , ©§
xeqi`a dilr `ae rcei epi`e.

,`xnbd zl`eyäîec íãà àNBð ,éáéúéîzan sicry rnyne , ¥¦¥¥¨¨¨
opgei iax lr dywe ,dnec.

,`xnbd zvxzn,àáø øîà,oiprd xxal yiàNBð àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¥
älçzëìxzeny `id `ziixad zpeeky jzrc lr dlrz ike - §©§¦¨

.eizgz dpfz ixde ,dligzkl dp`yilàlà`cez` owzl miaiig i ¤¨
,da zFpyle `ziixad ixacàNð íàda xzen dnec carica,m`e ¦§¦¨¨

,carica xaecny da eptqede `ziixad epyay xakénð éðz- §¦©¦
`yp m`y siqedl mb xyt`äîec úa.xzen ©¨

,`xnbd zwqeteäîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé ,àúëìäå, §¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨¨
,opgei iaxkàáøòî øa àôéìçz áø éðúc,l`xyi ux`n didy - §¨¥©©£¦¨©©£¨¨

äMà ,eäaà éaøc dén÷`idyïéøLk äéða ,äpæîmiyyeg `le ©¥§©¦©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦
y dwfgy oeik ,mixfnn mde dlran mpi` `nyøçà úBìéòa áBø§¦©©

.ìòaäeizgz didze ,dxyk `idy oeik ,dnEc za `yil sicr okl ©©©
dnr igy eze` d`ihgny dnvr dnEc `yil xy`n ,xzid zwfga

.dpevxn mixg` mr dpfny oeik xeqi`a
,`xnbd zl`ey,íøîò áø éòaxg` zelira aexy epxn`y llkd ¨¥©©§¨

y dy`a oicd dn ,mixyk dipa dpfn dy`e ,lradäöeøt äúéä̈§¨§¨
øúBéa`l` dlra ici lr opi` dizelira aexy yeygl yiy , §¥

mixg`neäî ,mixyk dipa m`d ,.,`xnbd zx`aneïàîc àaélà ©©¦¨§©
dzñååì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàcdy`dy - §¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨

jxca zxarzn,ritedl jixv dzqeey iptl cg` mei llkéòaéz àìŸ¦¨¥
Cì,mixyk mpi` dipay heyte ,dl`y epl oi` -àìå da òãé àìc ¨§Ÿ¨©¨§Ÿ

dì øèðîdxnyl ick dzqee ribi izn zrcl leki `l dlra ixdy - ©§©¨
.xarzz `ly ick mixg` mr dpfz `ly ok iptly meiaéòaéz ék¦¦¨¥

Cìdl`y epl yi mpn` -úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà ¨©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤
dúìéáèì Ceîñ àlàdy`dy zxaeqe ,zwlegd drcd itl - ¤¨¨¦§¦¨¨

epwtzqp ,zxgnl e` dzliah lila llk jxca zxarzn,éàîm`d ©
da òãéc ïåék,dzliah lil izn dlradì øèðî éøBèð`ed - ¥¨§¨©¨¨¥©§©¨

`ly ick dpfz `ly dliahd xg`y miinei meia dze` xney
mixg`n xarzzàì øúBéa äöeøôc ïåék àîìc Bà ,dlra gilvn ¦§¨¥¨¦§¨§¥Ÿ

.rztl epnn zgxeay ,el` miinei mei elit` dilr xenyl.e÷éz¥
,dpyna epipy'eë ïéc úéaL elàådlra yxgzpy in ,odl oipwn] §¥¤¥¦

[oixeq`d ziaa yeag didy e` ,dzhyp e`.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxta dxeza xn`pLéà"yi` ¨©¨¨¦

lrn ea dlrne ezy` dhyz ik,",`ziixad zxxaneãeîìz äî©©§
"Léà Léà" øîBì`a ,dpere ,miinrtúBaøì,lirl epipyy enk ©¦¦§©

L úLàå ,Løç úLàíeîòL úLàå ,äèBiewly mc` `edy ¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤©£
al oednzaúéáa Leáç äéäLå ,íiä úðéãîì dìòa CìäLå ,§¤¨©©§¨¦§¦©©¨§¤¨¨¨§¥

ïäì ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä,zevixta zebdpzny mi`ex m` ¨£¦¤¥¦§©¦¨¤
ïúaeúkî ïìñBôìozaezk lawl ila odilran e`viy ,.zxxan §§¨¦§¨¨

,`ziixadìBëéodl oipwn oic ziay ayeg iziid -óàickïúB÷Läì ¨©§©§¨
,dpere ,zeheq x`yk mewcaiy dheqd in dze` ewyi oic ziay -

BzLà úà Léàä àéáäå" øîBì ãeîìzodkd l`"oic zia oi`e , ©§©§¥¦¨¦¤¦§
leki epi` ,dlra `ixad m` s`e ,dzewydl odkd l` dze` mi`ian
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z` yi`d `iade' xn`p ixdy ,dzewydl mileki mpi` mnvr md

`l` ,'ezy`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå`ed.äp÷Lé §¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîapax miwleg dna -.iqei iaxe o §©¨¦§§¥

,`xnbd dperéøáñ ïðaøiepiw jnq lr dzewydl leki lrad oi`y ©¨¨¨§¥
c meyn oicd zia"àéáäå àpé÷å" ïðéòaz` `piwe" xn`py - §¦¨§¦¥§¥¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

בנועם הנני מאשר קבלת מכתבו מד' אייר עם המוסגר בו ההמחאות לכולל חב"ד באה"ק ת"ו 

שנשלחים ימים אלו למטרתם, ונהניתי גם מזריזותו דמר בשילוח הנ"ל מבלי לחכות על השאר.

לבני  רק  לא  וסמל  דוגמא  המשמש  מאורע  העקדה  לענין  בנוגע  הזקן  רבנו  דברי  נפלאו  ומה 

המשך בעמוד קעז
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äîåãxn`] (.dk sc zenaia) opiqxbck dpfn `idy mc` ipa dilr oifirlny g"x yxit .

zexfen da epzie e`yiy cr `ede `blte `nei `znc inec [m` il dxn` iia`

l`ppg epiax `iady dn .i"` `xnba yxtn jk xfyn ozyt zeehy miyp zexfen 'it dpala

`kd edine `ed mizty zefl dnec oeylc di`xl `l` `iad `l `blte `nei `znc inec

`dc `ivei qpk 'it` k"`c b"dk dneca ixiin `l

`lwa iaxk (.dk sc) zenaic a"ta mzd opiwqt

xn`wc `blte `nei `zn inecc `kid wiqt `lc

icen opgei iax elit`e `vz xacd xrekne li`ed

:`ivei `lc qpk m` `kdáåøxg` zelira

axk opiwqtc wqtc `lwa `l` ixii` `l .lrad

lrad xg` zelira aexc `vz `lc (.dk zenai)

sc) zenaia dpnl` wxt seqa xn`c axc b"r`e

xfnn cled eing ziaa ezqex` lr `ad (:hq

opicy `le `nlrne dipin `niicca `xnba iwene

la` dlv` ievn oi`y qex` `wec dicic xza dl

raacled mlerlc y"l l`enyle icen dqpky l

dliiyilc onw `teb dnecl `zilc oebke iwezy

zpn`p izlrap xykl dxn`e onw `zi` la`

iab (.dr sc oiyecw) oiqgei dxyr wxta opixn`c

dpnl` wxta dl opinwenc b"r` dxairy dqex`

i`n `nlrn `niicc oebk (:hq zenai) b"kl

en` z` oiwceay iweca l`eny xn`c iwezy

xn` dcedi ax xn`c izlrap xykl zxne`e

zpn`p `id xn`c l`ilnb oaxk dkld l`eny

i`d oicd `ede dlv` oileqt aexa elit`c

`zilc oebk dnec za `yi l` `kd xn`wc

dnznl `ki` la` dliiyipc onw dnecl

dilr `aa dpnl` wxta xn`c `xza `pyill

`kd `de opicy dicic xzac ibilt `l r"kc

dil icy `l dry lk dlv` reaw dlrac

'it`e oky lk `l qex` xza lrac dixza l`eny

`ac xexaa opircic mzd ip`yc xnel `vnz m`

d`ia opirci `l lra iab `kd la` qex` dilr

'it` xn`c dywz `axl n"n dilr `ac zi`ce

`niic `lc `xazqn xn` dxairy dqex`a

xn` l`enye xfnn cled ax xn`w `da dipin

opicy dicic xza dipin `niic la` iwezy cled

b"r` `kd `de l`enyl y"ke axl 'it`e dil

zelira aex xninl ol dede reaw lra dl zi`c

:mzd y"k dicica dil icy `le lrad xg`

àáéìàjenq `l` zxarzn dy` oi` c"nc
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:dzliahl jenq c"nl oke dzqeel dzliah oiay minid oze`n cg`a e`ùéàla` df iepiw i"r lreale lral dxqe`l `l` jixhvi` `l `xw xwirc d`xp .'eke yxg zy` zeaxl yi`

y` zaezk (:iw sc) zeaezkc `xza wxta xn`c l`ilnb oa oerny oax elit` `dc `xw jixv `l dzaezkn dlqetl meyn`ziixe`cn jnq dil zi` `l` `ziixe`c ynn e`l `ziixe`c d

:dzaezk ciqtdl d`xzd dkixv zc lr zxaerc l"nw digxe` ab` `zlin daezk hwpc `pz `l` dxezd on dy` zaezkl minkg eknq o`kn (.i sc) w"ta mzd opixn`ckáøiy`

w"ta qqeb `l` hrnn `l jixrde cinrde aizkc oikxr iabe zxbig cinrden hrnnc `kd `py i`n i"xl dniz .dy`d z` odkd cinrde aizkc dzey dpi` zncibe zxbigy myk xn`

d"t`e xn`e cnre (dk mixac) aizk mai iabe `id dkxrde dcnrd zac zqkxtn oiicre dhgy (.l oileg) hgeyd wxta 'ixn`c oinen ilra miycwa aizkc dcnrd oke (.c sc) oikxrc

eixac xne` epi`y cnln ixtqa dil yixcck xn`e cnrec `xw xwire elbx lrn da aizkc meyn `nrh yxtn mzdc iywz `l dvilgn edin daekx`d on [dhnl] eilbx ekzgp uilg

e` exayp 'it` men zlra oia aezkd da wlig `le zcner oeictl dxwir men zlra dnda oke `pngx citw `l ynn dcnrd`c n"y oikxrl ycg oa `pngx iaxcn uxize dcinra `l`

:ezcinr` `xw citw `lc mc`n `ticr `lc dilbx ekzgpáéúëãoixcdpq) oicd xnbp wxtae aizkck `xw ira iy` axc rnyn `kdc `iyw i` .ditk lr ozpe dy`d z` odkd cinrde

dilekc meyn `l aizkck `xw opirac meyn e`l `nrh i`n 'eke xbig e` mcib mdn cg` did opzde aizkck `xw opira `l ine iy` axl `cqg axc dixa `yiyw xn dil xn` 'ixn` (:dn

xn`c cinrde oke dyi`n mlrpe xninl ivn dedc `xizi `xw xninl `ki` ipirn `neq hrnnc zyy axc `nlya aizkck `xw opira `lc `xizi iedc e`l i` rnync `ed `xizi `xw

dcinrde aizk `dc `ed `xizi `xw xninl `ki` iy` ax
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ישראל אלא גם לאו"ה ועמא דבר מפרש תוכן הענין שאב זקן מוסר לעקדה את בנו יחידו על פי ציוויו 

של הקב"ה. ובא רבנו הזקן ומעמיק לבאר שלא זהו פנימיות הדברים, ובלשונו הק' "העקדה עצמה 

גדול לערך מעלת אברהם אבינו ע"ה בשגם כי ה' דיבר בו קח נא את בנך  אינה נחשבה כ"כ לנסיון 

כו' רק שא"א ע"ה עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו כו' וממנו למדו רז"ל לקיום כל 

המצות בכלל ובפרט מעשה הצדקה העולה על כולנה" )עיין אגרת הקדש סי' כ"א( ומזה מובנת מעלת 

הזריזות אשר עוד יותר גדולה רבה ונפלאה היא אפילו ממעלת העקדה, והאריכות לדכוותי' בודאי אך 

למותר.

מכתבי הקודם בטח קיבל במועדו.

בברכת הצלחה בכל עניניו.

המשך מעמוד קעד
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קודם ציווי "הוכח תוכיח", כתיב "לא תשנא את אחיך", כי זהו תנאי מוקדם להוכחה.
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àåää`xw ol ilbc oeike frl `ivedl `ly ricedl jixv odkd yexit .odk dl rcenc

ixv `l diiyre drici d`ev da aizke dzenk wcap `edc:dia ez azknl jåæ
dxeq`y gikei l`xyi za xninl `kile .dpedkl dxeq`y oic dpi` dnexza dxeq`y

dyrn i"r dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne t"dc dpedkl zxzene dnexza

oic epi` 'eke ef oiyexib epiidc da dyrpy

za la` da dyrpy zepf i"r dpedkl dxeq`y

dyrn i"r epi` dnexza dleqty dn l`xyi

zxzen `dz odkl l`xyi za `ypz m` cere

xzid mdl oi`y el`a ok oi`y dn dnexzl

dlw dyexb dne ikd ipzn ixtqa mlerl

on dleqt l`xyia dyxbnl xefgl zxzeny

on dleqty `ed oic dxeng dheq dpedkd

:dpedkd

äîjke i"yx zqxibk .'eke d`nhp `id l"z

`l` oiwyn oi` mlerly jcnll `neiq

`witq xqinl `xw jixhvi` ike z"`e wtqd lr

`id eli`k dizy mcew dxqe` aezkd xnel yi

zenaic w"ta gkenck zewln `kilc b"r`e i`ce

'it`e `ki` dyr llkn `ad e`l edin (:`i sc)

`a m` dlrn ly c"aa yprp dxedh `id m`

oebk zewitq x`yk `le dyr iaiig lr enk dilr

oney `edy rcepe elk`e oney wtq alg wtq

iaiigk xing `l edin dgilqe dxtk jixvc b"r`

:dyr

åðéàjxtinl `kil .i`cek wtq ea dyry oic

qpe` oda dyry egikei gqt dyere xifp

me`zt rzta eilr zn zeni ikn ol `wtpc oevxk

dyr `l d"t`e (.h sc) zezixkc 'a wxtae ixtqa

z`nehy itl i`cek medzd z`neh wtq oda

d"de dkldn e"w opixzq `le `ed dkld medzd

ip` s` dgkeda xn` ikdc myn gikedl oi`c

`ki` `d la` epnid cenll oi` `lde df `ia`

milbx oky dheql dn opikxt `l i`n` dnznl

lirl opikxtck dxzqpe dl `piw ixdy xacl

ixiin lirlc meyn xnel oi`e (:a sc) w"t yixa

mzd '` cr onidnc dxizqe iepiw xzac d`neha

dxizqn opitli `kd la` milbx `ki` i`ce

dl `piw oky jxtinl `kilc `cixb `iepw xzac

yixa `dc dxizq `la milbx aiyg `l `iepwc

ccnpy dewn mzd iziinc (:a sc) dcp zkqn

oia eiab lr eyrpy zexdhd lk xqg `vnpe

xedh x"dxa xne` y"x `nh i"dxa oia x"dxa

opax dheqn `l` decnl `l mdipye oilez i"dxa

i`cek de`yre `ed wtq dheq dn dheqk ixaq

i"dxa dheq dn `nip dheqn i` jixte 'ek s`

mzd `zyd ikd i`ce `nh inp `kd i`ce `nh

i`n `kd dxzqpe dl `pw ixdy xacl milbx yi

xzac dxizqnc b"r` `nl` `ki` xacl milbx

sili `iepwjixt `l i`n` `kde jixt `kd ik

ied dheqa `iepw ici lr dxizqc xnel yie ikd

mey did `l `iepw `la ixdy uxy rbn wtqk

zeixrd lr ecygp `lc `cixb dxizqa wtq

mzd dcp 'qna t"de wtqd mxeb `iepwd jkld

uxyd epiidc `zerix ixd uxy wtqe dheq iab

dewn iab la` dy`de zexdhd lv` onw lreade

`ki`c `zerix mey epi`x `l dliah mcew

micr z`crd mcew w"ta lirle dci lr iwetql

:`zerix mey i`ed `l
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(
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ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
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,ãéçiä úeLø äèBq äî ,úàaL íB÷nîe ?éàcåk§©©¦¨¤¨¨©¨§©¨¦
óàBa LiL øác äèBq äîe .ãéçiä úeLø õøL ©¤¤§©¨¦©¨¨¨¤¥

ìàMéì úòc Ba LiL øáã ,õøL óà .ìàMéì úòc©©¦¨¥©¤¤¨¨¤¥©©¦¨¥
úeLøa ,ìàMéì úòc Ba LiL øác :eøîà ïàkîe¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥¦§
.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ,àîè B÷éôñ ãéçiä©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦§¥¨
úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ïéa ,ìàMéì úòc Ba ïéàLå§¤¥©©¦¨¥¥¦§©¨¦¥¦§
àáé÷ò 'ø øîà ,ìàòîLé 'øå .øBäè B÷éôñ íéaøä̈©¦§¥¨§¦§¨¥¨©£¦¨
,àáé÷ò 'øì :eúå ?äpeäk eäéà déì øcäîe ,äîeøz§¨§©©¥¦§¨§§£¦¨
,àø÷ àëéøö àì äpeäk ,àîéú éëå ?déì àðî äpeäë§¨§¨¥§¦¥¨§¨¨§¦¨§¨
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

"ולא תשא עליו חטא", שאם לא פעלה ההוכחה, בוודאי אתה האשם, שלא היו דברים היוצאים מן הלב.
היום יום כו אייר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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קפי שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd daiynàøazñîyiy oeik ,epxn`y ote`a cenll ¦§©§¨
jinqdlíc÷îcz` -,oey`xd weqta mcewd 'Lz`ln' §ª§¨§¥¨§
íc÷îì,ipyd weqta mcewd 'jxey'l -jenql yi okeøçàîc §ª§¨¦§ª¨

-,oey`xd weqta xge`nd 'jipa xeka' z`øçàîãì'jp`v'l - §¦§ª¨
.ipyd weqta xge`nd

:`xnbd dgecäaøcàcenll yiéîñcéîñãì déì Cdéì C- ©§©¨§¨¦¥¦§¨¦¥
jipa xeka' mda xn`py oeike ,miweqta dfl df mikenqd z`
dnda xeka z` cenll yi `linn ,'jxeyl dyrz ok ,il ozz
.miyly xg`l ozpiy ,el jenqd mc` xekan 'jxey' `edy dqb

:df oicl xg` xewnàø÷ øîà ,àáø øîà àlà(hk ak zeny)oM' ¤¨¨©¨¨¨©§¨¥
äNòz'dyrz' zaizae 'Lp`vl LxWléñBäáeúkä Eì ó ©£¤§Ÿ§§Ÿ¤¦§©¨

úøçà äéiNò[ztqep-],EøBLasiqedl yiy jkn cenll yie £¦¨©¤¤§§
epiide ,mc` ziict onfn xzei onf ztqez cer dqb dnda xekaa

.mei miyng letihd onf didiy
:`xnbd zl`eyïézéL àîéàå-epcnll d`a ef ztqez `ny §¥¨¦¦

.mc` xekaa yiy mei miyelyn ueg mei miyely cer siqedl
:`xnbd daiyníéîëçì àlà áeúkä Eøñî àì-`ly oeik Ÿ§¨§©¨¤¨©£¨¦

epl dlibaezkd,dqb dnda xekaa siqedl epl yi dnki`ce
eyxit mde ,df onf `ed dnk epl eyxtiy minkgl df oipr xqn

.mei miyng `ed epnfy
:`ax zyxck `ziixa d`ian `xnbdéða øBëa' éëä énð àéðzE ©§¨©¦¨¦§¨¤

ðàöì äNòz ïk ,éì ïzz,'Eletihd onfy epcnl ef zekinqn ¦¤¦¥©£¤§Ÿ¤
.mei miyly `edy mc` xeka onfk `ed dwc dndaaìBëéyóà ¨©

ìEøBL,mei miyly `ed onfdøîBì ãeîìzok'äNòz'jxeyl §§©§©©£¤
éñBä,EøBLa úøçà äéiNò áeúkä Eì óeáeúkä Eøñî àì ¦§©¨£¦¨©¤¤§§Ÿ§¨§©¨

.íéîëçì àlà,`ziixad zniiqneänk ãò eøîà ïàkî ¤¨©£¨¦¦¨¨§©©¨
ìL äwc äîäáa ,øBëaa ìthäì ïéáéiç ìàøNéíBé íéL ¦§¨¥©¨¦§¦©¥©§¦§¥¨©¨§Ÿ¦

ea ,øîBà éñBé éaø .íBé íéMîç äqbadndadäwclthi ©©¨£¦¦©¦¥¥©©¨
milradìL.äaeøî dìethL éðtî .íéLãç äL §Ÿ¨¢¨¦¦§¥¤¦¨§¤

`ziixaaeàðz,jkl xaqdúBwc äéðéML éðtîdleki dpi`e ¨¨¦§¥¤¦¤¨©
okl ,zenz ,dplik`zy m`d mr `dz `l m`e ,ayr lek`l

odkl dpzil f` wxe wfgzzy cr dn` mr dxi`ydl epilr.
:dpyna epipyäæ éøä ,éì eäðz ,ïîfä CBúa ïäkä Bì øîà íà¦¨©©Ÿ¥§©§©§¥¦£¥¤
.Bì ïzé àìŸ¦¥

:`xnbd zxxanàîòè éàî.el ozi `lyéðtî ,úLL áø øîà ©©£¨¨©©¥¤¦§¥
úBðøbä úéáa òéiñîä ïäëk äàøpLl`xyidn ywand odk - ¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

riiqny odkk d`xp ,letihd ini jeza dfd onfa mz xeka
xeq` dfe ,zenexzd z` el epziy ick d`eazd zceara
mcew mz xekan d`pd odkl oi` dfd onfa ixdy ,oldl x`eank
l`xyid z` livdl dvexy ezywaa d`xp okle ,men ea letiy
.xekad z` el oziy ick ,dlecib ze`vedne letihd zgxihn

odkl dpedk zepzn zzl xeqi`d oipra `ziixa d`ian `xnbd
:milral miriiqnd iell e`íéiðòäå íiåìäå íéðäkä ,ïðaø eðz̈©¨¨©Ÿ£¦§©§¦¦§¨£¦¦

íéòéiñîälk ly reiqd ipte` md el`e .mzceara milral ©§©§¦
miriiqnd mipdkd :mdn cg`íéòBøä úéáalik`dl e` xenyl §¥¨¦

,zexekad z` lawl ick ,zendad z`åmiield mipdkd ok §
miriiqnd miiprdeúBðøbä úéáa,d`eazd seqi` mewna - §¥©§¨

,oey`x xyrn lawl ick miield ,dnexz lawl ick mipdkd
,ipr xyrn lawl ick miiprdeåmiriiqnd mipdkd okúéáa §§¥

íéçaèîä,daiwe miigl rexfd z` lawl ickíäì ïéðúBð ïéà ©¦§¨©¦¥§¦¨¤
áeúkä ïäéìòå ,eìléç ,ïk ïéNBò íàå .ïøëNa øNòîe äîeøz§¨©£¥¦§¨¨§¦¦¥¦§©£¥¤©¨

øîBà(g a ik`ln)mipdkl ezgkeza'éålä úéøa ízçL'- ¥¦©¤§¦©¥¦
lr ,ipcakle inya zxyl ,oxd` mr izxky zixad z` mzgyd

.ef zixa mzifiay iciøîBàå(al gi xacna)éðá éLã÷ úàå' , §¥§¤¨§¥§¥
.'eúeîú àìå eìlçú àì ìàøNé:`xnbd zxxanøîBàå éàî ¦§¨¥Ÿ§©§§Ÿ¨©§¥

:`xnbd zx`an .sqep weqt jixv dn xear -äúéî àîéz éëå§¦¥¨¦¨
àìlr oi` dzin yper la` dzgyde xeqi` dfa yi mpn`y - Ÿ
,jk,'eúeîú àìå eìlçú àì ìàøNé éðá éLã÷ úàå' ,òîL àz̈§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥Ÿ§©§§Ÿ¨

ebdpi `l m`y rnyn ,ezeni `l ie`xk ebdpi m`y xn`py jkne
.dzina eypri ie`xkïñðB÷ì íéîëç eL÷áemilralúBéäìå ¦§£¨¦§§¨§¦§

ïäéìò ïéLéøôîdipy mrtíìMî äîeøzenk dnily zenk - ©§¦¦£¥¤§¨¦¨¥
,dligza enxzyéLeøôàì éúà àîìc ,íeñð÷ àì äî éðtîe¦§¥¨Ÿ§¨¦§¨¨¥§©§¥

dnexzdy exn`i ,yixtdle aeyl meaiigiy xg`n `ny -
dnexz dzid `l dpey`xde`eaie ,lah dx`yp d`eazde

`ly zxg` d`eaz lr xak zpweznd ef d`eazn yixtdl
yixtny `vnpe ,llk dpwzp.áeiçä ìò øeètä ïî¦©§©©¦

:`ziixad dtiqenïäa Lé ïleëáe§¨¥¨¤
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שחי עמ' ב



ciקפב wxt dinxi - mi`iap

ãé-÷øô äéîøéhÎ`

à:úBøvaä éøác-ìò eäéîøé-ìà ýåýé-øáã äéä øLàáõøàì eøã÷ eììîà äéøòLe äãeäé äìáà £¤̧¨¨³§©§¨Æ¤«¦§§½̈©¦§¥−©©¨«¨§¨´§½̈§¨¤¬¨ª§§−¨§´¨¨®¤
:äúìò íìLeøé úçåöåâíéî eàöî-àì íéáb-ìò eàa íénì íäéøéòö (íäéøåòö) eçìL íäéøcàå §¦§©¬§¨©−¦¨¨«¨§©¦´¥¤½¨§¬§¦¥¤−©¨®¦¨´©¥¦ºŸ¨´§©À¦

:íLàø eôçå eîìëäå eLa í÷éø íäéìë eáLãeLa õøàa íLâ äéä-àì ék äzç äîãàä øeáòa ¨³§¥¤Æ¥½̈¬Ÿ§¨§§−§¨¬Ÿ¨«©£³¨£¨¨Æ©½¨¦²Ÿ¨¨¬¤−¤¨¨®¤¬Ÿ
:íLàø eôç íéøkàä:àLc äéä-àì ék áBæòå äãìé äãOa úìià-íâ ékåíéôL-ìò eãîò íéàøôe ¦¨¦−¨¬Ÿ¨«¦³©©¤Æ¤Æ©¨¤½¨§−̈§¨®¦¬«Ÿ¨−̈¤«¤§¨¦Æ¨§´©§¨¦½

:áNò ïéà-ék íäéðéò eìk íépzk çeø eôàLæeaø-ék EîL ïòîì äNò ýåýé eðá eðò eðéðBò-íà ¨£¬−©©©¦®¨¬¥¥¤−¦¥¬¥«¤¦£¥ÆÆ¨´½̈§¾̈£¥−§©´©§¤®¦«©¬
:eðàèç Eì eðéúáeLîç:ïeìì äèð çøàëe õøàa øâk äéäú änì äøö úòa BòéLBî ìàøNé äå÷î §Ÿ¥−§¬¨¨«¦§¥Æ¦§¨¥½«¦−§¥´¨¨®¨³¨¦«§¤Æ§¥´¨½̈¤§Ÿ¥−©¨¨¬¨«

è:eðçpz-ìà àø÷ð eðéìò EîLå ýåýé eðaø÷á äzàå òéLBäì ìëeé-àì øBaâk íäãð Léàk äéäú änì̈³¨¦«§¤Æ§¦´¦§½̈§¦−Ÿ©´§¦®©§©¨¯§¦§¥´§À̈§¦§²¨¥¬¦§−̈©©¦¥«

i"yx
(‡).úåøöáä éøáã חברו ומנחם רעב, עליהם שיביא

חומותיך משגב ומבצר כמו מבצר כה)ל' :(ישעיה
(·).äéøòùå:עריה.íìùåøé úçåöå ירושלים צעקת

יצוחו הרים מראש מב)כמו íéáâ.(‚):(שם  ìò
בהם: מתכנסים שהמים í÷éø.בורות íäéìë åáù

מטר: ירד כסוי:åôçå.שלא בובייר"ש íéøëà.(„)ל'
áåæòå.(‰)בלעז: äãìé:מרעה לה לבקש ולדה את
(Â).íééôù ìò:בלעז ריבייר"ש מים åðò(Ê)יבלי

.åðá בנו:העידו.êîù ïòîì äùò שתעשה מה עשה
בכל, מושל שאתה לך שיצא גדול שם למען  עמנו
שם  שתתן נאה ולא מרעיתך וצאן עמך ואנחנו
וכו': שמך למען יש אגדה ומדרש לאלילים. נצחונך

(Á).äå÷î:תוחלת(Ë).íäãð מושך בלעז רקרו"ץ
בלעז: רקריאנ"ץ וי"א המלחמה מן åðéìòידו êîùå

.àø÷ð:בכך כבודך אין כמו åðçðú.לפיכך פי'
תעזבנו:

cec zcevn
(‡).È¯·„ ÏÚ:הגשמים מניעת ענין Â‰È„‰.(·)על  ‰Ï·‡

תאבל : יהודה ונשמדוÈ¯Ú˘Â‰.עם  נכרתו  יהודה ערי שערי
צער שהיה  לומר מליצה ענין  והוא הארץ לשחרות להתדמות 

הגשמים: מניעת על ÌÈÏ˘Â¯È.בעולם ˙ÁÂˆÂהיא כי  עם
עלתה אנשיה  וצעקת ומימה , לחמה נחסר במדינות  שרתי

מיםÌ‰È¯È„‡Â.(‚)למעלה: לבקש נעריהם שלחו השרים 
והחזירו מים בהם מצאו ולא הבורות על  באו והמה לשתות

מים : מבלי ריקים כשהם כליהם הנערים·Â˘Â.את  בושו ולזה
מים מצאו שלא  על  ואבל צער  דרך  ראשם וכיסו נכלמו וגם

לאדוניהם : האדמה·Â·Ú¯.(„)להביא  ונשחתה נשברה  כי על 
ראשם וכיסו האדמה עובדי בושו לכן בארץ גשם  היה לא כי 

יגיעם : היה לריק  ·˘„‰.(‰)כי ˙ÏÈ‡אשר האיל  נקבת
דשא היה לא  כי לה  והלכה אותו עזבה  הולד כשילדה  בשדה 
אחרת: בארץ מרעה לבקש מולדה הלכה ולזה למאכלה,

(Â).ÌÈÙ˘ ÏÚ Â„ÓÚמשם לראות הגבוהות מקומות על  עמדו
דשא: ימצאו ¯ÁÂ.אולי  ÂÙ‡˘שאפו מרעה לבקש  רדפו כי על

מהרה: הרצים דרך  כן כי  האויר  היאÌÈ˙Î.את התנים טבע 
האויר : את הרבה  Ì‰ÈÈÚ.לשאוף  ÂÏÎואינו לדבר  המצפה

המקרא : בלשון עינים  כליון  קרוי  ÂÈÂÚ.(Ê)משיגו Ì‡לקטרג בנו העידו  עונינו אם ואמר  הנביא  התפלל הזאת הצרה ובעבור 
˘ÍÓ.עלינו: ÔÚÓÏ ‰˘Ú:לעמו להושיע ה ' יכולת  מבלתי זהו  יאמרו פן כי בעמים יחולל לבל  שמך  למען צדקה  עמנו עשה
.Â·¯ ÈÎ: שמך למען עשה  לכן  לתשועה , ראויים אנו  ואין לך  וחטאנו הרבה מרדנו באמת Ï‡¯˘È.(Á)כי ‰Â˜Óתקותם אתה 

כן כמו  כי הארץ בטובת  חושש שאינו בארץ  כגר  תהיה עתה  למה צרה , בוא בעת  המושיע הוא ואתה  יקוו לך  כי ישראל  של 
הארץ: רעבון על  חושש  ÔÂÏÏ.אינך  ‰Ë:במ "ש הדבר  וכפל  בטובתה חושש שאינו  במלון ללון Ì‰„.(Ë)הנוטה  ˘È‡Î

החזיקתהו: אשר הבהלה בעבור דבר  בשום  חושש  שאינו נבהל ÚÈ˘Â‰Ï.כאיש  ÏÎÂÈ ‡Ï ¯Â·‚Îכחו ומשער  מאמד  הגבור  דרך 
גבורות, עוד  יעשה ולא ידו מושך אז להושיע יוכל ולא מכחו רב  הוא הדביקתהו  אשר הדבר  כי  יבין  וכאשר הוא  כמה עד 

בך : הוא מאלה אחת וכי תעזבנוÂ‡˙‰.וכאומר אל ולכן  ה' עם  נקראים  אנו  כי  עלינו נקרא ושמך בקרבנו שוכן אתה  הלא
מעמו: עין העלים יכולת מבלי העכו "ם יאמרו כי שמך  יחולל  לבל 

oeiv zcevn
(‡).È¯·„ ÏÚפעור דבר על  וכן ענין  כה)על  ‰·ˆ¯Â˙.:(במדבר

מהם  יבצר לא כמו  מניעה יא)ענין  מניעת(בראשית ור "ל 
בצורת בשנת וכן וז)הגשמים  כריתה‡ÂÏÏÓÂ.(·):(לקמן ענין

אני  אומלל כי ו)כמו  כמו˜„¯Â.:(תהלים וחושך שחרות ענין
קדרו וירח ב)שמש  וצעקה:ÁÂˆÂ˙.:(יואל צווחה מלשון 

(‚).Ì‰È¯È„‡Â:השרים ור"ל  וחזק, אדיר  ˆÌ‰È¯ÈÚ.מלשון
ונבזה אנכי  צעיר וכן  ושפל  קטן קיט)ענין בורות‚·ÌÈ.:(תהלים

מגבא  מים  ולחשוף  ל)כמו ופניÂÙÁÂ.:(ישעיה וכן כיסוי, ענין
חפו ז)המן תחתÁ˙‰.(„):(אסתר לא  וצדקתי כמו  שבר ענין
נא) וכן‡ÌÈ¯Î.:(ישעיה וכדומה בחרישה האדמה  עובדי הם 

וצמדו אכר בך  נא)ונפצתי הבר:ÌÈ‡¯ÙÂ.(Â):(לקמן חמור  הוא 
.ÌÈÙ˘:גבוהות בית˘‡ÂÙ.מקומות  אל ההמשכה ענין

רוח  שאפה  וכן ב)הבליעה  מיןÌÈ˙Î.האויר:¯ÁÂ.:(לעיל
תענהÂÚ.(Ê)נחש : לא  כמו כ)העידו עניןÂ˙·Â˘Ó.:(שמות

הזה העם שובבה כמו ח)מרד  תקוה:Â˜Ó‰.(Á):(לעיל מל'
.Á¯Â‡ÎÂ: דרך לועניÌ‰„.(Ë)הולך  ואין נבהל, כמו נו

ועזיבה:˙ÂÁÈ.דומה: הנחה מלשון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zexeka(oey`x meil)

mleynd oa iqei iax xizd jkle .ziad xdl uegn ztxype
xeqi` oi`y itl ,iqei iax xqe` oiekzn oi`y xacay s` ,dffebl

.dnec` dxta dfib
,sebd zyecw dnec` dxtl oi`y xn`p m` s` :`xnbd dywn

,j`,øæòìà éaø øîàäåmby,úéaä ÷ãa éLã÷mpi`y §¨¨©©¦¤§¨¨¨§¥¤¤©©¦
,gafnd lr daxwdl sebd zyecwa miyecwäféâa ïéøeñà£¦§¦¨

.äãBáòå`l` epi` xfrl` iax xn`y df oic :`xnbd daiyn ©£¨
,ïðaøcîe`eai `ny dceare dfib xeqi` mdilr minkg exfby ¦§©¨¨

on la` .sebd iycwa mb dceare dfib xizdlxeqi` oi` dxezd
,mixtqna fefbl iqei iax xizd jkle] ziad wca zyecwa dfib
`xnbd dtiqen .[xeq` oiekzn epi`y xacy `ed xaeqy s`

:le`ylàkéàäåyi mipt lk lr ixde -ïðaøc àøeqéàfefbl §¨¦¨¦¨§©¨¨
daiyn .mixtqna fefbl iqei iax xizd recne ,dnec` dxt

:`xnbdàlà,xnel migxkenäøt éðàLxeqi` s`y ,dnec` ¤¨¨¦¨¨
meyn ,da oi` opaxcn dfibàçéëL àìcdpi` dnec` dxty - §Ÿ§¦¨

,oky oeike .minkg exfb `l ievn epi`y xacae ,daxd dievn
oi`y xacy `ed xaeqy s`y ,iqei iax ly ezrc zx`ean
ziad wca iycw dnec` dxty itl ,xzen o`k ,xeq` oiekzn

.dfibd dxq`p `l minkg ixacn s`e ,`id
cera xriyd z` fefbl iqei iax xizd recn :`xnbd zl`ey

,dzyecwa dxtddlçéìålr dzyecw z` llgl leki ixd - §¦©¨
,zernïéleçì d÷tìå,oilegl d`ivei df ici lre -dæâéìåf`e - §©§¨§¦§¦§¨
,dpffbiøãäåe xefgi okn xg`le -dLc÷éìaey dyicwie - ©£©¦©§¨

iptn ,lwpa ok zeyrl leki oi`y :`xnbd daiyn .dnec` dxtl
y,ïéø÷é äéîclr dllgl dvxi m`e ,daxd dey dnec` dxty ¨¤¨§¨¦

.diey cbpk daxd zern `iadl eilr didi ,zern
:`xnbd zl`eyìàeîLãk dì ãáòéìådl zeyrl leki ixde - §¦£©¨§¦§¥
,l`eny ixackìò BìléçL äðî äåL Lc÷ä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©

,ìleçî äèeøt äåLoi`e ,zg` dhext lr dpllgi o`k mbe ¨¤§¨§¨
.daxd zern `iadl gexhl jixv

:`xnbd dgecìàeîL øîàc øeîéàizny ,xnel epl yiy - ¥§¨©§¥
`weec ,epic z` l`eny xn`BìléçLzegt lr llig xaky - ¤¦§

la` .eieynøîà éî älçzëìok zeyrl xizd m`d - §©§¦¨¦¨©
,oky oeike .ok zeyrl xeq` dligzkly i`ce ixd ,dligzkl
,md mixwi dnec` dxt ince ,eieya `l` llgl oi` dligzkly
zexryd fefbl mleynd oa iqei iax xizd jkl ,`ed lecb gxehe

.dzyecwa dcera ,zexegyd
zvxzn .mleynd oa iqei iax zrca sqep xe`ia d`ian `xnbd

:`xnbdàîéà úéòaéàiax ixac z` ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
.jk ,mixtqna dxtd xriy z` fefbl xizdy mleynd oa iqei

e .xzen oiekzn oi`y xacy `ed xaeq mlerlydì øáñ áø©¨©¨
,íleLîä ïa éñBé éaøkjxevl xekad xry z` zeptl xzeny §©¦¥¤©§¨

,ffeb llka epi` ylezy meyn dhigyå,ok it lr s`éñBé éaø §©¦¥
,áøk dì øáñ àì íleLîä ïaylezy meyn wx xizd axy ¤©§¨Ÿ¨©¨§©

llka ylez m` mb mleynd oa iqei iaxl eli`e .ffeb llka epi`
oiekzn epi`y xacy xaeqy meyn ,xriyd zeptl xzen ,ffeb

.oiekzn epi`a xqe`y axk `le ,xzenixack wqt ax ,df itle
oa iqei iax ly enrhy ,enrhn `l la` ,mleynd oa iqei iax
ax ly enrhe ,xzen oiekzn epi`y xacy meyn `ed mleynd

.ffeb llka epi` ylezy meyn `ed
.dpynd dxizdy xriyd zyilz ote` z` zx`an `xnbd

:epzpyna epipyìBúå.BîB÷nî epæéæé àlL ãáìáe øòOä úà L §¥¤©¥¨¦§©¤Ÿ§¦¤¦§
:`xnbd zx`aneðL àì ,Lé÷ì Léø øîà éMà áø øîà`l - ¨©©©¦¨©¥¨¦Ÿ¨

,xriyd z` yelzl xzeny epizpyna exn`àlàdyilzdyk ¤¨
`idìáà ,ãia`id dyilzd m`øeñà ,éìkajxevl mb ©¨£¨©§¦¨

.dhigy
:eixac lr `xnbd dywnéðz÷äådpynd ixac jynda ixde - §¨¨¨¥

y xn`p,ïkéîe ïkéî õéôBwa íB÷î äNBòyelzl xzeny ixd ¤¨©¦¦¨¦¨
:`xnbd daiyn .migah ly dagx oikq `idy uitew ici lr mb

éðzmewnd iepity dpeekd oi`y ,dyxtle dpyna zepyl yi - §¦
`l` ,'uitewa' `qxibdn rnyny itk ,uitewd ici lr dyrp

õéôBwìwx `ed xzidd mlerle ,uitewa dhigyd jxevl - ©¦
.ecia dyer dyilzde iepitd z`yk

yelzl dligzkl xzen mend zii`x jxevl m` zxxan `xnbd
:epzpyna epipy .xriyd z`ìBz ïëå.íeî úBàøì øòOä úà L §¥¥¤©¥¨¦§

:`xnbd zwtzqneäì àéòaéàm`d ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
älçzëìze`xl ick xriyd z`yelzl dligzkl xzeny ,`ed §©§¦¨
mendz`.Bàylezd oke ,epipyydne ,yelzl xeq`dligzkly

oiprl wx `ed ,mend z` ze`xl xriyd z`,ãáòécxar m`y ¦£©
xriyd z` fifdl el xeq` ,mend zii`x jxevl xriyd z`ylze

.zexryd x`y mr jaeqn egipdl eilr `l` ,enewnn ylzy
:`xnbd zhyetòîL àz ,äéîøé éaø øîàdi`x rnye `a - ¨©©¦¦§§¨¨§©

,`ziixaa epipyy ,`ziixanïæBàa Caeñîä øîö,xekad ly ¤¤©§¨¨¤
,ofe`a men yieìBz ,øîBà íleLîä ïa éñBé éaøBL,xnvl ©¦¥¤©§¨¥§

Bîeî úà äàøîe.mkgldpéî òîL,dfn renyl yi - ©§¤¤§©¦¨
yälçzëì.mend zii`x jxevl ,xriyd z` yelzl xzen §©§¦¨

:`xnbd dwiqndpéî òîL.ef `ziixan wtqd heytl yi ok` - §©¦¨
:`xnbd dtiqenàðéðz énð ïðà óà ,éøî áø øîàdnn mby - ¨©©¨¦©£©©¦§¦¨

,epipyy .wtqd z` heytl yi epzpyna epipyyìBzä ïëåúà L §¥©¥¤
.íeî íB÷î úBàøì øòOä,xxal yieéàîexn` dn oiprl - ©¥¨¦§§©

dpyna'ïëå',el mcwy oicl dey df oicy rnynyàîéìéà- §¥¦¥¨
,dpynd zligza xn`py oicd oiprl ok exn`y ,yxtp m`àlL¤Ÿ

BîB÷î úà eæéæé,ylzpy xg`l xriyd lyàzLäyi dzrn - ¨¦¤§©§¨
,le`yl,èçBM äîe,dhigy jxevl xriyd z` dptnd ©¥

åéìò úçëBî BúèéçLcitl ,ok dyer dhigyd jxevly ¦§¦¨©©¨¨
oi`e ,xriyd z` epnn ylzy mewna `ed hgeyy mi`exy
s`e ,envr jxevl `ed ffeby exaqie mi`exd erhiy jk lk yegl

y exn` ok it lrepæéæé àìz` dptnyk .enewnn ylezy xriyl Ÿ§¦¤
ick xriydúBàøìz`íB÷îd,íeîylzy cin xkip oi`y ¦§§

yelzl xzeny dfn ecnliy mi`exl yegl yie ,df jxevl
,envr jxevl,àéòaéîepfifi `ly yexita z`f xnel jixv m`d ¦©§¨

.`ed oky lk ixde ,oey`xd oica enkåàì àlài` `l` - ¤¨¨
y ,m` ik xnel xyt`ìBzàLexn` dnvr dyilzd oiprly - ©¥

,ok m`e .`yixd oicl `tiqd oic dey dfay 'oke'dpéî òîL§©¦¨
yälçzëì.`yixa enk mend zii`x jxevl yelzl xzen §©§¦¨

:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok heytl yi epizpynn mb ok` - §©¦¨

äðùî
men lra xekan ylzpy xnv oica zwqer epiptly dpynd
la` .dhigy e` dzin xg`l d`pd xzid el yi m` ,eiiga
e`eai `ny exfby ,opaxcn d`pda xeq` xnvd ,ig epcera
icil e`eaie ,ylziy xnvdn zepdil ick ,ehgeyln oizndl
`ny ,d`pda xnvd xeq`l exfb ,mz xekaa oke .dceare dfib
xnvdn dpdiy ick ,men ea letiy cr ,ycwna eaixwdln epdyi
mi`pz ewlgp ,men lrad zhigy e` zzin xg`l la` .mizpia

.`ed dxifbd llka m`
:dpynd zxne`øòNly xnv e`øLpL íeî ìòa øBëaon ¥¨§©©¤¨©

,eiiga xekadïBlça Bçépäålky itl ,epnn dpdp `l oiicry - §¦¦©©
.xnvdn zepdil xeq` ,ig xekadyBèçL Ck øçàå,xekal §©©¨§¨

eilry xnvde xerd z`e ,dlik`a xyad z` dxizn ef dhigye
oa `iawr oia zwelgn epivn miign xypy xnvd oicae .d`pda
yiy .ewlgp ote` dfi`a mi`pz ewlgpe ,minkgl l`lldn

y ,ewlgp df ote`ay mixne`øézî ìàììäî ïa àéá÷òxg`l £©§¨¤©£©§¥©¦
.miign ylzpy xnvdn mb zepdil dhigy
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קפג ci wxt dinxi - mi`iap

ãé-÷øô äéîøéhÎ`

à:úBøvaä éøác-ìò eäéîøé-ìà ýåýé-øáã äéä øLàáõøàì eøã÷ eììîà äéøòLe äãeäé äìáà £¤̧¨¨³§©§¨Æ¤«¦§§½̈©¦§¥−©©¨«¨§¨´§½̈§¨¤¬¨ª§§−¨§´¨¨®¤
:äúìò íìLeøé úçåöåâíéî eàöî-àì íéáb-ìò eàa íénì íäéøéòö (íäéøåòö) eçìL íäéøcàå §¦§©¬§¨©−¦¨¨«¨§©¦´¥¤½¨§¬§¦¥¤−©¨®¦¨´©¥¦ºŸ¨´§©À¦

:íLàø eôçå eîìëäå eLa í÷éø íäéìë eáLãeLa õøàa íLâ äéä-àì ék äzç äîãàä øeáòa ¨³§¥¤Æ¥½̈¬Ÿ§¨§§−§¨¬Ÿ¨«©£³¨£¨¨Æ©½¨¦²Ÿ¨¨¬¤−¤¨¨®¤¬Ÿ
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:áNò ïéà-ék íäéðéò eìk íépzk çeø eôàLæeaø-ék EîL ïòîì äNò ýåýé eðá eðò eðéðBò-íà ¨£¬−©©©¦®¨¬¥¥¤−¦¥¬¥«¤¦£¥ÆÆ¨´½̈§¾̈£¥−§©´©§¤®¦«©¬
:eðàèç Eì eðéúáeLîç:ïeìì äèð çøàëe õøàa øâk äéäú änì äøö úòa BòéLBî ìàøNé äå÷î §Ÿ¥−§¬¨¨«¦§¥Æ¦§¨¥½«¦−§¥´¨¨®¨³¨¦«§¤Æ§¥´¨½̈¤§Ÿ¥−©¨¨¬¨«

è:eðçpz-ìà àø÷ð eðéìò EîLå ýåýé eðaø÷á äzàå òéLBäì ìëeé-àì øBaâk íäãð Léàk äéäú änì̈³¨¦«§¤Æ§¦´¦§½̈§¦−Ÿ©´§¦®©§©¨¯§¦§¥´§À̈§¦§²¨¥¬¦§−̈©©¦¥«

i"yx
(‡).úåøöáä éøáã חברו ומנחם רעב, עליהם שיביא

חומותיך משגב ומבצר כמו מבצר כה)ל' :(ישעיה
(·).äéøòùå:עריה.íìùåøé úçåöå ירושלים צעקת

יצוחו הרים מראש מב)כמו íéáâ.(‚):(שם  ìò
בהם: מתכנסים שהמים í÷éø.בורות íäéìë åáù

מטר: ירד כסוי:åôçå.שלא בובייר"ש íéøëà.(„)ל'
áåæòå.(‰)בלעז: äãìé:מרעה לה לבקש ולדה את
(Â).íééôù ìò:בלעז ריבייר"ש מים åðò(Ê)יבלי

.åðá בנו:העידו.êîù ïòîì äùò שתעשה מה עשה
בכל, מושל שאתה לך שיצא גדול שם למען  עמנו
שם  שתתן נאה ולא מרעיתך וצאן עמך ואנחנו
וכו': שמך למען יש אגדה ומדרש לאלילים. נצחונך

(Á).äå÷î:תוחלת(Ë).íäãð מושך בלעז רקרו"ץ
בלעז: רקריאנ"ץ וי"א המלחמה מן åðéìòידו êîùå

.àø÷ð:בכך כבודך אין כמו åðçðú.לפיכך פי'
תעזבנו:

cec zcevn
(‡).È¯·„ ÏÚ:הגשמים מניעת ענין Â‰È„‰.(·)על  ‰Ï·‡

תאבל : יהודה ונשמדוÈ¯Ú˘Â‰.עם  נכרתו  יהודה ערי שערי
צער שהיה  לומר מליצה ענין  והוא הארץ לשחרות להתדמות 

הגשמים: מניעת על ÌÈÏ˘Â¯È.בעולם ˙ÁÂˆÂהיא כי  עם
עלתה אנשיה  וצעקת ומימה , לחמה נחסר במדינות  שרתי

מיםÌ‰È¯È„‡Â.(‚)למעלה: לבקש נעריהם שלחו השרים 
והחזירו מים בהם מצאו ולא הבורות על  באו והמה לשתות

מים : מבלי ריקים כשהם כליהם הנערים·Â˘Â.את  בושו ולזה
מים מצאו שלא  על  ואבל צער  דרך  ראשם וכיסו נכלמו וגם

לאדוניהם : האדמה·Â·Ú¯.(„)להביא  ונשחתה נשברה  כי על 
ראשם וכיסו האדמה עובדי בושו לכן בארץ גשם  היה לא כי 

יגיעם : היה לריק  ·˘„‰.(‰)כי ˙ÏÈ‡אשר האיל  נקבת
דשא היה לא  כי לה  והלכה אותו עזבה  הולד כשילדה  בשדה 
אחרת: בארץ מרעה לבקש מולדה הלכה ולזה למאכלה,

(Â).ÌÈÙ˘ ÏÚ Â„ÓÚמשם לראות הגבוהות מקומות על  עמדו
דשא: ימצאו ¯ÁÂ.אולי  ÂÙ‡˘שאפו מרעה לבקש  רדפו כי על

מהרה: הרצים דרך  כן כי  האויר  היאÌÈ˙Î.את התנים טבע 
האויר : את הרבה  Ì‰ÈÈÚ.לשאוף  ÂÏÎואינו לדבר  המצפה

המקרא : בלשון עינים  כליון  קרוי  ÂÈÂÚ.(Ê)משיגו Ì‡לקטרג בנו העידו  עונינו אם ואמר  הנביא  התפלל הזאת הצרה ובעבור 
˘ÍÓ.עלינו: ÔÚÓÏ ‰˘Ú:לעמו להושיע ה ' יכולת  מבלתי זהו  יאמרו פן כי בעמים יחולל לבל  שמך  למען צדקה  עמנו עשה
.Â·¯ ÈÎ: שמך למען עשה  לכן  לתשועה , ראויים אנו  ואין לך  וחטאנו הרבה מרדנו באמת Ï‡¯˘È.(Á)כי ‰Â˜Óתקותם אתה 

כן כמו  כי הארץ בטובת  חושש שאינו בארץ  כגר  תהיה עתה  למה צרה , בוא בעת  המושיע הוא ואתה  יקוו לך  כי ישראל  של 
הארץ: רעבון על  חושש  ÔÂÏÏ.אינך  ‰Ë:במ "ש הדבר  וכפל  בטובתה חושש שאינו  במלון ללון Ì‰„.(Ë)הנוטה  ˘È‡Î

החזיקתהו: אשר הבהלה בעבור דבר  בשום  חושש  שאינו נבהל ÚÈ˘Â‰Ï.כאיש  ÏÎÂÈ ‡Ï ¯Â·‚Îכחו ומשער  מאמד  הגבור  דרך 
גבורות, עוד  יעשה ולא ידו מושך אז להושיע יוכל ולא מכחו רב  הוא הדביקתהו  אשר הדבר  כי  יבין  וכאשר הוא  כמה עד 

בך : הוא מאלה אחת וכי תעזבנוÂ‡˙‰.וכאומר אל ולכן  ה' עם  נקראים  אנו  כי  עלינו נקרא ושמך בקרבנו שוכן אתה  הלא
מעמו: עין העלים יכולת מבלי העכו "ם יאמרו כי שמך  יחולל  לבל 

oeiv zcevn
(‡).È¯·„ ÏÚפעור דבר על  וכן ענין  כה)על  ‰·ˆ¯Â˙.:(במדבר

מהם  יבצר לא כמו  מניעה יא)ענין  מניעת(בראשית ור "ל 
בצורת בשנת וכן וז)הגשמים  כריתה‡ÂÏÏÓÂ.(·):(לקמן ענין

אני  אומלל כי ו)כמו  כמו˜„¯Â.:(תהלים וחושך שחרות ענין
קדרו וירח ב)שמש  וצעקה:ÁÂˆÂ˙.:(יואל צווחה מלשון 

(‚).Ì‰È¯È„‡Â:השרים ור"ל  וחזק, אדיר  ˆÌ‰È¯ÈÚ.מלשון
ונבזה אנכי  צעיר וכן  ושפל  קטן קיט)ענין בורות‚·ÌÈ.:(תהלים

מגבא  מים  ולחשוף  ל)כמו ופניÂÙÁÂ.:(ישעיה וכן כיסוי, ענין
חפו ז)המן תחתÁ˙‰.(„):(אסתר לא  וצדקתי כמו  שבר ענין
נא) וכן‡ÌÈ¯Î.:(ישעיה וכדומה בחרישה האדמה  עובדי הם 

וצמדו אכר בך  נא)ונפצתי הבר:ÌÈ‡¯ÙÂ.(Â):(לקמן חמור  הוא 
.ÌÈÙ˘:גבוהות בית˘‡ÂÙ.מקומות  אל ההמשכה ענין

רוח  שאפה  וכן ב)הבליעה  מיןÌÈ˙Î.האויר:¯ÁÂ.:(לעיל
תענהÂÚ.(Ê)נחש : לא  כמו כ)העידו עניןÂ˙·Â˘Ó.:(שמות

הזה העם שובבה כמו ח)מרד  תקוה:Â˜Ó‰.(Á):(לעיל מל'
.Á¯Â‡ÎÂ: דרך לועניÌ‰„.(Ë)הולך  ואין נבהל, כמו נו

ועזיבה:˙ÂÁÈ.דומה: הנחה מלשון
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â-÷øô úìä÷`iÎc

ã:ãB÷ø úòå ãBôñ úò ÷BçNì úòå úBkáì úòäéìLäì úò÷Báçì úò íéðáà ñBðk úòå íéðáà C ¥³¦§Æ§¥´¦§½¥¬§−§¥¬§«¥µ§©§¦´£¨¦½§¥−§´£¨¦®¥´©£½
:÷açî ÷çøì úòååì úò ãaàì úòå Lwáì úòéìLäì úòå øBîL:Cæúò øBtúì úòå òBø÷ì úò §¥−¦§¬Ÿ¥©¥«¥³§©¥Æ§¥´§©¥½¥¬¦§−§¥¬§©§¦«¥³¦§Æ©Æ§¥´¦§½¥¬

:øaãì úòå úBLçìçúòå áäàì úò(ô) :íBìL úòå äîçìî úò àðNìèäNBòä ïBøúi-äî ©£−§¥¬§©¥«¥³¤«¡ŸÆ§¥´¦§½Ÿ¥¬¦§¨−̈§¥¬¨«©¦§Æ¨«¤½
:ìîò àeä øLàaé:Ba úBðòì íãàä éðáì íéýìà ïúð øLà ïéðòä-úà éúéàøàéäNò ìkä-úà ©£¤−¬¨¥«¨¦´¦¤¨«¦§À̈£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¦§¥¬¨¨−̈©£¬«¤©¬Ÿ¨−̈

íéýìàä äNò-øLà äNònä-úà íãàä àöîé-àì øLà éìaî íaìa ïúð íìòä-úà íb Bzòá äôé̈¤´§¦®©³¤¨Ÿ¨Æ¨©´§¦½̈¦§¦º£¤¯Ÿ¦§¨´¨¨À̈¤©«©£¤²£¤¨¨¬¨¡Ÿ¦−
:óBñ-ãòå Làøî¥¬Ÿ§©«

i"yx
(„).úåëáì úò:באב åçùì÷.בתשעה úòå לבא לעתיד

קכז)שנאמר פינו:(תהלים שחוק ימלא ãåôñ.אז úò
אבל: ãå÷ø.בימי úòå:וכלות êéìùäì(‰)בחתנים úò

.íéðáàמושלכים ישראל ד )בחורי תשתפכנה (איכה 
קדש: ñåðë.אבני úòåהגולה מן ט )אותם (זכריה

נזר  כאבני עמו כצאן ההוא ביום אלהים ה' והושיעם
אדמתו: על åáçì÷.מתנוססות úò(יג כאשר (ירמיהו כי

וגומר: האזור áçî÷.ידבק ÷åçøì úòå(ו וריחק (ישעיה 
האדם: את ù÷áì.(Â)ה' úòשנאמר (יחזקאל כענין

ישראל:לד ) נדחי לענין אבקש, האובדות úòåואת
.ãáàìשנאמר בגולה שאבדם כז)ועת ואבדתם (ויקרא

øåîùì.בגוים: úò(ו וישמרך (במדבר ה' יברכך
רצונו: עושים êéìùäì.כשאתם úòå( כט (דברים

אחרת: ארץ אל òåø÷ì.(Ê)וישליכם úò בית מלכות
יד )דוד י וגומר:(מלכים הממלכה את úòåואקרע

.øåôúì(לו ל  עוד (יחזקאל  יחצו ולא בידך לאחדים והיו
ממלכות: úåùçì.לשתי úò שותק שאדם פעמים

שנאמר שכר י)ומקבל וזכה (ויקרא אהרן, וידום
שנאמר עמו הדבור י)שנתייחד אהרן (שם אל ה' וידבר

תשת: אל ושכר øáãì.יין úòå(טו ישיר (שמות  אז
ד )משה, דבורה,(שופטים  יד )ותשר עמכם (הושע קחו

áåäàì.(Á)דברים: úò:ואהבך.àðùì úòå שנאמר
ט ) שנאתים:(שם  כן על בגלגל רעתם ïåøúé(Ë)כל äî
.äùåòä גם עמל שהוא בכל רע עושה של יתרון מה

אבד: והכל יבא עתו úåðòì.המנהג:ïéðòä.(È)הוא
åúòá.(È‡)להתנהג: äôé לבא הוא יפה הטובה בעת

היא  ראויה הרעה ובעת הטוב, מעשה שכר תשלום
הרע: מעשה åâå'.לתשלום íáìá ïúð íìåòä úà íâ גם

הכל  נתן לא הבריות בלב נתן אשר העולם חכמת את
שלא  כדי קצת וזה קצת זה אלא ואחד אחד כל בלב
ידע  ולא אותו לדעת הקב"ה מעשה כל את האדם ימצא
שידאג  לשוב לב שיתן כדי יכשל ובמה פקודתו עת את
חסר  העלם כאן כתוב ולכך אמות מחר או היום ויאמר
לא  קרוב' מיתתו יום האדם ידע שאם העלמה לשון
יפה  שהכל אומר הוא לכך כרם, יטע ולא בית יבנה
שסומך  הוא יפה דבר למיתה עת שיש זה בעתו עשה
בית  ובונה רחוק מיתתי עת עדיין שמא לומר האדם

הבריות: מן שנעלם יפה וזו כרם ונוטע

cec zcevn
(„).„ÂÙÒ ˙Ú תנוח בזה כי להספידו , חפצו מת לו כשמת 

¯˜Â„.הצער: ˙ÚÂיחפוץ אז  וכדומה , נשואין שמחת בעת
השמחה: לעורר ולדלג  לרקוד  ‡·ÌÈ.(‰)האדם  ÍÈÏ˘‰Ï

בהם : יכשל לא  למען הבית מן ‡·ÌÈ.יזרקם  ÒÂÎלבנות
הצורך : דבר  ולחבקו:Â·ÁÏ˜.בהם  מי אהבת  אחר לרדוף

.˜·ÁÓ ˜ÂÁ¯Ïלידי יבא לא למען  ממנו עצמו את ירחיק  עוד 
האבוד :Ï·˜˘.(Â)חיבוק: דבר  את  בידים:Ï‡·„.לחפש אף יאבד  ההוא מי:ÂÓ˘Ï¯.הדבר יקחנו במקוםÍÈÏ˘‰Ï.שלא 

הרוצה : כל  יקחנו למען יריעה :ÚÂ¯˜Ï.(Ê)המופקר או שקרע :ÂÙ˙Ï¯.בגד  הדבר למחרפו :Â˘ÁÏ˙.את דבר ישיב ÚÂ˙לבל 
.¯·„Ï:לבבו עם  כאשר  דבר חורפו מהדברים:Â‰‡Ï·.(Á)להשיב בעצמו:Â˘Ï‡.דבר  הזה ÓÁÏÓ‰.הדבר ˙Úאחת בעת

בשלום : עמו להיות  בחילופו ירצה  אחרת  ובעת  שונאו, עם מלחמה  לערוך  וחשקו האדם  ÔÂ¯˙È.(Ë)חפץ  ‰Óלמעלה מוסב
בדבר העושה לאדם בא יתרון מה כן  אם בחילופו, ירצה אחרת ובעת  מה בדבר  יחפוץ אחת בעת  אשר האדם  ודרך  הואיל  לומר 

לרעתו : עמלו כן אם והיה  בחילופו, יחפוץ למחר  ופן  חפץ לכל  עת  הלא חפצו, השיג למען  בוא  עמל  הוא ¯‡È˙È(È)אשר 
.ÔÈÚ‰ שירצה:‡˙ עת בכל אותו  ולעשות  בו להשתמש  האדם לבני אלהים מסר אשר הדבר את ·Â.ראיתי  ˙ÂÚÏ,לומר רוצה

אם כי ידו, על  ומיוסרים מעונים המה ובזה עת , זולת בעת  לעשותו בו ישתמשו הם כי בו אותם לענות בידם מסרן כאילו
להם : היה יפה בזמנם  ‰ÏÎ.(È‡)עשאום  בהם‡˙ להשתמש  אבל יפה , הכל  בעולמו  הוא ברוך הקדוש  ועשה שברא מה כל

עת : זולת בעת לא  להם המיוחד ‰ÌÏÂÚ.בעתם ˙‡ Ì‚תכליתו עד  להבינם  אדם בני בלב נתן ותועלותיו העולם  דרכי כל גם
רב: בהשכל יעמיקו  וגו':ÈÏ·Ó.אם המעשה את ולהבין  לדעת חכמה די האדם מצא לא  אשר זאת מלבד  לומר, Ó¯‡˘רוצה

.ÛÂÒ „ÚÂ:התכלית עד  הכל  ישכיל  לא  ֿ מקום מכל  מהם, מה  להשיג הוא יכול  אמנם אם  אף 

oeiv zcevn
(„).„Â˜¯: שמחה של  וקפיצה  דילוג עניןÒÂÎ.(‰)ענין

וקיבוץ : בעבורÂ·ÁÏ˜.אסיפה בגוף הזרוע סביבת הוא 
(תהליםÂ˘ÁÏ˙.(Ê)אהבה : גליהם ויחשו כמו  שתיקה. ענין 

כט ): מסירה :Ô˙.(È)קז ויסורים:ÂÚÏ˙.ענין עינוי  מלשון
(‡È).ÈÏ·Ó: מלבד כמו ענינו

h dpyn iyily wxt zekn zkqn

ÁíBiä ìk íéúnì ànhî äéä–úçà àlà áiç Bðéà.Bì eøîà:ànhz ìà,ànhz ìà;ànhî äéäå ¨¨¦©¥©¥¦¨©¥©¨¤¨©©¨§©¦©¥©¦©¥§¨¨¦©¥
–úçàå úçà ìk ìò áiç.íBiä ìk çlâî äéä–úçà àlà áiç Bðéà.Bì eøîà:çlâz ìà,çlâz ìà; ©¨©¨©©§©©¨¨§©¥©¨©¥©¨¤¨©©¨§©§©©©§©©

çlâî àeäå–úçàå úçà ìk ìò áiç.íBiä ìk íéàìëa Leáì äéä–úçà àlà áiç Bðéà.Bì eøîà: §§©¥©©¨©¨©©§©©¨¨¨§¦§©¦¨©¥©¨¤¨©©¨§
Laìz ìà,Laìz ìà;LáBìå èLBt àeäå–úçàå úçà ìk ìò áiç. ©¦§©©¦§©§¥§¥©¨©¨©©§©©

Ëïéåàì äðBîL íeMî åéìò áiçå ãçà íìz LøBç Lé:øBîçå øBLa LøBçä,íéLc÷î ïäå,íøka íéàìëa, ¥¥¤¤¤¨§©¨¨¨¦§¨¨¦©¥§©£§¥ª§¨¦§¦§©¦©¤¤
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בנזיר  מלקות חיוב דיני ללמדנו באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
חיוב  דיני  ללמדנו המשנה מוסיפה כן ראשו. שער שגילח או למת, ונטמא שעבר 

כלאים. שלובש  במי  מלקות

äéä,הנזיר –íBiä ìk íéúnì ànhî פעם אלא בו  התרו  ולא – ÈÈÄÇÅÇÅÄÈÇ
úçàאחת, àlà áiç Bðéà. בלבד אחת מלקות –Bì eøîà– ÅÇÈÆÈÇÇÈÀ

éäåלנזיר : ;ànhz ìà ,ànhz ìàànhî äעל בו  שהתרו  – ÇÄÇÅÇÄÇÅÀÈÈÄÇÅ
למתים, להיטמא והוסיף נרתע, לא והוא וטומאה, טומאה áiçÇÈכל 

úçàå úçà ìk ìò כגון וטומאה, טומאה כל  על  מלקות חייב – ÇÈÇÇÀÇÇ
שיש לאוהל  שנכנס או  אחר, במת ונגע וחזר ופירש, למת נטמא אם

בזה. וכיוצא מת, íBiäהנזיר,äéäבו  ìk çlâî,אחת בהתראה – ÈÈÀÇÅÇÈÇ
úçà àlà áiç Bðéà אבל בלבד . אחת מלקות –ìà :Bì eøîà ÅÇÈÆÈÇÇÈÀÇ

çlâî àeäå ;çlâz ìà ,çlâz,ושערה שערה בכל בו שהתרו  – ÀÇÇÇÀÇÇÀÀÇÅÇ
בגילוח, úçàåוהמשיך  úçà ìk ìò áiçכל על  מלקות חייב – ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

עצמה. בפני  ושערה íBiäשערה ìk íéàìëa Leáì äéä כאן – ÈÈÈÀÄÀÇÄÈÇ
ועבר היום, כל כלאיים לבוש שהיה אדם כל  אלא נזיר , על מדובר  לא

בתורה שכתוב תעשה", "לא מצוות יט יט יט יט ):):):):על  יט יט יט יט ,,,, כלאים ((((ויקראויקראויקראויקרא "ובגד 
כתוב וכן  עליך ", יעלה לא יאיאיאיא):):):):שעטנז כבכבכבכב,,,, שעטנז ,((((דברים דברים דברים דברים  תלבש  "לא

פעם אלא בו  התרו ולא יחדיו", ופשתים àlàאחת,צמר áiç BðéàÅÇÈÆÈ
úçà אבל בלבד , אחת מלקות –;Laìz ìà ,Laìz ìà :Bì eøîà ÇÇÈÀÇÄÀÇÇÄÀÇ

LáBìå èLBt àeäåהבגד את פושט אינו שאפילו  מבואר, בגמרא – ÀÅÀÅ
כיון  ומחזירו, ראשו  מוציא ומחזירו, הבגד מן ראשו מוציא אלא כולו ,

הוא הרי  פעם, כל  בו  úçàåמלקותáiçשהתרו úçà ìk ìò– ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ
פושט  אינו  אפילו  הגמרא, מסקנת לפי ברם, שהחזירו . פעם כל  על 
זה  הרי וללבוש , לפשוט כדי להתראה התראה בין ששהה אלא לגמרי 

על ואף והתראה. התראה כל  על מלקות וחייב ולובש, וחוזר  כפושט
ועתה  כשלבש , מעשה עשה שמתחילה כיון  מעשה, עושה שאינו פי 

שהייה  כל  על  בו שהתרו  כיון  מעשה, חשוב וללבוש, לפשוט כדי  שוהה
((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).ושהייה

ט ה נ ש מ ר ו א ב

מלקויות  הרבה עליו  וחייב אחד , מעשה עושה שיש להשמיענו, באה זו  משנה
לאוים. הרבה על זה במעשה שעבר משום

ãçà íìz LøBç Lé,בשדה אחת שורה –íeMî åéìò áiçå ÅÅÆÆÆÈÀÇÈÈÈÄ
ïéåàì äðBîL,"תעשה "לא מצוות שמונה על  בחרישתו שעובר  – ÀÈÈÄ

ואחת: אחת כל  על  מלקות חייב הריהו כולן , על בו  התרו LøBçäÇÅואם
øBîçå øBLa" יחדו ובחמור בשור תחרוש "לא משום עובר  והוא – ÀÇÂ
יייי);););); כבכבכבכב,,,, `cg;((((דברים דברים דברים דברים  e`l ixdíéLc÷î ïäå כקרבן מוקדש השור  – ÀÅËÀÈÄ

הבית, לבדק מוקדש לקרבן , ראוי  שאינו  והחמור , ed`למזבח, ixde
.` :mitqep mie`l ipy lr xaerעובר מזבח, מקדשי  שהוא השור לגבי 

שורך" בבכור תעבוד  "לא יט יט יט יט ),),),),משום טוטוטוטו,,,, הקדשים ((((דבריםדבריםדבריםדברים שאר ונלמדים
הבכור; איסורa.מן  על  עובר  הבית, בדק מקדשי  שהוא החמור , לגבי

שכתוב ממה ואזהרתו  בקדשים, יז יז יז יז ):):):):מעילה יביביביב,,,, תוכל((((דברים דברים דברים דברים  "לא
תדור" אשר נדריך  וכל  דגנך... מעשר בשערך הלהלהלהל''''לאכול ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

ב ב ב ב ););););מ מ מ מ  א א א א ,,,, íøkaעילהעילהעילהעילה íéàìëa חיטה חרישתו  ידי על שמחפה כגון – ÀÄÀÇÄÇÆÆ
כלאים" כרמך תזרע "לא משום ועובר  בעפר, וחרצן ((((דברים דברים דברים דברים ושעורה

טטטט),),),), שלא כב כב כב כב ,,,, פי על אף לוקה, בכלאים המחפה היא: ההלכה שכן 
עליהן עפר  חיפה אלא iriax.((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););זרען , e`l ixd,מפרשים ויש 

שכתוב  זרעים, כלאי משום אחד  לאוים, שני  יש  בכרם כלאים שעל
יטיטיטיט):):):): יטיטיטיט,,,, מיני((((ויקראויקראויקראויקרא שני  בעפר  מחפה שהרי כלאים", תזרע לא "שדך 

על גם שמחפה הכרם, כלאי  משום ואחד ושעורה, חיטה זרעים,
שורך" בבכור  תעבוד "לא אחד  לאו  אלא אין  במוקדשין ואילו  החרצן ;

"ובשנה úéòéáMáe((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם );););); משום ועובר  השמיטה, בשנת שחורש – ÇÀÄÄ
תזרע" לא שדך  דדדד),),),),השביעית... כהכהכהכה,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לכסות החורש שכן

הזורע תולדת זו הרי בבבב););););הזריעה מז מז מז מז ,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  iying.((((רש רש רש רש """"יייי e`l ixde
áBè íBéå עבודה מלאכת "כל משום ועובר טוב, ביום שחורש  – À
תעשו " ז ז ז ז ););););לא כג כג כג כג ,,,, iyy.((((ויקראויקראויקראויקרא e`l ixdלפי שבת, משנתנו  נקטה ולא

וכרת  בו, כשהתרו מיתה אלא שבת, מלאכת על מלקות חייבים שאין
בו. התרו äàîhäכשלא úéáa øéæðå ïäëå בבית שחורש  – ÀÙÅÀÈÄÀÅÇËÀÈ

יטמא  לא "לנפש  משום עובר הוא והרי  ונזיר, כהן והוא הקברות
בכהן האמור  אאאא),),),),בעמיו " כא כא כא כא ,,,, על((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לה' הזירו  ימי "כל ומשום

בנזיר האמור  יבוא" לא מת וווו).).).).נפש וווו,,,, mie`l((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ipy o`k ixd
.mitqep שמונה ולוקה לאוין , שמונה משום זו חרישה על חייב נמצא

מלקות. íéàìkפעמים LáBlä óà :øîBà éàðéëç ïa àéððçÂÇÀÈÆÂÄÇÅÇÇÅÄÀÇÄ
שנאמר נוסף, לאו  משום חייב החרישה בשעת יטיטיטיט):):):):– יט יט יט יט ,,,, "ובגד((((ויקראויקראויקראויקרא

לאוין. תשעה משום חייב ונמצא עליך ", יעלה לא שעטנז eøîàÈÀכלאים
Bì: חכינאי בן  לחנניא חכמים –íMä Bðéàשל במלקות חיובו  – ÅÇÅ
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i"yx
(„).úåëáì úò:באב åçùì÷.בתשעה úòå לבא לעתיד

קכז)שנאמר פינו:(תהלים שחוק ימלא ãåôñ.אז úò
אבל: ãå÷ø.בימי úòå:וכלות êéìùäì(‰)בחתנים úò

.íéðáàמושלכים ישראל ד )בחורי תשתפכנה (איכה 
קדש: ñåðë.אבני úòåהגולה מן ט )אותם (זכריה

נזר  כאבני עמו כצאן ההוא ביום אלהים ה' והושיעם
אדמתו: על åáçì÷.מתנוססות úò(יג כאשר (ירמיהו כי

וגומר: האזור áçî÷.ידבק ÷åçøì úòå(ו וריחק (ישעיה 
האדם: את ù÷áì.(Â)ה' úòשנאמר (יחזקאל כענין

ישראל:לד ) נדחי לענין אבקש, האובדות úòåואת
.ãáàìשנאמר בגולה שאבדם כז)ועת ואבדתם (ויקרא

øåîùì.בגוים: úò(ו וישמרך (במדבר ה' יברכך
רצונו: עושים êéìùäì.כשאתם úòå( כט (דברים

אחרת: ארץ אל òåø÷ì.(Ê)וישליכם úò בית מלכות
יד )דוד י וגומר:(מלכים הממלכה את úòåואקרע

.øåôúì(לו ל  עוד (יחזקאל  יחצו ולא בידך לאחדים והיו
ממלכות: úåùçì.לשתי úò שותק שאדם פעמים

שנאמר שכר י)ומקבל וזכה (ויקרא אהרן, וידום
שנאמר עמו הדבור י)שנתייחד אהרן (שם אל ה' וידבר

תשת: אל ושכר øáãì.יין úòå(טו ישיר (שמות  אז
ד )משה, דבורה,(שופטים  יד )ותשר עמכם (הושע קחו

áåäàì.(Á)דברים: úò:ואהבך.àðùì úòå שנאמר
ט ) שנאתים:(שם  כן על בגלגל רעתם ïåøúé(Ë)כל äî
.äùåòä גם עמל שהוא בכל רע עושה של יתרון מה

אבד: והכל יבא עתו úåðòì.המנהג:ïéðòä.(È)הוא
åúòá.(È‡)להתנהג: äôé לבא הוא יפה הטובה בעת

היא  ראויה הרעה ובעת הטוב, מעשה שכר תשלום
הרע: מעשה åâå'.לתשלום íáìá ïúð íìåòä úà íâ גם

הכל  נתן לא הבריות בלב נתן אשר העולם חכמת את
שלא  כדי קצת וזה קצת זה אלא ואחד אחד כל בלב
ידע  ולא אותו לדעת הקב"ה מעשה כל את האדם ימצא
שידאג  לשוב לב שיתן כדי יכשל ובמה פקודתו עת את
חסר  העלם כאן כתוב ולכך אמות מחר או היום ויאמר
לא  קרוב' מיתתו יום האדם ידע שאם העלמה לשון
יפה  שהכל אומר הוא לכך כרם, יטע ולא בית יבנה
שסומך  הוא יפה דבר למיתה עת שיש זה בעתו עשה
בית  ובונה רחוק מיתתי עת עדיין שמא לומר האדם

הבריות: מן שנעלם יפה וזו כרם ונוטע

cec zcevn
(„).„ÂÙÒ ˙Ú תנוח בזה כי להספידו , חפצו מת לו כשמת 

¯˜Â„.הצער: ˙ÚÂיחפוץ אז  וכדומה , נשואין שמחת בעת
השמחה: לעורר ולדלג  לרקוד  ‡·ÌÈ.(‰)האדם  ÍÈÏ˘‰Ï

בהם : יכשל לא  למען הבית מן ‡·ÌÈ.יזרקם  ÒÂÎלבנות
הצורך : דבר  ולחבקו:Â·ÁÏ˜.בהם  מי אהבת  אחר לרדוף

.˜·ÁÓ ˜ÂÁ¯Ïלידי יבא לא למען  ממנו עצמו את ירחיק  עוד 
האבוד :Ï·˜˘.(Â)חיבוק: דבר  את  בידים:Ï‡·„.לחפש אף יאבד  ההוא מי:ÂÓ˘Ï¯.הדבר יקחנו במקוםÍÈÏ˘‰Ï.שלא 

הרוצה : כל  יקחנו למען יריעה :ÚÂ¯˜Ï.(Ê)המופקר או שקרע :ÂÙ˙Ï¯.בגד  הדבר למחרפו :Â˘ÁÏ˙.את דבר ישיב ÚÂ˙לבל 
.¯·„Ï:לבבו עם  כאשר  דבר חורפו מהדברים:Â‰‡Ï·.(Á)להשיב בעצמו:Â˘Ï‡.דבר  הזה ÓÁÏÓ‰.הדבר ˙Úאחת בעת

בשלום : עמו להיות  בחילופו ירצה  אחרת  ובעת  שונאו, עם מלחמה  לערוך  וחשקו האדם  ÔÂ¯˙È.(Ë)חפץ  ‰Óלמעלה מוסב
בדבר העושה לאדם בא יתרון מה כן  אם בחילופו, ירצה אחרת ובעת  מה בדבר  יחפוץ אחת בעת  אשר האדם  ודרך  הואיל  לומר 

לרעתו : עמלו כן אם והיה  בחילופו, יחפוץ למחר  ופן  חפץ לכל  עת  הלא חפצו, השיג למען  בוא  עמל  הוא ¯‡È˙È(È)אשר 
.ÔÈÚ‰ שירצה:‡˙ עת בכל אותו  ולעשות  בו להשתמש  האדם לבני אלהים מסר אשר הדבר את ·Â.ראיתי  ˙ÂÚÏ,לומר רוצה

אם כי ידו, על  ומיוסרים מעונים המה ובזה עת , זולת בעת  לעשותו בו ישתמשו הם כי בו אותם לענות בידם מסרן כאילו
להם : היה יפה בזמנם  ‰ÏÎ.(È‡)עשאום  בהם‡˙ להשתמש  אבל יפה , הכל  בעולמו  הוא ברוך הקדוש  ועשה שברא מה כל

עת : זולת בעת לא  להם המיוחד ‰ÌÏÂÚ.בעתם ˙‡ Ì‚תכליתו עד  להבינם  אדם בני בלב נתן ותועלותיו העולם  דרכי כל גם
רב: בהשכל יעמיקו  וגו':ÈÏ·Ó.אם המעשה את ולהבין  לדעת חכמה די האדם מצא לא  אשר זאת מלבד  לומר, Ó¯‡˘רוצה

.ÛÂÒ „ÚÂ:התכלית עד  הכל  ישכיל  לא  ֿ מקום מכל  מהם, מה  להשיג הוא יכול  אמנם אם  אף 

oeiv zcevn
(„).„Â˜¯: שמחה של  וקפיצה  דילוג עניןÒÂÎ.(‰)ענין

וקיבוץ : בעבורÂ·ÁÏ˜.אסיפה בגוף הזרוע סביבת הוא 
(תהליםÂ˘ÁÏ˙.(Ê)אהבה : גליהם ויחשו כמו  שתיקה. ענין 

כט ): מסירה :Ô˙.(È)קז ויסורים:ÂÚÏ˙.ענין עינוי  מלשון
(‡È).ÈÏ·Ó: מלבד כמו ענינו
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ÁíBiä ìk íéúnì ànhî äéä–úçà àlà áiç Bðéà.Bì eøîà:ànhz ìà,ànhz ìà;ànhî äéäå ¨¨¦©¥©¥¦¨©¥©¨¤¨©©¨§©¦©¥©¦©¥§¨¨¦©¥
–úçàå úçà ìk ìò áiç.íBiä ìk çlâî äéä–úçà àlà áiç Bðéà.Bì eøîà:çlâz ìà,çlâz ìà; ©¨©¨©©§©©¨¨§©¥©¨©¥©¨¤¨©©¨§©§©©©§©©

çlâî àeäå–úçàå úçà ìk ìò áiç.íBiä ìk íéàìëa Leáì äéä–úçà àlà áiç Bðéà.Bì eøîà: §§©¥©©¨©¨©©§©©¨¨¨§¦§©¦¨©¥©¨¤¨©©¨§
Laìz ìà,Laìz ìà;LáBìå èLBt àeäå–úçàå úçà ìk ìò áiç. ©¦§©©¦§©§¥§¥©¨©¨©©§©©

Ëïéåàì äðBîL íeMî åéìò áiçå ãçà íìz LøBç Lé:øBîçå øBLa LøBçä,íéLc÷î ïäå,íøka íéàìëa, ¥¥¤¤¤¨§©¨¨¨¦§¨¨¦©¥§©£§¥ª§¨¦§¦§©¦©¤¤
úéòéáMáe,áBè íBéå,äàîhä úéáa øéæðå ïäëå.àéððçéàðéëç ïaøîBà:íéàìk LáBlä óà.Bì eøîà:Bðéà ©§¦¦§§Ÿ¥§¨¦§¥©ª§¨£©§¨¤£¦©¥©©¥¦§©¦¨§¥

íMä.íäì øîà:íMä àeä øéæpä àG óà. ©¥¨©¨¤©©¨¦©¥

gggg.yaele hyet `edeéãë äàøúäì äàøúä ïéá ääùù àìà ,ùîî èùåô åðéàã øîà÷ àøîâáå .áééç åøéæçäå åùàø àéöåäù ïåéë àìà ,éøîâì èùåô àìå
:äàøúäå äàøúä ìë ìò áééçå ùáåìå øæåçå èùåôë éåä ,ùåáììå èåùôì

hhhh.zg` mlz.äãù ìù úçà äøåù.oie`l dpeny meyn eilr aiige:íìåë ìò åá åøúäù àåäå.miycwen ode÷ãá éùã÷ øåîçå ,çáæî éùã÷ øåù
éøä ,åéãçé øåîçáå øåùá ùåøçú àìã åàìå ,äîåøúî àèç àèç ïì à÷ôðå äìéòîã äøäæà øåîçáå ,êøåù øåëáá ãåáòú àìã åàì äéá úéà øåùáå .úéáä

:ïéåàì äùìù ïàë.mxka mi`lke,ä÷åì íéàìëá äôçîä ì"éé÷ã .íéàìë êîøë òøæú àì íåùî øáåòå ,øôòá ïöøçå äøåòùå äèç äôçî ùøåçù éãé ìò
äèç ,íéòøæ éðéî éðù ïäù ,íéòøæ éàìë íåùî ãçà .ïéåàì éðù ,íøëá íéàìë áùç í"áîøäå .ïéåàì äòáøà äæ éøä ,ïäéìò øôò äôç àìà ,ïòøæ àìù ô"òà

:ãçà åàìì àìà øåîçå øåù ìù íéùã÷åî áéùç àìå ,ïöøçä ìéáùá íøëä éàìë íåùî ãçå ,äøåòùå.ziriay:òøæú àì êãù 'äì úáù.h"eieìë
:åùòú àì äãåáò úëàìî.xifpe odk:øéæðá øåîàä àåáé àì úî ùôð ìòå ,íéðäëá øåîàä åéîòá àîèé àì ùôðì øáò÷å .úåøá÷ä úéáá àåäåyaeld s`

.mi`lk:ùøåç äéäù äòùá.myd on epi`:íìúä ìéáùá åðéà íéàìë úùéáì ìù åàì.xifpe odk s`ìéáùá àìà äùéøç ìéáùá åðéà ,åàì åúáùçã
:íâéäðîå íäîò êìåä ë"àà íéøååùá ùåøçì ìåëé åðéàù éôì ,íìúä éåàì ììëá åäì áéùç ÷"ú åäéîå .äàîåè íå÷îì äëéìä

`xephxa yexit
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בנזיר  מלקות חיוב דיני ללמדנו באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
חיוב  דיני  ללמדנו המשנה מוסיפה כן ראשו. שער שגילח או למת, ונטמא שעבר 

כלאים. שלובש  במי  מלקות

äéä,הנזיר –íBiä ìk íéúnì ànhî פעם אלא בו  התרו  ולא – ÈÈÄÇÅÇÅÄÈÇ
úçàאחת, àlà áiç Bðéà. בלבד אחת מלקות –Bì eøîà– ÅÇÈÆÈÇÇÈÀ

éäåלנזיר : ;ànhz ìà ,ànhz ìàànhî äעל בו  שהתרו  – ÇÄÇÅÇÄÇÅÀÈÈÄÇÅ
למתים, להיטמא והוסיף נרתע, לא והוא וטומאה, טומאה áiçÇÈכל 

úçàå úçà ìk ìò כגון וטומאה, טומאה כל  על  מלקות חייב – ÇÈÇÇÀÇÇ
שיש לאוהל  שנכנס או  אחר, במת ונגע וחזר ופירש, למת נטמא אם

בזה. וכיוצא מת, íBiäהנזיר,äéäבו  ìk çlâî,אחת בהתראה – ÈÈÀÇÅÇÈÇ
úçà àlà áiç Bðéà אבל בלבד . אחת מלקות –ìà :Bì eøîà ÅÇÈÆÈÇÇÈÀÇ

çlâî àeäå ;çlâz ìà ,çlâz,ושערה שערה בכל בו שהתרו  – ÀÇÇÇÀÇÇÀÀÇÅÇ
בגילוח, úçàåוהמשיך  úçà ìk ìò áiçכל על  מלקות חייב – ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

עצמה. בפני  ושערה íBiäשערה ìk íéàìëa Leáì äéä כאן – ÈÈÈÀÄÀÇÄÈÇ
ועבר היום, כל כלאיים לבוש שהיה אדם כל  אלא נזיר , על מדובר  לא

בתורה שכתוב תעשה", "לא מצוות יט יט יט יט ):):):):על  יט יט יט יט ,,,, כלאים ((((ויקראויקראויקראויקרא "ובגד 
כתוב וכן  עליך ", יעלה לא יאיאיאיא):):):):שעטנז כבכבכבכב,,,, שעטנז ,((((דברים דברים דברים דברים  תלבש  "לא

פעם אלא בו  התרו ולא יחדיו", ופשתים àlàאחת,צמר áiç BðéàÅÇÈÆÈ
úçà אבל בלבד , אחת מלקות –;Laìz ìà ,Laìz ìà :Bì eøîà ÇÇÈÀÇÄÀÇÇÄÀÇ

LáBìå èLBt àeäåהבגד את פושט אינו שאפילו  מבואר, בגמרא – ÀÅÀÅ
כיון  ומחזירו, ראשו  מוציא ומחזירו, הבגד מן ראשו מוציא אלא כולו ,

הוא הרי  פעם, כל  בו  úçàåמלקותáiçשהתרו úçà ìk ìò– ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ
פושט  אינו  אפילו  הגמרא, מסקנת לפי ברם, שהחזירו . פעם כל  על 
זה  הרי וללבוש , לפשוט כדי להתראה התראה בין ששהה אלא לגמרי 

על ואף והתראה. התראה כל  על מלקות וחייב ולובש, וחוזר  כפושט
ועתה  כשלבש , מעשה עשה שמתחילה כיון  מעשה, עושה שאינו פי 

שהייה  כל  על  בו שהתרו  כיון  מעשה, חשוב וללבוש, לפשוט כדי  שוהה
((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).ושהייה
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מלקויות  הרבה עליו  וחייב אחד , מעשה עושה שיש להשמיענו, באה זו  משנה
לאוים. הרבה על זה במעשה שעבר משום

ãçà íìz LøBç Lé,בשדה אחת שורה –íeMî åéìò áiçå ÅÅÆÆÆÈÀÇÈÈÈÄ
ïéåàì äðBîL,"תעשה "לא מצוות שמונה על  בחרישתו שעובר  – ÀÈÈÄ

ואחת: אחת כל  על  מלקות חייב הריהו כולן , על בו  התרו LøBçäÇÅואם
øBîçå øBLa" יחדו ובחמור בשור תחרוש "לא משום עובר  והוא – ÀÇÂ
יייי);););); כבכבכבכב,,,, `cg;((((דברים דברים דברים דברים  e`l ixdíéLc÷î ïäå כקרבן מוקדש השור  – ÀÅËÀÈÄ

הבית, לבדק מוקדש לקרבן , ראוי  שאינו  והחמור , ed`למזבח, ixde
.` :mitqep mie`l ipy lr xaerעובר מזבח, מקדשי  שהוא השור לגבי 

שורך" בבכור תעבוד  "לא יט יט יט יט ),),),),משום טוטוטוטו,,,, הקדשים ((((דבריםדבריםדבריםדברים שאר ונלמדים
הבכור; איסורa.מן  על  עובר  הבית, בדק מקדשי  שהוא החמור , לגבי

שכתוב ממה ואזהרתו  בקדשים, יז יז יז יז ):):):):מעילה יביביביב,,,, תוכל((((דברים דברים דברים דברים  "לא
תדור" אשר נדריך  וכל  דגנך... מעשר בשערך הלהלהלהל''''לאכול ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

ב ב ב ב ););););מ מ מ מ  א א א א ,,,, íøkaעילהעילהעילהעילה íéàìëa חיטה חרישתו  ידי על שמחפה כגון – ÀÄÀÇÄÇÆÆ
כלאים" כרמך תזרע "לא משום ועובר  בעפר, וחרצן ((((דברים דברים דברים דברים ושעורה

טטטט),),),), שלא כב כב כב כב ,,,, פי על אף לוקה, בכלאים המחפה היא: ההלכה שכן 
עליהן עפר  חיפה אלא iriax.((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););זרען , e`l ixd,מפרשים ויש 

שכתוב  זרעים, כלאי משום אחד  לאוים, שני  יש  בכרם כלאים שעל
יטיטיטיט):):):): יטיטיטיט,,,, מיני((((ויקראויקראויקראויקרא שני  בעפר  מחפה שהרי כלאים", תזרע לא "שדך 

על גם שמחפה הכרם, כלאי  משום ואחד ושעורה, חיטה זרעים,
שורך" בבכור  תעבוד "לא אחד  לאו  אלא אין  במוקדשין ואילו  החרצן ;

"ובשנה úéòéáMáe((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם );););); משום ועובר  השמיטה, בשנת שחורש – ÇÀÄÄ
תזרע" לא שדך  דדדד),),),),השביעית... כהכהכהכה,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לכסות החורש שכן

הזורע תולדת זו הרי בבבב););););הזריעה מז מז מז מז ,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  iying.((((רש רש רש רש """"יייי e`l ixde
áBè íBéå עבודה מלאכת "כל משום ועובר טוב, ביום שחורש  – À
תעשו " ז ז ז ז ););););לא כג כג כג כג ,,,, iyy.((((ויקראויקראויקראויקרא e`l ixdלפי שבת, משנתנו  נקטה ולא

וכרת  בו, כשהתרו מיתה אלא שבת, מלאכת על מלקות חייבים שאין
בו. התרו äàîhäכשלא úéáa øéæðå ïäëå בבית שחורש  – ÀÙÅÀÈÄÀÅÇËÀÈ

יטמא  לא "לנפש  משום עובר הוא והרי  ונזיר, כהן והוא הקברות
בכהן האמור  אאאא),),),),בעמיו " כא כא כא כא ,,,, על((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לה' הזירו  ימי "כל ומשום

בנזיר האמור  יבוא" לא מת וווו).).).).נפש וווו,,,, mie`l((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ipy o`k ixd
.mitqep שמונה ולוקה לאוין , שמונה משום זו חרישה על חייב נמצא

מלקות. íéàìkפעמים LáBlä óà :øîBà éàðéëç ïa àéððçÂÇÀÈÆÂÄÇÅÇÇÅÄÀÇÄ
שנאמר נוסף, לאו  משום חייב החרישה בשעת יטיטיטיט):):):):– יט יט יט יט ,,,, "ובגד((((ויקראויקראויקראויקרא

לאוין. תשעה משום חייב ונמצא עליך ", יעלה לא שעטנז eøîàÈÀכלאים
Bì: חכינאי בן  לחנניא חכמים –íMä Bðéàשל במלקות חיובו  – ÅÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈBúBà ïé÷ìî änk?úçà øñç íéòaøà,øîàpL(â¯á ,äë íéøáã):"íéòaøà øtñîa",íéòaøàì Ceîñ àeäL ïéðî. ©¨©§¦©§¨¦¨¥©©¤¤¡©§¦§¨©§¨¦¦§¨¤¨§©§¨¦
äãeäé éaøøîBà:ä÷Bì àeä úBîìL íéòaøà.äøúéä úà ä÷Bì àeä ïëéäå?åéôúk ïéa. ©¦§¨¥©§¨¦§¥¤§¥¨¤¤©§¥¨¥§¥¨

‡ÈlzLäì úBéeàøä úBkîa àlà BúBà ïéãîBà ïéàL.íéòaøà ìa÷ì eäeãîà,úö÷î ä÷ì,ìBëé BðéàL eøîàå ¥§¦¤¨§©¨§§¦§©¥£¨§©¥©§¨¦¨¨¦§¨§¨§¤¥¨
íéòaøà ìa÷ì–øeèt.äðBîL ìa÷ì eäeãîàäøNò,íéòaøà ìa÷ì àeä ìBëiL eøîà ä÷lMî–øeèt.øáò §©¥©§¨¦¨£¨§©¥§¤¤§¥¦¤¨¨¨§¤¨§©¥©§¨¦¨¨©

ïéåàì éðL da LiL äøáò:ãçà ãîà eäeãîà–øeèôe ä÷Bì;åàì íàå–ä÷Bìå øæBçå àtøúîe ä÷Bì. £¥¨¤¤¨§¥¨¦£¨Ÿ¤¤¨¤¨§¦¨¤¦§©¥§¥§¤
·ÈBúBà ïé÷ìî ãöék?Cìéäå Cìéä ãenòä ìò åéãé ézL úôBk,åéãâáa æçBà úñðkä ïfçå,eòø÷ð eòø÷ð íà,íàå ¥©©§¦¥§¥¨¨©¨©¥¨§¥¨§©©©§¤¤¥¦§¨¨¦¦§§¦§§§¦

iiii.mirax`l jenq `edy oipnàúùä ,àðéðîá íéòáøà àðéîà äåä ,øôñîá íéòáøà áéúë äåä éà .íéùìùå òùú åðééäã ,íéòáøà åéøçà øîåì íøåâù
:íéùìùå òùú åðééäã ,íéòáøà åéøçà øîåì íøåâä øôñîá ,íéòáøà øôñîá áéúëã.dxizid z` dwel `ed okideíéùìùå òùúã .ùìúùäì äéåàø äðéàù

:äúåà ä÷åì ïëéä íéòáøà ìù åæå ,åæ óúë ìò úçàå åæ óúë ìò úçà úåãé éúùå åéðôìî ùéìù ,ùìúùäì úåéåàø.eitzk oia:äãåäé 'øë äëìä ïéàå
`i`i`i`i.'eke eze` oicne` oi`éñåé àì áéúëãî .úåàëää úîçî åúåîé àìù äìçúá ïãîàì ïéëéøö åéä ã"áá ïé÷åìä ìëù:ïéòøåâ òåøâì êéøö íàù ììëî ,ó

.ylzydl zeie`xd zekna `l`:ãîåàä ìò íìåòì ïéôéñåî ïéàå.mirax` lawl edecn`:è÷ð àø÷ã àðùéì àìà .úçà øñç.cg` cne` edecn`éúùì
:íéúùå íéòáøà úå÷ìì åäåãîà ïåâë .úåé÷ìî.e`l m`e:úçà úå÷ìîì àìà åäåãîà àìù

aiaiaiai.cenrd lr:åéìò ïòùäì éãë äåáâå óå÷æ ò÷ø÷á õåòð àåäù.ofge:ïéã úéá çéìù ùîù.enxtp:äøéôúä éèåç åòø÷ð.eixeg`n:ä÷åìä ìùdrevxe

`xephxa yexit

לאוין , שמונה מונים אנו ואילו  החרישה, משום אינו  כלאים הלובש 
חרישתו . ידי על  עליהם íäìשעבר  øîà:לחכמים חכינאי בן  חנניא – ÈÇÈÆ
íMä àeä øéæpä àG óà אין שמניתם, ונזיר כהן אף כלומר , – ÇÇÈÄÇÅ

ברם, הטומאה. לבית שנכנס משום אלא חרישה, משום בא חיובו

אלא  הטומאה, בבית התלם לחרוש אפשר  ואי הואיל  סוברים, חכמים
מחמת  בא הטומאה על  ונזיר כהן של  חיובו נמצא לשם, נכנסים כן  אם

הוא. השם מן ונזיר  כהן  ולכן החרישה,

i p y m e i
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והפילו הרשע, הכות בן אם "והיה ב-ג): כה, (דברים בתורה כתוב מלקות בענין 
במספר . רשעתו  כדי לפניו  והכהו  siqeiהשופט `l epki mirax`משנתנו ובאה "...

המלקות. מנין לגבי  הכתוב בפירוש  תנאים שנחלקו ללמד ,

BúBà ïé÷ìî änk?למלקות הנידון את –úçà øñç íéòaøà ÇÈÇÀÄÇÀÈÄÈÅÇÇ
מלקויות, ותשע שלושים –"íéòaøà øtñîa" :øîàpL פסוק – ÆÆÁÇÀÄÀÈÇÀÈÄ

רשעתו  "כדי מסיים: "xtqnaב מתחיל : ג ופסוק ,"mirax`,"יכנו
היינו: ארבעים", "במספר כתוב: כאילו קמא תנא àeäLודורש  ïéðîÄÀÈÆ

íéòaøàì Ceîñ ארבעים" כתוב ולא הואיל  מבואר: בגמרא – ÈÀÇÀÈÄ
לומר : הכתוב שבא מכאן ארבעים", "במספר להיפך: אלא במספר ",

המספר בא שאחריו  מספר , כלומר הארבעים", את סוכם שהוא "מנין 
ותשע. שלושים היינו íéòaøàארבעים, :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÈÄ

ä÷Bì àeä úBîìL,"יכנו "ארבעים בכתוב: כמפורש –ïëéäå ÀÅÆÀÅÈ
äøúéä úà ä÷Bì àeä את שמחלקים נלמד, יג במשנה להלן  – ÆÆÇÀÅÈ

ושני מלפניו , שליש  הנידון את ומלקין חלקים, לשלושה המלקיות
רבי לדעת המשנה ושואלת כתף, כל  על  שליש – מלאחריו שלישים

הארבעים, זו את לוקה הוא היכן שלמות, ארבעים לוקה שהוא יהודה
שלישים? לשלושה המתחלקות המלקיות, ותשע שלושים על  היתירה

åéôúk ïéa. כתפיו בין  אותו  מכין האחרונה את –iaxk dkld oi`e ÅÀÅÈ
.dcedi שלא ללמד, במספר " "יכנו אמרה שהתורה מבאר, הרמב"ם

לסבול, שיוכל כמה הנידון, של כוחו  כפי משוער , במנין  אלא יכנו 
היה  אפילו ארבעים, על מוסיפים שאין  הוא, "ארבעים" שאמרה ומה
משלושים  יותר  להכות משערים אין  ולפיכך  כשמשון . ובריא חזק

אלא  הכהו  לא נמצא אחת, עוד והכה שהוסיף יארע שאם ותשע,
יוסיף". "פן על  עבר ולא לו , הראויות ארבעים
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הגדול המלקיות מספר הוא אחת חסר שארבעים הקודמת, במשנה הזכרנו  כבר 
מזה, יותר  לסבול יכול הנידון  ואפילו  אחד , לאו  על העובר  שמקבל  כגוןביותר 

אומדים  ברם, אחת. חסר ארבעים אלא לוקה אינו כשמשון, ובריא חזק שהוא

אמדוהו ואם המלא, המלקות מספר את לקבל  הוא יכול  אם הנידון , את בתחילה

לחלות  הוא ועלול חלש, שהוא כגון  אחת, חסר  מלקות ארבעים לסבול  יכול  שאינו
באה  משנתנו  בריאותו . למצב בהתאם פחות, אותו  מלקים המלקיות, מחמת ולמות
מנין אלא אותו מלקים אין הקבוע, מהמספר פחות אותו  מלקים שאם להשמיע,

שיבואר . כפי גורעים, אלא מוסיפים ואין לשלושה; המתחלק

BúBà ïéãîBà ïéà,למלקות הנידון את –úBéeàøä úBkîa àlà ÅÀÄÆÈÀÇÈÀ
LlzLäì שאם כלומר  לשלושה, לחלקו  שאפשר  מכות במספר  – ÀÄÀÇÅ

אחת, חסר  מארבעים פחות שהוא מלקיות למספר  הנידון את אומדים
אלא  אותו אומדים אין כזה, מספר  לסבול יכול ואינו  חלש שהוא כגון

לעולם  מוסיפים ואין  לעיל ; שבארנו  כמו  לשלושה, המתחלק במספר 
אותו  מלקים אין  מלקיות, עשרה לשבע אמדוהו  אם כגון האומד , על 

יוסיף". "לא משום עשרה, שמונה ולא בלבד, עשרה חמש  אלא
íéòaøà ìa÷ì eäeãîà,אחת חסר  –úö÷î ä÷ì וראו – ÂÈÀÇÅÇÀÈÄÈÈÄÀÈ
חלש , נעשה שהוא íéòaøàהאומדים, ìa÷ì ìBëé BðéàL eøîàåÀÈÀÆÅÈÀÇÅÇÀÈÄ

שקיבל , אלו  על  נוסף מלקיות, יותר  לקבל יכול  שאינו –øeèt– È
יותר. מקבל äøNòאינו  äðBîL ìa÷ì eäeãîàאבל מלקיות, – ÂÈÀÇÅÀÆÆÀÅ

íéòaøà ìa÷ì àeä ìBëiL eøîà ä÷lMîשיש אחת, חסר – ÄÆÈÈÈÀÆÈÀÇÅÇÀÈÄ
זה בכגון  אף מלקיות, יותר לסבול הוא ויכול כוח מלקבלøeètלו  – È

הראשון  האומדן את לשנות מותר עדיין , לקה לא אם ברם יותר .

ממנו  לגרוע או עליו  éðL((((רשרשרשרש""""יייי).).).).ולהוסיף da LiL äøáò øáòÈÇÂÅÈÆÆÈÀÅ
ïéåàì,מלקות פעמיים וחייב –ãçà ãîà eäeãîàלשני – ÈÄÂÈÙÆÆÈ

ללאו  מלקיות ותשע שלושים לקבל  הוא שיכול  שאמרו  כגון החיובים,
שני , ללאו מלקיות שלוש ועוד  ושתיים ä÷Bìאחד , ארבעים – Æ

הלאוין .øeèôeמלקויות, שני  על  מלקות ספג שכן  יותר , מלקבל – È
åàì íàå, בלבד אחד ללאו אלא אמדוהו  שלא –ä÷Bì כמה – ÀÄÈÆ

אחד , לאו על שקיבל,–àtøúîeשאמדוהו ä÷Bìåמהמלקות øæBçå ÄÀÇÅÀÅÀÆ
שאם  מבואר, בגמרא עכשיו . אותו שאומדים כפי  השני, הלאו  על –
מלקיות, ואחד לארבעים שאמדוהו אלא לאוין , לשני אחד אומד  אמדוהו

אלא  השני ללאו הוסיפו  שלא דהיינו  זה, ממספר לפחות שכן ומכל 
והוא  אחד , ללאו  אלא אמדוהו שלא כמי  דינו פחות, או  מלקיות שתי

ולוקה. וחוזר ומתרפא לוקה
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בענין ללמד  משנתנו  באה המלקות, מספר על  הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
המלקות. סדר 

BúBà ïé÷ìî ãöék?למלקות הנידון את –úôBk,קושר –ézL ÅÇÇÀÄÅÀÅ
åéãé,הלוקה של  –ãenòä ìòעד וגבוה בקרקע, הנעוץ עץ של  – ÈÈÇÈÇ

ו  עליו ; ומוטה כפוף והלוקה לבו , בצידי תחת ידיו לו העמוד,כופתים

izdw - zex`ean zeipyn

ci dpyn iyily wxt zekn zkqn

eîøôð eîøôð,Baì úà älâî àeäL ãò.åéøçàî äðeúð ïáàäå,Bãéa ìâò ìL äòeöøe äéìò ãîBò úñðkä ïfç, ¦§§¦§§©¤§©¤¤¦§¨¤¤§¨¥©£¨©©©§¤¤¥¨¤¨§¨¤¥¤§¨
ì ãçà äìeôkäòaøàì íéðLe íéðL,da úBãøBéå úBìBò úBòeöø ézLe. §¨¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨§¥§§§¨

‚Èçôè dãé,çôè daçøå,Bñøë ét ìò úòbî dLàøå.åéøçàlî úBãé ézLe åéðôlî LéìL BúBà äkîe;Bðéàå ¨¨¤©§¨§¨¤©§Ÿ¨©©©©¦§¥©¤§¦¦§¨¨§¥¨¦§©£¨§¥
áLBé àGå ãîBò àG BúBà äkî,ähî àlà,øîàpL(á ,äë íéøáã):"èôMä Bìétäå".ìëa úçà Bãéa äkî äknäå ©¤¥§¥¤¨ª¤¤¤¡©§¦¦©Ÿ¥§©©¤©¤§¨©©§¨

Bçk. Ÿ
„ÈàøB÷ àøBwäå:'Bâå "úBNòì øîLú àG-íà",'Bâå "úBkî úàå Eúkî-úà 'ä àìôäå"(èð¯çð ,çë íéøáã),øæBçå §©¥¥¦¦§Ÿ©£§§¦§¨¤©Ÿ§§¥©§§¥

àø÷nä úlçúì.úéøaä éøác-úà ízøîLe")'Bâå "úàfä(ç ,èë íéøáã),íúBçå(çì ,çò íéìäú):íeçø àeäå" ¦§¦©©¦§¨§©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ§§¥§©
'Bâå "ïåò øtëé,(àø÷nä úlçúì øæBçå.Bãé úçz úî íàå–øeèt.éñBäúçà äòeöø ãBò Bì ó,úîå– §©¥¨Ÿ§§¥¦§¦©©¦§¨§¦¥©©¨¨¦§¨©©¨¥

.lbr ly:åùéãá øåù íåñçú àì äéì êéîñå ,åðëé íéòáøà øîàðù.drax`l mipye mipyl dletk.åæ éáâ ìò åæ úåøåôú úåòåöø òáøà.zerevx izye
:øåîç ìù úå÷ã.da zecxeie zeleráéúëã íåùî ,àîòèå .óëåà ìù éì÷ì÷ ïéòë('à äéòùé)éî àåáé ä"á÷ä øîà ,åéìòá ñåáà øåîçå åäðå÷ øåù òãé

:åéìòá ñåáà øéëî åðéàù éîî òøôéå åéìòá ñåáà øéëîù
bibibibi.gth dci:çôè åëøà ,äá äéåìú äòåöøäù ãé úéá.dagxe:çôè ìâò ìù äòåöø ìù.eqixk it lr zrbn dy`xeìù ãé úéáá àäéù êéøö êëì

:åøåáè àåäù åñéøë éô ìò úòâî äùàøù äòåöøá àìà íãàì ïé÷ìî ïéàù .åðåöøë äòåöøä øö÷ìå êéøàäì ìåëé ä÷ìîä ïæçäù ,á÷ð äòåöø.eiptln yily
áéúëã(ä"ë íéøáã).åáì ìò ,åéðôìî .íéúù éãë åéøçàìå ,úçà åúòùø éãë åéðôì ,åúòùø éãë åéðôì åäëäå.eixg`n:åæ óúë ìò ùéìùå åæ óúë ìò ùéìù

.zg` ecia dkn:åéãé éúùá äéáâî äòåöøä äéáâîùë ìáà.egk lkaáéúëã(íù):äáø äëî
cicicici.`xew `xewdeáéúëã(è"é àø÷éå)éùéìùäå ,äðåî åì êåîñäå ,àøå÷ íéðééãáù ìåãâå .'åâå úåùòì øåîùú àì íà åéìò ïéøå÷ù ,àäú äàéø÷á ,äéäú úøå÷á

íéìùäìå àåø÷ì øäîîå äéðù íòô àøå÷å øæåç íöîö àì íàå ,úå÷ìîä óåñá úåàø÷îä íéìùäì íöîöì àøå÷ä ìò äåöîå .äàëäå äàëä ìë ìò øîåà
:úå÷ìäì ä÷ìîä íéìùéùë.xeht eci zgz zn m`e:úåùøá åäëîù éðôî.el siqed:àðéðîá äòèã ïåâë.lwlwzp:äàëää úîçî éòø àéöåäù.xeht
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Cìéäå Cìéä,העמוד של  אחר  לצד  יד  כל –úñðkä ïfçåהשמש – ÅÈÀÅÈÀÇÇÇÀÆÆ
דין , בית שליח שהוא הכנסת, בית åéãâáaשל  æçBà,הצואר בבית – ÅÄÀÈÈ

להפשיטו, eîøôðכדי íàå ,eòø÷ð eòø÷ð íàהתפר שהותר  – ÄÄÀÀÄÀÀÀÄÄÀÀ
בכך;eîøôðשלהם, לדקדק לו  שאין כלומר  מפרשים:– "enxtp",ויש ÄÀÀ

הרבה, קרעים Baìשנקרעו úà älâî àeäL ãò שמגלה כלומר  – ÇÆÀÇÆÆÄ
ולא  בשרו על להלקותו שצריך  לפי לבו, כנגד  ומלאחריו  מלפניו אותו 

שנאמר בגדיו , בבבב):):):):על  כה כה כה כה ,,,, כסותו "edkde",((((דברים דברים דברים דברים  את ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),ולא

åéøçàî äðeúð ïáàäå,הלוקה של –äéìò ãîBò úñðkä ïfç ÀÈÆÆÀÈÅÇÂÈÇÇÇÀÆÆÅÈÆÈ
ההכאה  שתבוא כדי האבן, על עומד הנידון את המלקה השמש  –

בכוח ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),מלמעלה äìeôk("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ,Bãéa ìâò ìL äòeöøeÀÈÆÅÆÀÈÀÈ
äòaøàì íéðLe íéðLì ãçà אותה שכפל  רצועה כלומר – ÆÈÄÀÇÄÀÇÄÀÇÀÈÈ

רצועות ארבע ונעשו  וכפלה, וחזר ישראלישראלישראלישראל");");");");לשתיים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

úBòeöø ézLe, חמור של דקות, –da úBãøBéå úBìBò ברצועה – ÀÅÀÀÀÈ
עגל של  הכפולה ברצועה נקבים שהיו כלומר  עגל, של הארבע כפולת

שת  תחובות היו  חמורובהם של  הרצועות ישראלישראלישראלישראל").").").").י """"תפארתתפארתתפארתתפארת ((((עייןעייןעייןעיין

יכנו " "ארבעים שכתוב: עגל , של שהיא לרצועה מניין מבואר: בגמרא

לו ד ד ד ד ):):):):וסמוך כה כה כה כה ,,,, הרצועות ((((דברים דברים דברים דברים  שתי ולמה בדישו ". שור  תחסום "לא
שכתוב משום חמור ? גגגג):):):):של א א א א ,,,, אבוס ((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו וחמור קונהו  שור  "ידע

מי יבוא הקב"ה: אמר – התבונן " לא עמי ידע לא ישראל בעליו,
בעליו  אבוס מכיר  שאינו ממי ויפרע בעליו , אבוס מכות מכות מכות מכות שמכיר  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

א א א א ).).).). כגכגכגכג,,,,
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המלקות. סדר  בענין ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא זו  משנה

çôè dãé9½) טפח אורכה בה, תלויה עגל  של  שהרצועה הידית – ÈÈÆÇ
בערך), çôèס"מ daçøå,טפח עצמה הרצועה רוחב –dLàøå ÀÈÀÈÆÇÀÙÈ

הרצועה, של –Bñøë ét ìò úòbî הרצועה של שאורכה כלומר – ÇÇÇÇÄÀÅ
שהרצועה  ומכאן  טבורו; היינו  כרסו, פי  עד מגעת שתהא כדי היא,
כפי ולהאריכה לקצרה היה שאפשר באופן הידית, בנקב נתונה היתה

הלוקה. BúBàמידת äkîe, הנידון את מכה השמש  –åéðôlî LéìL ÇÆÀÄÄÀÈÈ
מלקיות עשרה שלוש  חזהו,– úBãéעל ézLe,שלישים שני – ÀÅÈ

מלקיות, ושש  עשרים כלåéøçàlîהיינו על שליש כתפיו, על  – ÄÀÇÂÈ
לפניו  "והכהו מלקות: בפרשת שכתוב הטעם, מבואר בגמרא כתף.

רשעתו " שתיים.כדי כדי  ולאחריו אחת, רשעתו כדי  לפניו –BðéàåÀÅ
áLBé àGå ãîBò àG BúBà äkî סופג כשהוא שהלוקה, כלומר – ÇÆÅÀÅ
יושב, ולא עומד  אינו  המלקות, ähîאת àlàעל כפוף כשהוא – ÆÈËÆ

èôMä"העמוד , Bìétäå" :øîàpL כשהוא שמכהו ומכאן – ÆÆÁÇÀÄÄÇÙÅ
Bçkמוטה. ìëa úçà Bãéa äkî äknäå בפרשת שנאמר – ÀÇÇÆÇÆÀÈÇÇÀÈÙ
גגגג):):):):מלקות כהכהכהכה,,,, "כשהוא ((((דברים דברים דברים דברים  ברייתא: מובאת בגמרא רבה". "מכה

אחת". בידו  מכה מכה, וכשהוא ידיו, בשתי  מגביה מגביה,

i r i a x m e i
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הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו 

àøB÷ àøBwäå הפסוקים את הנידון , את מלקה שהשמש בזמן – ÀÇÅÅ
úBNòìדלקמן: øîLú àG-íà" הזאת התורה דברי כל את ÄÄÀÙÇÂ

ה' את הזה והנורא הנכבד השם את ליראה הזה, בספר הכתובים

úBkîאֿלהיך. úàå Eúkî-úà 'ä àìôäå גדולות מכות זרעך, ÀÄÀÈÆÇÙÀÀÅÇ
ונאמנים". רעים וחליים àø÷näונאמנות úlçúì øæBçå אם – ÀÅÄÀÄÇÇÄÀÈ

חוזר המלקיות, את השמש שגמר  קודם הפסוקים את הקורא גמר 
וכן  המלקיות. את השמש שמשלים עד  וקורא המקרא לתחילת הקורא

הפסוקים: את קורא úàfäהוא úéøaä éøác-úà ízøîLe")ÀÇÀÆÆÄÀÅÇÀÄÇÙ
תעשון", אשר כל את תשכילו  למען אותם בפסוק:íúBçåועשיתם – ÀÅ

ïåò øtëé íeçø àeäå"יעיר ולא אפו  להשיב והרבה ישחית ולא ÀÇÀÇÅÈÙ
חמתו ", àø÷nä)כל  úlçúì øæBçå חסרה אחרות בנוסחאות – ÀÅÄÀÄÇÇÄÀÈ

הרמב"ם  ואף המקרא", לתחילת וחוזר  דברי... את "ושמרתם הפיסקה

יא יא יא יא )))) טז טז טז טז ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנתנו ((((הל הל הל הל '''' בנוסח היא מובאת לפיכך  גורסה. אינו 
"וחוזר ברישא גורסים אינם אותה, שגורסים אלה ברם, מוסגר. כמאמר

זו. פיסקה בסוף אלא המקרא", zewlndלתחילת zrya d`ixwd zeevn
בגמרא אאאא))))נלמדת יא יא יא יא ,,,, הכתוב((((כריתותכריתותכריתותכריתות כ כ כ כ ):):):):מן יט יט יט יט ,,,, תהיה",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "בקרת

בגמרא ברייתא לפי תהא. בקריאה אאאא),),),),ודורשים: כגכגכגכג,,,, שלשת ((((מכותמכותמכותמכות
שבדיינים  הגדול  המלקות, בשעת עומדים הנידון  את שחייבו  הדיינים

והשלישי המלקיות, את מונה השני  לעיל , שהזכרנו  הפסוקים את קורא
"הכהו ". הכאה: כל  לפני  úîאומר íàå,המוכה –Bãé úçz– ÀÄÅÇÇÈ

המלקה, דיןøeètשל בית ברשות הלקהו שהרי  המלקה, ((((עיין עיין עיין עיין – È
דיןדיןדיןדין).).).). בית בית בית בית  שליחשליחשליחשליח בעניןבעניןבעניןבענין ב ב ב ב  משנה משנה משנה משנה  בבבב úçàפרקפרקפרקפרק äòeöø ãBò Bì óéñBäÄÀÈÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈBúBà ïé÷ìî änk?úçà øñç íéòaøà,øîàpL(â¯á ,äë íéøáã):"íéòaøà øtñîa",íéòaøàì Ceîñ àeäL ïéðî. ©¨©§¦©§¨¦¨¥©©¤¤¡©§¦§¨©§¨¦¦§¨¤¨§©§¨¦
äãeäé éaøøîBà:ä÷Bì àeä úBîìL íéòaøà.äøúéä úà ä÷Bì àeä ïëéäå?åéôúk ïéa. ©¦§¨¥©§¨¦§¥¤§¥¨¤¤©§¥¨¥§¥¨

‡ÈlzLäì úBéeàøä úBkîa àlà BúBà ïéãîBà ïéàL.íéòaøà ìa÷ì eäeãîà,úö÷î ä÷ì,ìBëé BðéàL eøîàå ¥§¦¤¨§©¨§§¦§©¥£¨§©¥©§¨¦¨¨¦§¨§¨§¤¥¨
íéòaøà ìa÷ì–øeèt.äðBîL ìa÷ì eäeãîàäøNò,íéòaøà ìa÷ì àeä ìBëiL eøîà ä÷lMî–øeèt.øáò §©¥©§¨¦¨£¨§©¥§¤¤§¥¦¤¨¨¨§¤¨§©¥©§¨¦¨¨©

ïéåàì éðL da LiL äøáò:ãçà ãîà eäeãîà–øeèôe ä÷Bì;åàì íàå–ä÷Bìå øæBçå àtøúîe ä÷Bì. £¥¨¤¤¨§¥¨¦£¨Ÿ¤¤¨¤¨§¦¨¤¦§©¥§¥§¤
·ÈBúBà ïé÷ìî ãöék?Cìéäå Cìéä ãenòä ìò åéãé ézL úôBk,åéãâáa æçBà úñðkä ïfçå,eòø÷ð eòø÷ð íà,íàå ¥©©§¦¥§¥¨¨©¨©¥¨§¥¨§©©©§¤¤¥¦§¨¨¦¦§§¦§§§¦

iiii.mirax`l jenq `edy oipnàúùä ,àðéðîá íéòáøà àðéîà äåä ,øôñîá íéòáøà áéúë äåä éà .íéùìùå òùú åðééäã ,íéòáøà åéøçà øîåì íøåâù
:íéùìùå òùú åðééäã ,íéòáøà åéøçà øîåì íøåâä øôñîá ,íéòáøà øôñîá áéúëã.dxizid z` dwel `ed okideíéùìùå òùúã .ùìúùäì äéåàø äðéàù

:äúåà ä÷åì ïëéä íéòáøà ìù åæå ,åæ óúë ìò úçàå åæ óúë ìò úçà úåãé éúùå åéðôìî ùéìù ,ùìúùäì úåéåàø.eitzk oia:äãåäé 'øë äëìä ïéàå
`i`i`i`i.'eke eze` oicne` oi`éñåé àì áéúëãî .úåàëää úîçî åúåîé àìù äìçúá ïãîàì ïéëéøö åéä ã"áá ïé÷åìä ìëù:ïéòøåâ òåøâì êéøö íàù ììëî ,ó

.ylzydl zeie`xd zekna `l`:ãîåàä ìò íìåòì ïéôéñåî ïéàå.mirax` lawl edecn`:è÷ð àø÷ã àðùéì àìà .úçà øñç.cg` cne` edecn`éúùì
:íéúùå íéòáøà úå÷ìì åäåãîà ïåâë .úåé÷ìî.e`l m`e:úçà úå÷ìîì àìà åäåãîà àìù

aiaiaiai.cenrd lr:åéìò ïòùäì éãë äåáâå óå÷æ ò÷ø÷á õåòð àåäù.ofge:ïéã úéá çéìù ùîù.enxtp:äøéôúä éèåç åòø÷ð.eixeg`n:ä÷åìä ìùdrevxe

`xephxa yexit

לאוין , שמונה מונים אנו ואילו  החרישה, משום אינו  כלאים הלובש 
חרישתו . ידי על  עליהם íäìשעבר  øîà:לחכמים חכינאי בן  חנניא – ÈÇÈÆ
íMä àeä øéæpä àG óà אין שמניתם, ונזיר כהן אף כלומר , – ÇÇÈÄÇÅ

ברם, הטומאה. לבית שנכנס משום אלא חרישה, משום בא חיובו

אלא  הטומאה, בבית התלם לחרוש אפשר  ואי הואיל  סוברים, חכמים
מחמת  בא הטומאה על  ונזיר כהן של  חיובו נמצא לשם, נכנסים כן  אם

הוא. השם מן ונזיר  כהן  ולכן החרישה,

i p y m e i
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והפילו הרשע, הכות בן אם "והיה ב-ג): כה, (דברים בתורה כתוב מלקות בענין 
במספר . רשעתו  כדי לפניו  והכהו  siqeiהשופט `l epki mirax`משנתנו ובאה "...

המלקות. מנין לגבי  הכתוב בפירוש  תנאים שנחלקו ללמד ,

BúBà ïé÷ìî änk?למלקות הנידון את –úçà øñç íéòaøà ÇÈÇÀÄÇÀÈÄÈÅÇÇ
מלקויות, ותשע שלושים –"íéòaøà øtñîa" :øîàpL פסוק – ÆÆÁÇÀÄÀÈÇÀÈÄ

רשעתו  "כדי מסיים: "xtqnaב מתחיל : ג ופסוק ,"mirax`,"יכנו
היינו: ארבעים", "במספר כתוב: כאילו קמא תנא àeäLודורש  ïéðîÄÀÈÆ

íéòaøàì Ceîñ ארבעים" כתוב ולא הואיל  מבואר: בגמרא – ÈÀÇÀÈÄ
לומר : הכתוב שבא מכאן ארבעים", "במספר להיפך: אלא במספר ",

המספר בא שאחריו  מספר , כלומר הארבעים", את סוכם שהוא "מנין 
ותשע. שלושים היינו íéòaøàארבעים, :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÈÄ

ä÷Bì àeä úBîìL,"יכנו "ארבעים בכתוב: כמפורש –ïëéäå ÀÅÆÀÅÈ
äøúéä úà ä÷Bì àeä את שמחלקים נלמד, יג במשנה להלן  – ÆÆÇÀÅÈ

ושני מלפניו , שליש  הנידון את ומלקין חלקים, לשלושה המלקיות
רבי לדעת המשנה ושואלת כתף, כל  על  שליש – מלאחריו שלישים

הארבעים, זו את לוקה הוא היכן שלמות, ארבעים לוקה שהוא יהודה
שלישים? לשלושה המתחלקות המלקיות, ותשע שלושים על  היתירה

åéôúk ïéa. כתפיו בין  אותו  מכין האחרונה את –iaxk dkld oi`e ÅÀÅÈ
.dcedi שלא ללמד, במספר " "יכנו אמרה שהתורה מבאר, הרמב"ם

לסבול, שיוכל כמה הנידון, של כוחו  כפי משוער , במנין  אלא יכנו 
היה  אפילו ארבעים, על מוסיפים שאין  הוא, "ארבעים" שאמרה ומה
משלושים  יותר  להכות משערים אין  ולפיכך  כשמשון . ובריא חזק

אלא  הכהו  לא נמצא אחת, עוד והכה שהוסיף יארע שאם ותשע,
יוסיף". "פן על  עבר ולא לו , הראויות ארבעים

א י ה נ ש מ ר ו א ב

הגדול המלקיות מספר הוא אחת חסר שארבעים הקודמת, במשנה הזכרנו  כבר 
מזה, יותר  לסבול יכול הנידון  ואפילו  אחד , לאו  על העובר  שמקבל  כגוןביותר 

אומדים  ברם, אחת. חסר ארבעים אלא לוקה אינו כשמשון, ובריא חזק שהוא

אמדוהו ואם המלא, המלקות מספר את לקבל  הוא יכול  אם הנידון , את בתחילה

לחלות  הוא ועלול חלש, שהוא כגון  אחת, חסר  מלקות ארבעים לסבול  יכול  שאינו
באה  משנתנו  בריאותו . למצב בהתאם פחות, אותו  מלקים המלקיות, מחמת ולמות
מנין אלא אותו מלקים אין הקבוע, מהמספר פחות אותו  מלקים שאם להשמיע,

שיבואר . כפי גורעים, אלא מוסיפים ואין לשלושה; המתחלק

BúBà ïéãîBà ïéà,למלקות הנידון את –úBéeàøä úBkîa àlà ÅÀÄÆÈÀÇÈÀ
LlzLäì שאם כלומר  לשלושה, לחלקו  שאפשר  מכות במספר  – ÀÄÀÇÅ

אחת, חסר  מארבעים פחות שהוא מלקיות למספר  הנידון את אומדים
אלא  אותו אומדים אין כזה, מספר  לסבול יכול ואינו  חלש שהוא כגון

לעולם  מוסיפים ואין  לעיל ; שבארנו  כמו  לשלושה, המתחלק במספר 
אותו  מלקים אין  מלקיות, עשרה לשבע אמדוהו  אם כגון האומד , על 

יוסיף". "לא משום עשרה, שמונה ולא בלבד, עשרה חמש  אלא
íéòaøà ìa÷ì eäeãîà,אחת חסר  –úö÷î ä÷ì וראו – ÂÈÀÇÅÇÀÈÄÈÈÄÀÈ
חלש , נעשה שהוא íéòaøàהאומדים, ìa÷ì ìBëé BðéàL eøîàåÀÈÀÆÅÈÀÇÅÇÀÈÄ

שקיבל , אלו  על  נוסף מלקיות, יותר  לקבל יכול  שאינו –øeèt– È
יותר. מקבל äøNòאינו  äðBîL ìa÷ì eäeãîàאבל מלקיות, – ÂÈÀÇÅÀÆÆÀÅ

íéòaøà ìa÷ì àeä ìBëiL eøîà ä÷lMîשיש אחת, חסר – ÄÆÈÈÈÀÆÈÀÇÅÇÀÈÄ
זה בכגון  אף מלקיות, יותר לסבול הוא ויכול כוח מלקבלøeètלו  – È

הראשון  האומדן את לשנות מותר עדיין , לקה לא אם ברם יותר .

ממנו  לגרוע או עליו  éðL((((רשרשרשרש""""יייי).).).).ולהוסיף da LiL äøáò øáòÈÇÂÅÈÆÆÈÀÅ
ïéåàì,מלקות פעמיים וחייב –ãçà ãîà eäeãîàלשני – ÈÄÂÈÙÆÆÈ

ללאו  מלקיות ותשע שלושים לקבל  הוא שיכול  שאמרו  כגון החיובים,
שני , ללאו מלקיות שלוש ועוד  ושתיים ä÷Bìאחד , ארבעים – Æ

הלאוין .øeèôeמלקויות, שני  על  מלקות ספג שכן  יותר , מלקבל – È
åàì íàå, בלבד אחד ללאו אלא אמדוהו  שלא –ä÷Bì כמה – ÀÄÈÆ

אחד , לאו על שקיבל,–àtøúîeשאמדוהו ä÷Bìåמהמלקות øæBçå ÄÀÇÅÀÅÀÆ
שאם  מבואר, בגמרא עכשיו . אותו שאומדים כפי  השני, הלאו  על –
מלקיות, ואחד לארבעים שאמדוהו אלא לאוין , לשני אחד אומד  אמדוהו

אלא  השני ללאו הוסיפו  שלא דהיינו  זה, ממספר לפחות שכן ומכל 
והוא  אחד , ללאו  אלא אמדוהו שלא כמי  דינו פחות, או  מלקיות שתי

ולוקה. וחוזר ומתרפא לוקה

i y i l y m e i
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בענין ללמד  משנתנו  באה המלקות, מספר על  הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
המלקות. סדר 

BúBà ïé÷ìî ãöék?למלקות הנידון את –úôBk,קושר –ézL ÅÇÇÀÄÅÀÅ
åéãé,הלוקה של  –ãenòä ìòעד וגבוה בקרקע, הנעוץ עץ של  – ÈÈÇÈÇ

ו  עליו ; ומוטה כפוף והלוקה לבו , בצידי תחת ידיו לו העמוד,כופתים

izdw - zex`ean zeipyn
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eîøôð eîøôð,Baì úà älâî àeäL ãò.åéøçàî äðeúð ïáàäå,Bãéa ìâò ìL äòeöøe äéìò ãîBò úñðkä ïfç, ¦§§¦§§©¤§©¤¤¦§¨¤¤§¨¥©£¨©©©§¤¤¥¨¤¨§¨¤¥¤§¨
ì ãçà äìeôkäòaøàì íéðLe íéðL,da úBãøBéå úBìBò úBòeöø ézLe. §¨¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨§¥§§§¨

‚Èçôè dãé,çôè daçøå,Bñøë ét ìò úòbî dLàøå.åéøçàlî úBãé ézLe åéðôlî LéìL BúBà äkîe;Bðéàå ¨¨¤©§¨§¨¤©§Ÿ¨©©©©¦§¥©¤§¦¦§¨¨§¥¨¦§©£¨§¥
áLBé àGå ãîBò àG BúBà äkî,ähî àlà,øîàpL(á ,äë íéøáã):"èôMä Bìétäå".ìëa úçà Bãéa äkî äknäå ©¤¥§¥¤¨ª¤¤¤¡©§¦¦©Ÿ¥§©©¤©¤§¨©©§¨

Bçk. Ÿ
„ÈàøB÷ àøBwäå:'Bâå "úBNòì øîLú àG-íà",'Bâå "úBkî úàå Eúkî-úà 'ä àìôäå"(èð¯çð ,çë íéøáã),øæBçå §©¥¥¦¦§Ÿ©£§§¦§¨¤©Ÿ§§¥©§§¥

àø÷nä úlçúì.úéøaä éøác-úà ízøîLe")'Bâå "úàfä(ç ,èë íéøáã),íúBçå(çì ,çò íéìäú):íeçø àeäå" ¦§¦©©¦§¨§©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ§§¥§©
'Bâå "ïåò øtëé,(àø÷nä úlçúì øæBçå.Bãé úçz úî íàå–øeèt.éñBäúçà äòeöø ãBò Bì ó,úîå– §©¥¨Ÿ§§¥¦§¦©©¦§¨§¦¥©©¨¨¦§¨©©¨¥

.lbr ly:åùéãá øåù íåñçú àì äéì êéîñå ,åðëé íéòáøà øîàðù.drax`l mipye mipyl dletk.åæ éáâ ìò åæ úåøåôú úåòåöø òáøà.zerevx izye
:øåîç ìù úå÷ã.da zecxeie zeleráéúëã íåùî ,àîòèå .óëåà ìù éì÷ì÷ ïéòë('à äéòùé)éî àåáé ä"á÷ä øîà ,åéìòá ñåáà øåîçå åäðå÷ øåù òãé

:åéìòá ñåáà øéëî åðéàù éîî òøôéå åéìòá ñåáà øéëîù
bibibibi.gth dci:çôè åëøà ,äá äéåìú äòåöøäù ãé úéá.dagxe:çôè ìâò ìù äòåöø ìù.eqixk it lr zrbn dy`xeìù ãé úéáá àäéù êéøö êëì

:åøåáè àåäù åñéøë éô ìò úòâî äùàøù äòåöøá àìà íãàì ïé÷ìî ïéàù .åðåöøë äòåöøä øö÷ìå êéøàäì ìåëé ä÷ìîä ïæçäù ,á÷ð äòåöø.eiptln yily
áéúëã(ä"ë íéøáã).åáì ìò ,åéðôìî .íéúù éãë åéøçàìå ,úçà åúòùø éãë åéðôì ,åúòùø éãë åéðôì åäëäå.eixg`n:åæ óúë ìò ùéìùå åæ óúë ìò ùéìù

.zg` ecia dkn:åéãé éúùá äéáâî äòåöøä äéáâîùë ìáà.egk lkaáéúëã(íù):äáø äëî
cicicici.`xew `xewdeáéúëã(è"é àø÷éå)éùéìùäå ,äðåî åì êåîñäå ,àøå÷ íéðééãáù ìåãâå .'åâå úåùòì øåîùú àì íà åéìò ïéøå÷ù ,àäú äàéø÷á ,äéäú úøå÷á

íéìùäìå àåø÷ì øäîîå äéðù íòô àøå÷å øæåç íöîö àì íàå ,úå÷ìîä óåñá úåàø÷îä íéìùäì íöîöì àøå÷ä ìò äåöîå .äàëäå äàëä ìë ìò øîåà
:úå÷ìäì ä÷ìîä íéìùéùë.xeht eci zgz zn m`e:úåùøá åäëîù éðôî.el siqed:àðéðîá äòèã ïåâë.lwlwzp:äàëää úîçî éòø àéöåäù.xeht
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Cìéäå Cìéä,העמוד של  אחר  לצד  יד  כל –úñðkä ïfçåהשמש – ÅÈÀÅÈÀÇÇÇÀÆÆ
דין , בית שליח שהוא הכנסת, בית åéãâáaשל  æçBà,הצואר בבית – ÅÄÀÈÈ

להפשיטו, eîøôðכדי íàå ,eòø÷ð eòø÷ð íàהתפר שהותר  – ÄÄÀÀÄÀÀÀÄÄÀÀ
בכך;eîøôðשלהם, לדקדק לו  שאין כלומר  מפרשים:– "enxtp",ויש ÄÀÀ

הרבה, קרעים Baìשנקרעו úà älâî àeäL ãò שמגלה כלומר  – ÇÆÀÇÆÆÄ
ולא  בשרו על להלקותו שצריך  לפי לבו, כנגד  ומלאחריו  מלפניו אותו 

שנאמר בגדיו , בבבב):):):):על  כה כה כה כה ,,,, כסותו "edkde",((((דברים דברים דברים דברים  את ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),ולא

åéøçàî äðeúð ïáàäå,הלוקה של –äéìò ãîBò úñðkä ïfç ÀÈÆÆÀÈÅÇÂÈÇÇÇÀÆÆÅÈÆÈ
ההכאה  שתבוא כדי האבן, על עומד הנידון את המלקה השמש  –

בכוח ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),מלמעלה äìeôk("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ,Bãéa ìâò ìL äòeöøeÀÈÆÅÆÀÈÀÈ
äòaøàì íéðLe íéðLì ãçà אותה שכפל  רצועה כלומר – ÆÈÄÀÇÄÀÇÄÀÇÀÈÈ

רצועות ארבע ונעשו  וכפלה, וחזר ישראלישראלישראלישראל");");");");לשתיים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

úBòeöø ézLe, חמור של דקות, –da úBãøBéå úBìBò ברצועה – ÀÅÀÀÀÈ
עגל של  הכפולה ברצועה נקבים שהיו כלומר  עגל, של הארבע כפולת

שת  תחובות היו  חמורובהם של  הרצועות ישראלישראלישראלישראל").").").").י """"תפארתתפארתתפארתתפארת ((((עייןעייןעייןעיין

יכנו " "ארבעים שכתוב: עגל , של שהיא לרצועה מניין מבואר: בגמרא

לו ד ד ד ד ):):):):וסמוך כה כה כה כה ,,,, הרצועות ((((דברים דברים דברים דברים  שתי ולמה בדישו ". שור  תחסום "לא
שכתוב משום חמור ? גגגג):):):):של א א א א ,,,, אבוס ((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו וחמור קונהו  שור  "ידע

מי יבוא הקב"ה: אמר – התבונן " לא עמי ידע לא ישראל בעליו,
בעליו  אבוס מכיר  שאינו ממי ויפרע בעליו , אבוס מכות מכות מכות מכות שמכיר  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

א א א א ).).).). כגכגכגכג,,,,
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המלקות. סדר  בענין ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא זו  משנה

çôè dãé9½) טפח אורכה בה, תלויה עגל  של  שהרצועה הידית – ÈÈÆÇ
בערך), çôèס"מ daçøå,טפח עצמה הרצועה רוחב –dLàøå ÀÈÀÈÆÇÀÙÈ

הרצועה, של –Bñøë ét ìò úòbî הרצועה של שאורכה כלומר – ÇÇÇÇÄÀÅ
שהרצועה  ומכאן  טבורו; היינו  כרסו, פי  עד מגעת שתהא כדי היא,
כפי ולהאריכה לקצרה היה שאפשר באופן הידית, בנקב נתונה היתה

הלוקה. BúBàמידת äkîe, הנידון את מכה השמש  –åéðôlî LéìL ÇÆÀÄÄÀÈÈ
מלקיות עשרה שלוש  חזהו,– úBãéעל ézLe,שלישים שני – ÀÅÈ

מלקיות, ושש  עשרים כלåéøçàlîהיינו על שליש כתפיו, על  – ÄÀÇÂÈ
לפניו  "והכהו מלקות: בפרשת שכתוב הטעם, מבואר בגמרא כתף.

רשעתו " שתיים.כדי כדי  ולאחריו אחת, רשעתו כדי  לפניו –BðéàåÀÅ
áLBé àGå ãîBò àG BúBà äkî סופג כשהוא שהלוקה, כלומר – ÇÆÅÀÅ
יושב, ולא עומד  אינו  המלקות, ähîאת àlàעל כפוף כשהוא – ÆÈËÆ

èôMä"העמוד , Bìétäå" :øîàpL כשהוא שמכהו ומכאן – ÆÆÁÇÀÄÄÇÙÅ
Bçkמוטה. ìëa úçà Bãéa äkî äknäå בפרשת שנאמר – ÀÇÇÆÇÆÀÈÇÇÀÈÙ
גגגג):):):):מלקות כהכהכהכה,,,, "כשהוא ((((דברים דברים דברים דברים  ברייתא: מובאת בגמרא רבה". "מכה

אחת". בידו  מכה מכה, וכשהוא ידיו, בשתי  מגביה מגביה,

i r i a x m e i
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הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו 

àøB÷ àøBwäå הפסוקים את הנידון , את מלקה שהשמש בזמן – ÀÇÅÅ
úBNòìדלקמן: øîLú àG-íà" הזאת התורה דברי כל את ÄÄÀÙÇÂ

ה' את הזה והנורא הנכבד השם את ליראה הזה, בספר הכתובים

úBkîאֿלהיך. úàå Eúkî-úà 'ä àìôäå גדולות מכות זרעך, ÀÄÀÈÆÇÙÀÀÅÇ
ונאמנים". רעים וחליים àø÷näונאמנות úlçúì øæBçå אם – ÀÅÄÀÄÇÇÄÀÈ

חוזר המלקיות, את השמש שגמר  קודם הפסוקים את הקורא גמר 
וכן  המלקיות. את השמש שמשלים עד  וקורא המקרא לתחילת הקורא

הפסוקים: את קורא úàfäהוא úéøaä éøác-úà ízøîLe")ÀÇÀÆÆÄÀÅÇÀÄÇÙ
תעשון", אשר כל את תשכילו  למען אותם בפסוק:íúBçåועשיתם – ÀÅ

ïåò øtëé íeçø àeäå"יעיר ולא אפו  להשיב והרבה ישחית ולא ÀÇÀÇÅÈÙ
חמתו ", àø÷nä)כל  úlçúì øæBçå חסרה אחרות בנוסחאות – ÀÅÄÀÄÇÇÄÀÈ

הרמב"ם  ואף המקרא", לתחילת וחוזר  דברי... את "ושמרתם הפיסקה

יא יא יא יא )))) טז טז טז טז ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנתנו ((((הל הל הל הל '''' בנוסח היא מובאת לפיכך  גורסה. אינו 
"וחוזר ברישא גורסים אינם אותה, שגורסים אלה ברם, מוסגר. כמאמר

זו. פיסקה בסוף אלא המקרא", zewlndלתחילת zrya d`ixwd zeevn
בגמרא אאאא))))נלמדת יא יא יא יא ,,,, הכתוב((((כריתותכריתותכריתותכריתות כ כ כ כ ):):):):מן יט יט יט יט ,,,, תהיה",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "בקרת

בגמרא ברייתא לפי תהא. בקריאה אאאא),),),),ודורשים: כגכגכגכג,,,, שלשת ((((מכותמכותמכותמכות
שבדיינים  הגדול  המלקות, בשעת עומדים הנידון  את שחייבו  הדיינים

והשלישי המלקיות, את מונה השני  לעיל , שהזכרנו  הפסוקים את קורא
"הכהו ". הכאה: כל  לפני  úîאומר íàå,המוכה –Bãé úçz– ÀÄÅÇÇÈ

המלקה, דיןøeètשל בית ברשות הלקהו שהרי  המלקה, ((((עיין עיין עיין עיין – È
דיןדיןדיןדין).).).). בית בית בית בית  שליחשליחשליחשליח בעניןבעניןבעניןבענין ב ב ב ב  משנה משנה משנה משנה  בבבב úçàפרקפרקפרקפרק äòeöø ãBò Bì óéñBäÄÀÈÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bãé ìò äìBb äæ éøä.íéna ïéa éòøa ïéa ì÷ì÷úð–øeèt.äãeäé éaøøîBà:Léàä–éòøa,äMàäå– £¥¤¤©¨¦§©§©¥¨¥¦¥©©¦¨©¦§¨¥¨¦¨¥¦§¨¦¨
íéna. ©©¦
ÂËe÷lL úBúøë éáiç ìk–ïúøë éãé eøèôð,øîàpL(â ,äë íéøáã):éçà äì÷ðå"éðéòì E"E–ä÷lLk,àeä éøä ¨©¨¥¨¥¤¨¦§§§¥¨¥¨¤¤¡©§¦§¨¨¦§¥¤§¤¨¨£¥

éçàkE;éøácìàéìîb ïa àéððç éaø.øîàìàéìîb ïa àéððç éaø:äéìò BLôð ìèBð úçà äøáò øáBòä íà äî §¨¦¦§¥©¦£©§¨¤©§¦¥¨©©¦£©§¨¤©§¦¥¨¦¨¥£¥¨©©¥©§¨¤¨
–úçà äåöî äNBòä,BLôð Bì ïúpzL änëå änk úçà ìò.ïBòîL éaøøîBà:ãîì àeä BîB÷nî,øîàpLàø÷éå) ¨¤¦§¨©©©©©©¨§©¨¤¦¨¤©§©¦¦§¥¦§¨¥¤¤¡©

(èë ,çé:'Bâå "úNòä úBLôpä eúøëðå";øîBàå(ä ,íù íù):"íäa éçå íãàä íúà äNòé øLà",àä,áLBiä ìk §¦§§©§¨¨ŸŸ§§¥£¤©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤¨¨©¥
äøáò øáò àGå–äåöî äNBòk øëN Bì ïéðúBð.éaø øa ïBòîL éaøøîBà:øîBà àeä éøä(âë ,áé íéøáã):÷ø" §¨©£¥¨§¦¨¨§¤¦§¨©¦¦§©©¦¥£¥¥©

'Bâå "Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç;äîeepnî äö÷ íãà ìL BLôpL ícä íà,epnî LøBtä £©§¦§¦£Ÿ©¨¦©¨©¨¤§¨¦©¨¤©§¤¨¨¨¨¦¤©¥¦¤
øëN ìa÷î–úBéøòå ìæb,ïúãnçîe ïäì äeàúî íãà ìL BLôpL,ïäî LøBtä,änëå änk úçà ìò §©¥¨¨¨¥©£¨¤©§¤¨¨¦§©¨¨¤§©§¨©©¥¥¤©©©©¨§©¨

åéúBøBc úBøBãìe åéúBøBãìe Bì äkæiL,úBøBcä ìk óBñ ãò. ¤¦§¤§¨§¨©¨©
ÊËàéL÷ò ïa àéððç éaøøîBà:LBãwä äöøìàøNé úà úBkæì àeä Ceøa,úBöîe äøBz íäì äaøä Cëéôì, ©¦£©§¨¤£©§¨¥¨¨©¨¨§©¤¦§¨¥§¦¨¦§¨¨¤¨¦§

áéúëã(ä"ë íéøáã):êìëìúðù äì÷ð éøäå ,êéðéòì êéçà äì÷ðådy`e:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äáåøî äúùåáã ,íéîá óà
eheheheh.ozzixk icin exhtp:äáåùú åùò íà.dnke dnk zg` lr zg` devn dyerdåéìò ìáé÷ù éî ,øîà÷ å÷ìù úåúéøë éáééç ìòã ,éùøôîã úéà

äéôðàá àúìîã ,éùøôîã úéàå .úåðòøåô úãî ìò äáåøî äáåè äãîù ,úøë éãéî øèôéå åùôð åì ïúðéúù äîëå äîë úçà ìò ,ä÷ìùë äåöî äùòå ïéãä
:úåøéáò ìù ïùðåòî å"÷ ,úåöî ìù ïøëù ïúî òéãåäì ,øîà÷ äùôð.cnl `ed enewnnäøéáò øáò àìå áùåéäù ïéãîì åðà åäá éøééàã úåúéøë éáééçî

úåéøòá áéúëã .äåöî äùåòë øëù åéìò ïéìòî(ç"é àø÷éå)øîåàå ,úåùôðä åúøëðå(íù)úåìâì åáø÷ú àì äéì êéîñå ,íäá éçå íãàä íúåà äùòé øùà
àáù éîá à÷åã äæå .äøéáò äùåòù éîá úøë ùéðòäù êøãë ,íäá éçå äéá áéúëå ,äåöî äùåò åàøå÷ áåúëä äåøò äìâî åðéàå áùåéù éîù éøä ,äåøò

:åá àöåéëå ÷éãöä óñåéë ,äàùò àìå åøöé ùáëå åãéì äøéáò
fhfhfhfh.zevne dxez mdl daxd jkitlåùôðù ïúåà ïéìëåà åéä àì éëä åàìáù ô"òà ,íäî íéìéãá ïäùë øëù úåáøäì éãë íéùîøå íéö÷ù úùøô ïåâë
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שטעה, כגון שחייבוהו, מהמספר  יותר אחת מכה כלומר  –úîå– ÈÅ
Bãéהלוקה, ìò äìBb äæ éøä המיתו שהרי  גלות, המלקה חייב – ÂÅÆÆÇÈ

בפרשת  שכתוב לאו, על המלקה עבר  מת, לא הלוקה ואם בשוגג.

גגגג):):):):מלקות כה כה כה כה ,,,, הכתוב l"."siqei`((((דבריםדבריםדבריםדברים על  ברייתא מובאת בגמרא
אלה((((שם שם שם שם ):):):): על  להכותו יוסיף פן יוסיף, dax"לא dknאחיך ונקלה

לי  "אין – siqei")לעיניך" `l" meyn aiigy) מכה רבה". "מכה אלא
יוסיף" "לא לומר: תלמוד  מניין ? idy`).מועטת dkn lk) מה כן, אם

הראשונות על לימד  רבה"? "מכה לומר: edeaiigy),תלמוד  zeknd)
בידו  מכה "והמכה הקודמת: במשנה שנינו ומכאן רבה"; מכה שהן 

egekאחת lka."ì÷ì÷úð,המלקות מחמת הלוקה –éòøa ïéa– ÄÀÇÀÇÅÈÅÄ
צואה, לו  íénaשיצאה ïéaידי על ונתבזה רגלים, מי לו  שיצאו – ÅÇÇÄ

הטעם,øeètכך, מבואר בגמרא להלקותו . מוסיפים שאין כלומר – È
שכתוב שנתבזה ((((שםשםשםשם):):):):משום נקלה, כבר והרי  לעיניך ", אחיך  "ונקלה

לעיל. כמבואר  קלקולו, ידי éòøaעל  ,Léàä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÄÈÅÄ
המכות  מחמת שנתלכלך  לאחר  אלא מלקות עוד  מלקבל  פטור  אינו –

íénaברעי, ,äMàäå כשנתלכלכה אפילו  פטורה האשה ואילו  – ÀÈÄÈÇÇÄ
איש . משל מרובה האשה של שבושתה רגלים, iaxkבמי  dkld oi`e

.dcedi
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e÷lL úBúøë éáiç ìkחייבי פרקנו , בתחלת שהזכרנו  כפי  שכן, – ÈÇÈÅÈÅÆÈ
שה  שלקו ,כריתות וכיון  לוקים, הם הרי  למלקות, בהם eøèôðÄÀÀתרו
ïúøë éãé,כרת מעונש  נפטרו –"Eéðéòì Eéçà äì÷ðå" :øîàpL ÀÅÈÅÈÆÆÁÇÀÄÀÈÈÄÀÅÆ

לומר: הכתוב בא –Eéçàk àeä éøä ,ä÷lLk,שלקה לאחר  – ÀÆÈÈÂÅÀÈÄ
הוא. ìàéìîbאחיך  ïa àéððç éaø éøác נפטרים אינם ברם, – ÄÀÅÇÄÂÇÀÈÆÇÀÄÅ

בברייתא שנינו וכן  תשובה; עשו כן אם אלא יגיגיגיג,,,,מכרת, מכותמכותמכותמכות ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ארבעים,בבבב):):):): מלקות בכלל  ישנם כריתות חייבי  אומר : עקיבא "רבי 

להן". מוחלין  מעלה של דין בית תשובה, עשו  àéððçשאם éaø øîàÈÇÇÄÂÇÀÈ
äéìò BLôð ìèBð úçà äøáò øáBòä íà äî :ìàéìîb ïaÆÇÀÄÅÈÄÈÅÂÅÈÇÇÅÇÀÈÆÈ
(שאף  מלקות או  כרת עונש  ידי על ממנו נפשו שנוטלים כלומר  –

יד), במשנה שלמדנו  כפי  למות, העבריין  עלול äNBòäÈÆממלקות

BLôð Bì ïúpzL änëå änk úçà ìò ,úçà äåöî שמידה – ÄÀÈÇÇÇÇÇÇÈÀÇÈÆÄÈÆÇÀ
יש ז . משנה א בפרק שבארנו  כמו  הפורענות, ממידת מרובה טובה
לדבריו  נוספת ראיה זה וחומר  בקל ללמדנו בא חנניא שרבי  מפרשים,

ולקה, הדין את עליו  וקיבל  מצוה ועשה כרת, שנתחייב שמי הקודמים,
הוא, עצמו בפני שמאמר מפרשים ויש מכרת. וייפטר  נפשו לו  תינתן

עבירות. של מעונשן  וחומר  קל מצוות, של  שכרן  מתן  éaøÇÄלהודיענו 
ãîì àeä BîB÷nî :øîBà ïBòîL וכן הכרת שענין  ממקום – ÄÀÅÄÀÈÅ

נפשו  המצוה שבעשיית אנו , למדים בו, נזכרים מצוה עשיית ענין  גם
לו ניתנת אדם שלמהשלמהשלמהשלמה"),"),"),"),של """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  כרת:øîàpL((((עייןעייןעייןעיין בענין – ÆÆÁÇ

úNòä úBLôpä eúøëðå";"עמם הכתובøîBàåמקרב ((((באותה באותה באותה באותה – ÀÄÀÀÇÀÈÈÙÙÀÅ
àäפרשהפרשהפרשהפרשה):):):): ,"íäa éçå íãàä íúà äNòé øLà" משם הרי  – ÂÆÇÂÆÙÈÈÈÈÈÇÈÆÈ

למד: äøáòאתה øáò àGå áLBiä ìk, לידו עבירה שבאה – ÈÇÅÀÈÇÂÅÈ
עשאה ולא יצרו את äNBòk((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),וכבש øëN Bì ïéðúBðÀÄÈÈÀÆ

äåöî."בהם "וחי  שכתוב כמו  נפשו , לו  שניתנת –ïBòîL éaø ÄÀÈÇÄÄÀ
øîBà àeä éøä :øîBà éaø øa:אומר הכתוב הרי  –÷æç ÷ø" ÇÇÄÅÂÅÅÇÂÇ

Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì עם הנפש תאכל  ולא ÀÄÀÄÂÙÇÈÄÇÈÇÈÆ
epnîהבשר "; äö÷ íãà ìL BLôpL ícä íà äîe שהאדם – ÈÄÇÈÆÇÀÆÈÈÈÈÄÆ

בו, בוחל epnîמטבעו  LøBtä,אוכלו ואינו –øëN ìa÷î– ÇÅÄÆÀÇÅÈÈ
כח כח כח כח ):):):):שנאמר  יביביביב,,,, עולם",((((דברים דברים דברים דברים  עד  אחריך ולבניך  לך ייטב "למען 

ïúãnçîe ïäì äeàúî íãà ìL BLôpL ,úBéøòå ìæb– ÈÅÇÂÈÆÇÀÆÈÈÄÀÇÈÈÆÀÇÀÈÇ
אותם, וחומד אחריהם נמשך מטבעו  ìòשהאדם ,ïäî LøBtäÇÅÅÆÇ

,åéúBøBc úBøBãìe åéúBøBãìe Bì äkæiL änëå änk úçàÇÇÇÈÀÇÈÆÄÀÆÀÈÀÈ
úBøBcä ìk óBñ ãò.מאד מרובות הן שזכויותיו  – ÇÈÇ

i y i n g m e i
ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

והיא משנתנ הקודמת, למשנה המשך שהם אגדה, בדברי מכות מסכת מסיימת ו
שתרבינה  כדי מצוות, הרבה על והוזהרו  לישראל, תורה שניתנה ללמד , מוסיפה

והמצוות. התורה קיום ידי  על זכויותיהם

úBkæì àeä Ceøa LBãwä äöø :øîBà àéL÷ò ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÂÇÀÈÅÈÈÇÈÈÀÇ
ìàøNé úà,שכרם להרבות –úBöîe äøBz íäì äaøä Cëéôì ÆÄÀÈÅÀÄÈÄÀÈÈÆÈÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîàpL(àë ,áî äéòùé):"øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö ïòîì õôç 'ä". ¤¤¡©¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
˙ Â Î Ó ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

z e r e a y z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡íézL úBòeáL,òaøà ïäL.íézL äàîhä úBòéãé,òaøà ïäL.úBàéöéíézL úaMä,òaøà ïäL.úBàøî §§©¦¤¥©§©§¦©ª§¨§©¦¤¥©§©§¦©©¨§©¦¤¥©§©©§
íéòâðíéðL,äòaøà ïäL. §¨¦§©¦¤¥©§¨¨

:ïäá äö÷ íãà ìù.ewcv ornl:ïúåà úåëæìå ìàøùé úà ÷éãöäì
˙ÂÚÂ·˘ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀mizy ,zereayàéãäá àø÷á éáéúë('ä àø÷éå)úà äðòîù ,òøäì ,ìëåà àì .áéèéäì ,ìëåà .áéèéäì åà òøäì íéúôùá àèáì òáùú éë ùôð åà
:òîùî àáäì áéèéäì åà òøäìã ,àáäì åàìå ïéä àåäù øáã ìëì ä"äå .åîöò.rax` ody.øáòùìã åàìå ïéä ,ïäå .éáéúë àìã íéøçà íéúù ãåò úåáøì ùé

:ìëàå éúìëà àì åà ,ìëà àìå éúìëà åîë.d`nehd zericiàîè øáã ìëá òâú øùà ùôð åà(íù):åéùã÷å ùã÷î úàîåè ìöà àø÷éåá øåîàä ,.mizy
áéúëã .àø÷á éáéúë(íù)éøä ,ùã÷îì ñðëð åà .úçà éøä ,ùãå÷ øùá ìëà íìòä åúåà éãé ìòå äàîåè åðîî äîìòðù òîùî ,àîè àåäå åðîî íìòðå

:íéúù.rax` ody:äàîåèä úà àåä øåëæå ùã÷î íìòäå ,ùãå÷ íìòä .íéøçà íéáåéç íéðù ãåò úåáøì ùé.zayd ze`iviãéçéä úåùøî äàöåä
'åâå äðçîá ìå÷ åøéáòéå äùî åöéå ïî àø÷î ïðéôìé ,íéáøä úåùøì(æ"ì úåîù):íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî å÷éôú àì ,.mizyèéùåäå õåçá ãîåòì úçà

:õåçì åàéöåäå åîå÷îî õôçä ìèðå íéðôá ãîåòì úçàå ,åàéöåäå õôçä ìèðå íéðôì åãé.rax` odyéñåäì ùé.éáéúë àìã â"òà ,äñðëäã íéúù ãåò ó
á ãîåòì úçàå ,ñéðëäå õôç ìèðå õåçì åãé àéöåäå íéðôá ãîåòì úçà .äñðëää ìò äãéô÷ä êë ,äàöåäá úåùøì úåùøî äøåú äãéô÷äù íùëùõåç

:åçéðäå íéðôì åèéùåäå åîå÷îî õôç ìèðåmizy mirbp ze`xnàø÷á éáéúë(â"é àø÷éå):úøäáå úàù ,.rax` odyàìã ,úøäáã äãìåúå úàùã äãìåú

`xephxa yexit

שהאדם  בדברים אף תעשה", "לא ומצוות אזהרות להם הרבה –
התורה, צוותה שכך משום מהם ופורשים שהואיל מהם, בדל  מטבעו

מרובות, זכויותיהם B÷ãöהרי  ïòîì õôç 'ä" :øîàpL להצדיק – ÆÆÁÇÈÅÀÇÇÄÀ
לכן ולזכותו , ישראל øécàéå"את äøBz ìécâé בפירושו הרמב"ם – ÇÀÄÈÀÇÀÄ

מצוות  מתרי "ג מצוה אדם כשיקיים בתורה, האמונה "מעיקרי  כותב:

אלא  פנים, בשום העולם מכוונת כוונה עמה ישתף ולא וכהוגן, כראוי
ועל הבא. העולם לחיי  בה זכה הנה מאהבה, לשמה אותה שיעשה

יעשה  שלא אפשר  אי  הרבה, בהיותן  המצוות כי חנניא, רבי  אמר זה
המצוה  אותה ובעשותו ושלמותה, מתכונתה על  מהן  אחת בחייו אדם

ששאל מה הזה, העיקר על  שיורה וממה מעשה. באותו  נפשו תחיה
כלום  לו : והשיבו הבא? עולם לחיי  אני  מה תרדיון : בן  חנניא רבי

השיב: כך  על  כהוגן ? מצוה לעשות לך נזדמן  כלום לידך, מעשה בא
וזכה  שאפשר , מה ככל שלמות דרך  על  צדקה מצות לו  נזדמנה כי

שהמצוות  עקשיא: בן חנניא רבי דברי מפרשים ויש  הבא. העולם לחיי 
שהרי בתורה, ה' שיצוום צריך  אין בהם וחי האדם אותם יעשה אשר

אלא  לחבירו, אדם שבין המשפטים וכן אשה, לישא רוצה אדם כל
בהם  זוכים ישראל היו לא בתורה, כתובות מצוות אותן  היו לא אם

עושים  שהם באומרם, עתה אבל טוב. שכר עליהם מקבלים היו  ולא
בעמלם טוב שכר להם יהיה לשמו, שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").המצוות """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ((((עייןעייןעייןעיין

ú å ò å á ù ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

א) מעצמו : נשבע שהאדם הם, שבועות סוגי iehia",ארבעה zreay" שכתוב כמו
נפש  "או ד ): ה, miztya(ויקרא `hal rayz ik שנשבע כגון להיטיב", או  להרע

ב) יאכל. שלא או ey`,שיאכל zreay:( ז כ , (שמות שכתוב `zכמו `yz `l"
,"`eyl jidlÎ` 'd my(ג זהב. שהוא אבן על  שנשבע zecrd,כגון zreayכמו

אלה, קול  ושמעה תחטא כי  "ונפש א): ה, (ויקרא crשכתוב `edeאו ראה או 
לחברו חייב שאחד ממון, עדות שידעו  עדים היינו עוונו", ונשא יגיד לא אם ידע
יודעים  שאינם לו נשבעו  והם דין, בבית לו ויעידו  שיבואו  התובע מהם ודרש  כסף,

ד) עדות. כל oecwitd,לו zreay תחטה כי  "נפש  כא-כב): ה, (ויקרא שכתוב כמו 
בה', מעל  ezinr.ומעלה z` wyr e` lfba e` ci zneyza e` oecwta ezinra ygike

..."xwy lr raype da ygke dca` `vn e`לחברו שיש  בממון  כופר  שאדם היינו
צד בהן שיש  אלו, שבועות ארבע מלבד  כלום. אצלו לו שאין לו ונשבע בידו ,
את  מחייבים הדין שבית יש  לעיל , שהזכרנו  כפי מעצמו, נשבע שאדם שווה,
מסכתנו הדיינים". "שבועת נקראת זו ושבועה להישבע, הנתבע את או  התובע
הראשונים  הפרקים בשני  ברם, הללו. השבועות סוגי  כל של  הדינים בפרטי עוסקת

המדברת  פרשה שבאותה משום כנראה וזה טומאה, העלם בדיני  מסכתנו  עוסקת

ב): ה, (ויקרא טומאה העלם בענין גם כתוב העדות ושבועת ביטוי  שבועת בענין 

טמאה  בהמה בנבלת או טמאה חיה בנבלת או  טמא דבר בכל  תגע אשר  נפש "או

קרבן חיוב יש בכולן  שכן  ואשם", טמא והוא ממנו  ונעלם טמא, שרץ בנבלת או 

בני שני  או תורים שתי  מביא העני  הצאן, מן קרבנו  מביא (העשיר  ויורד עולה

מבי יונה בני לשני או  תורים לשתי  משגת ידו שאין  ומי האיפה יונה, עשירית א

לחטאת). המסכת,epzpyn,סולת של הראשונה zekldהמשנה ibeq drax` dpen
,"rax` ody miizy" :deey cv mda yiy שבועת דיני הם אלו הלכות מסוגי ושניים

שיבואר . כפי  בהם, דנה שמסכתנו  טומאה, העלם ודיני הביטוי 

íézL úBòeáL,בתורה בפירוש כתובות "ביטוי " שבועות שתי  – ÀÀÇÄ
שנאמר קרבן , חייב עליהן, ועבר נשבע אדם דדדד):):):):שאם ה ה ה ה ,,,, "או ((((ויקראויקראויקראויקרא

הכתוב, של ומשמעו  להיטיב", או  להרע בשפתים לבטא תשבע כי נפש

אוכל ", שלא "שבועה שנשבע כגון  לעצמו, להרע העתיד  על שנשבע
שאוכל "; "שבועה כגון : לעצמו, להיטיב òaøàאו  ïäL שחכמים – ÆÅÇÀÇ

שחייבים  שבועות, שתי עוד  הכתובים, מדרש פי  על עליהן  הוסיפו
כגון  העבר , על שנשבע והיינו בתורה, מפורשות שאינן אף עליהן,

אכלתי ". "שלא או: שאכלתי " íézL"שבועה äàîhä úBòéãé– ÀÄÇËÀÈÀÇÄ
כך ואחר  שנטמא שידע היינו  טומאתו , ממנו  ונעלמה שנטמא, אדם
שנודע  לאחר  הרי  טמא, כשהוא למקדש נכנס או קודש ואכל  שכח,

ויורד עולה קרבן  להביא הוא חייב הדבר, בבבב),),),),לו הההה,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כמו ((((עייןעייןעייןעיין
"ידיעות  המשנה בלשון  נקראים זו  טומאה דיני בהקדמה. לעיל  שהזכרנו 

תחילה  ידע כן אם אלא קרבן עליה חייב אדם שאין  לפי הטומאה",
מפורשות  שבתורה ללמד, באה משנתנו ממנו. נעלמה כך  ואחר שנטמא,

שכתוב קרבן , עליהן שחייבים הטומאה" "ידיעות בבבב):):):):שתי הההה,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ידי ועל טומאתו, ממנו  שנעלמה ומשמע: טמא", והוא ממנו "ונעלם

קודש, בשר אכל  `zg;כך  ixd,למקדש נכנס miizy;או  ixdïäLÆÅ
òaøà,שתיים עוד  עליהן  והוסיפו הכתובים מריבוי חכמים שדרשו – ÇÀÇ

טמא, שהוא זוכר  שהיה ואכלו ,היינו, קודש שזה ממנו  שנעלם אלא
להלן  כמבואר  לתוכו , ונכנס מקדש  שזה ממנו  שנעלם משנה משנה משנה משנה או בבבב ((((פרקפרקפרקפרק

òaøàאאאא).).).). ïäL ,íézL úaMä úBàéöéשבת במסכת ב ב ב ב ))))– ((((צוצוצוצו,,,, ÀÄÇÇÈÀÇÄÆÅÇÀÇ
במחנה" קול  ויעבירו משה "ויצו הכתוב מן  וווו))))למדים לולולולו,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

איסורי ושני הרבים, לרשות היחיד מרשות חפץ להוציא בשבת שאסור 
בתורה: המפורשים הם ידו `.הוצאה ומושיט הרבים ברשות העומד

הרבים; לרשות ומוציאו  משם חפץ ונוטל  היחיד  העומדa.לרשות
למדו , וחכמים הרבים. לרשות ומוציאו משם דבר ונוטל היחיד , ברשות

izdw - zex`ean zeipyn
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Bãé ìò äìBb äæ éøä.íéna ïéa éòøa ïéa ì÷ì÷úð–øeèt.äãeäé éaøøîBà:Léàä–éòøa,äMàäå– £¥¤¤©¨¦§©§©¥¨¥¦¥©©¦¨©¦§¨¥¨¦¨¥¦§¨¦¨
íéna. ©©¦
ÂËe÷lL úBúøë éáiç ìk–ïúøë éãé eøèôð,øîàpL(â ,äë íéøáã):éçà äì÷ðå"éðéòì E"E–ä÷lLk,àeä éøä ¨©¨¥¨¥¤¨¦§§§¥¨¥¨¤¤¡©§¦§¨¨¦§¥¤§¤¨¨£¥

éçàkE;éøácìàéìîb ïa àéððç éaø.øîàìàéìîb ïa àéððç éaø:äéìò BLôð ìèBð úçà äøáò øáBòä íà äî §¨¦¦§¥©¦£©§¨¤©§¦¥¨©©¦£©§¨¤©§¦¥¨¦¨¥£¥¨©©¥©§¨¤¨
–úçà äåöî äNBòä,BLôð Bì ïúpzL änëå änk úçà ìò.ïBòîL éaøøîBà:ãîì àeä BîB÷nî,øîàpLàø÷éå) ¨¤¦§¨©©©©©©¨§©¨¤¦¨¤©§©¦¦§¥¦§¨¥¤¤¡©

(èë ,çé:'Bâå "úNòä úBLôpä eúøëðå";øîBàå(ä ,íù íù):"íäa éçå íãàä íúà äNòé øLà",àä,áLBiä ìk §¦§§©§¨¨ŸŸ§§¥£¤©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤¨¨©¥
äøáò øáò àGå–äåöî äNBòk øëN Bì ïéðúBð.éaø øa ïBòîL éaøøîBà:øîBà àeä éøä(âë ,áé íéøáã):÷ø" §¨©£¥¨§¦¨¨§¤¦§¨©¦¦§©©¦¥£¥¥©

'Bâå "Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç;äîeepnî äö÷ íãà ìL BLôpL ícä íà,epnî LøBtä £©§¦§¦£Ÿ©¨¦©¨©¨¤§¨¦©¨¤©§¤¨¨¨¨¦¤©¥¦¤
øëN ìa÷î–úBéøòå ìæb,ïúãnçîe ïäì äeàúî íãà ìL BLôpL,ïäî LøBtä,änëå änk úçà ìò §©¥¨¨¨¥©£¨¤©§¤¨¨¦§©¨¨¤§©§¨©©¥¥¤©©©©¨§©¨

åéúBøBc úBøBãìe åéúBøBãìe Bì äkæiL,úBøBcä ìk óBñ ãò. ¤¦§¤§¨§¨©¨©
ÊËàéL÷ò ïa àéððç éaøøîBà:LBãwä äöøìàøNé úà úBkæì àeä Ceøa,úBöîe äøBz íäì äaøä Cëéôì, ©¦£©§¨¤£©§¨¥¨¨©¨¨§©¤¦§¨¥§¦¨¦§¨¨¤¨¦§

áéúëã(ä"ë íéøáã):êìëìúðù äì÷ð éøäå ,êéðéòì êéçà äì÷ðådy`e:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äáåøî äúùåáã ,íéîá óà
eheheheh.ozzixk icin exhtp:äáåùú åùò íà.dnke dnk zg` lr zg` devn dyerdåéìò ìáé÷ù éî ,øîà÷ å÷ìù úåúéøë éáééç ìòã ,éùøôîã úéà

äéôðàá àúìîã ,éùøôîã úéàå .úåðòøåô úãî ìò äáåøî äáåè äãîù ,úøë éãéî øèôéå åùôð åì ïúðéúù äîëå äîë úçà ìò ,ä÷ìùë äåöî äùòå ïéãä
:úåøéáò ìù ïùðåòî å"÷ ,úåöî ìù ïøëù ïúî òéãåäì ,øîà÷ äùôð.cnl `ed enewnnäøéáò øáò àìå áùåéäù ïéãîì åðà åäá éøééàã úåúéøë éáééçî

úåéøòá áéúëã .äåöî äùåòë øëù åéìò ïéìòî(ç"é àø÷éå)øîåàå ,úåùôðä åúøëðå(íù)úåìâì åáø÷ú àì äéì êéîñå ,íäá éçå íãàä íúåà äùòé øùà
àáù éîá à÷åã äæå .äøéáò äùåòù éîá úøë ùéðòäù êøãë ,íäá éçå äéá áéúëå ,äåöî äùåò åàøå÷ áåúëä äåøò äìâî åðéàå áùåéù éîù éøä ,äåøò

:åá àöåéëå ÷éãöä óñåéë ,äàùò àìå åøöé ùáëå åãéì äøéáò
fhfhfhfh.zevne dxez mdl daxd jkitlåùôðù ïúåà ïéìëåà åéä àì éëä åàìáù ô"òà ,íäî íéìéãá ïäùë øëù úåáøäì éãë íéùîøå íéö÷ù úùøô ïåâë
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שטעה, כגון שחייבוהו, מהמספר  יותר אחת מכה כלומר  –úîå– ÈÅ
Bãéהלוקה, ìò äìBb äæ éøä המיתו שהרי  גלות, המלקה חייב – ÂÅÆÆÇÈ

בפרשת  שכתוב לאו, על המלקה עבר  מת, לא הלוקה ואם בשוגג.

גגגג):):):):מלקות כה כה כה כה ,,,, הכתוב l"."siqei`((((דבריםדבריםדבריםדברים על  ברייתא מובאת בגמרא
אלה((((שם שם שם שם ):):):): על  להכותו יוסיף פן יוסיף, dax"לא dknאחיך ונקלה

לי  "אין – siqei")לעיניך" `l" meyn aiigy) מכה רבה". "מכה אלא
יוסיף" "לא לומר: תלמוד  מניין ? idy`).מועטת dkn lk) מה כן, אם

הראשונות על לימד  רבה"? "מכה לומר: edeaiigy),תלמוד  zeknd)
בידו  מכה "והמכה הקודמת: במשנה שנינו ומכאן רבה"; מכה שהן 

egekאחת lka."ì÷ì÷úð,המלקות מחמת הלוקה –éòøa ïéa– ÄÀÇÀÇÅÈÅÄ
צואה, לו  íénaשיצאה ïéaידי על ונתבזה רגלים, מי לו  שיצאו – ÅÇÇÄ

הטעם,øeètכך, מבואר בגמרא להלקותו . מוסיפים שאין כלומר – È
שכתוב שנתבזה ((((שםשםשםשם):):):):משום נקלה, כבר והרי  לעיניך ", אחיך  "ונקלה

לעיל. כמבואר  קלקולו, ידי éòøaעל  ,Léàä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÄÈÅÄ
המכות  מחמת שנתלכלך  לאחר  אלא מלקות עוד  מלקבל  פטור  אינו –

íénaברעי, ,äMàäå כשנתלכלכה אפילו  פטורה האשה ואילו  – ÀÈÄÈÇÇÄ
איש . משל מרובה האשה של שבושתה רגלים, iaxkבמי  dkld oi`e

.dcedi
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e÷lL úBúøë éáiç ìkחייבי פרקנו , בתחלת שהזכרנו  כפי  שכן, – ÈÇÈÅÈÅÆÈ
שה  שלקו ,כריתות וכיון  לוקים, הם הרי  למלקות, בהם eøèôðÄÀÀתרו
ïúøë éãé,כרת מעונש  נפטרו –"Eéðéòì Eéçà äì÷ðå" :øîàpL ÀÅÈÅÈÆÆÁÇÀÄÀÈÈÄÀÅÆ

לומר: הכתוב בא –Eéçàk àeä éøä ,ä÷lLk,שלקה לאחר  – ÀÆÈÈÂÅÀÈÄ
הוא. ìàéìîbאחיך  ïa àéððç éaø éøác נפטרים אינם ברם, – ÄÀÅÇÄÂÇÀÈÆÇÀÄÅ

בברייתא שנינו וכן  תשובה; עשו כן אם אלא יגיגיגיג,,,,מכרת, מכותמכותמכותמכות ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ארבעים,בבבב):):):): מלקות בכלל  ישנם כריתות חייבי  אומר : עקיבא "רבי 

להן". מוחלין  מעלה של דין בית תשובה, עשו  àéððçשאם éaø øîàÈÇÇÄÂÇÀÈ
äéìò BLôð ìèBð úçà äøáò øáBòä íà äî :ìàéìîb ïaÆÇÀÄÅÈÄÈÅÂÅÈÇÇÅÇÀÈÆÈ
(שאף  מלקות או  כרת עונש  ידי על ממנו נפשו שנוטלים כלומר  –

יד), במשנה שלמדנו  כפי  למות, העבריין  עלול äNBòäÈÆממלקות

BLôð Bì ïúpzL änëå änk úçà ìò ,úçà äåöî שמידה – ÄÀÈÇÇÇÇÇÇÈÀÇÈÆÄÈÆÇÀ
יש ז . משנה א בפרק שבארנו  כמו  הפורענות, ממידת מרובה טובה
לדבריו  נוספת ראיה זה וחומר  בקל ללמדנו בא חנניא שרבי  מפרשים,

ולקה, הדין את עליו  וקיבל  מצוה ועשה כרת, שנתחייב שמי הקודמים,
הוא, עצמו בפני שמאמר מפרשים ויש מכרת. וייפטר  נפשו לו  תינתן

עבירות. של מעונשן  וחומר  קל מצוות, של  שכרן  מתן  éaøÇÄלהודיענו 
ãîì àeä BîB÷nî :øîBà ïBòîL וכן הכרת שענין  ממקום – ÄÀÅÄÀÈÅ

נפשו  המצוה שבעשיית אנו , למדים בו, נזכרים מצוה עשיית ענין  גם
לו ניתנת אדם שלמהשלמהשלמהשלמה"),"),"),"),של """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  כרת:øîàpL((((עייןעייןעייןעיין בענין – ÆÆÁÇ

úNòä úBLôpä eúøëðå";"עמם הכתובøîBàåמקרב ((((באותה באותה באותה באותה – ÀÄÀÀÇÀÈÈÙÙÀÅ
àäפרשהפרשהפרשהפרשה):):):): ,"íäa éçå íãàä íúà äNòé øLà" משם הרי  – ÂÆÇÂÆÙÈÈÈÈÈÇÈÆÈ

למד: äøáòאתה øáò àGå áLBiä ìk, לידו עבירה שבאה – ÈÇÅÀÈÇÂÅÈ
עשאה ולא יצרו את äNBòk((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),וכבש øëN Bì ïéðúBðÀÄÈÈÀÆ

äåöî."בהם "וחי  שכתוב כמו  נפשו , לו  שניתנת –ïBòîL éaø ÄÀÈÇÄÄÀ
øîBà àeä éøä :øîBà éaø øa:אומר הכתוב הרי  –÷æç ÷ø" ÇÇÄÅÂÅÅÇÂÇ

Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì עם הנפש תאכל  ולא ÀÄÀÄÂÙÇÈÄÇÈÇÈÆ
epnîהבשר "; äö÷ íãà ìL BLôpL ícä íà äîe שהאדם – ÈÄÇÈÆÇÀÆÈÈÈÈÄÆ

בו, בוחל epnîמטבעו  LøBtä,אוכלו ואינו –øëN ìa÷î– ÇÅÄÆÀÇÅÈÈ
כח כח כח כח ):):):):שנאמר  יביביביב,,,, עולם",((((דברים דברים דברים דברים  עד  אחריך ולבניך  לך ייטב "למען 

ïúãnçîe ïäì äeàúî íãà ìL BLôpL ,úBéøòå ìæb– ÈÅÇÂÈÆÇÀÆÈÈÄÀÇÈÈÆÀÇÀÈÇ
אותם, וחומד אחריהם נמשך מטבעו  ìòשהאדם ,ïäî LøBtäÇÅÅÆÇ

,åéúBøBc úBøBãìe åéúBøBãìe Bì äkæiL änëå änk úçàÇÇÇÈÀÇÈÆÄÀÆÀÈÀÈ
úBøBcä ìk óBñ ãò.מאד מרובות הן שזכויותיו  – ÇÈÇ
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והיא משנתנ הקודמת, למשנה המשך שהם אגדה, בדברי מכות מסכת מסיימת ו
שתרבינה  כדי מצוות, הרבה על והוזהרו  לישראל, תורה שניתנה ללמד , מוסיפה

והמצוות. התורה קיום ידי  על זכויותיהם

úBkæì àeä Ceøa LBãwä äöø :øîBà àéL÷ò ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÂÇÀÈÅÈÈÇÈÈÀÇ
ìàøNé úà,שכרם להרבות –úBöîe äøBz íäì äaøä Cëéôì ÆÄÀÈÅÀÄÈÄÀÈÈÆÈÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîàpL(àë ,áî äéòùé):"øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö ïòîì õôç 'ä". ¤¤¡©¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
˙ Â Î Ó ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
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Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡íézL úBòeáL,òaøà ïäL.íézL äàîhä úBòéãé,òaøà ïäL.úBàéöéíézL úaMä,òaøà ïäL.úBàøî §§©¦¤¥©§©§¦©ª§¨§©¦¤¥©§©§¦©©¨§©¦¤¥©§©©§
íéòâðíéðL,äòaøà ïäL. §¨¦§©¦¤¥©§¨¨

:ïäá äö÷ íãà ìù.ewcv ornl:ïúåà úåëæìå ìàøùé úà ÷éãöäì
˙ÂÚÂ·˘ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀mizy ,zereayàéãäá àø÷á éáéúë('ä àø÷éå)úà äðòîù ,òøäì ,ìëåà àì .áéèéäì ,ìëåà .áéèéäì åà òøäì íéúôùá àèáì òáùú éë ùôð åà
:òîùî àáäì áéèéäì åà òøäìã ,àáäì åàìå ïéä àåäù øáã ìëì ä"äå .åîöò.rax` ody.øáòùìã åàìå ïéä ,ïäå .éáéúë àìã íéøçà íéúù ãåò úåáøì ùé

:ìëàå éúìëà àì åà ,ìëà àìå éúìëà åîë.d`nehd zericiàîè øáã ìëá òâú øùà ùôð åà(íù):åéùã÷å ùã÷î úàîåè ìöà àø÷éåá øåîàä ,.mizy
áéúëã .àø÷á éáéúë(íù)éøä ,ùã÷îì ñðëð åà .úçà éøä ,ùãå÷ øùá ìëà íìòä åúåà éãé ìòå äàîåè åðîî äîìòðù òîùî ,àîè àåäå åðîî íìòðå

:íéúù.rax` ody:äàîåèä úà àåä øåëæå ùã÷î íìòäå ,ùãå÷ íìòä .íéøçà íéáåéç íéðù ãåò úåáøì ùé.zayd ze`iviãéçéä úåùøî äàöåä
'åâå äðçîá ìå÷ åøéáòéå äùî åöéå ïî àø÷î ïðéôìé ,íéáøä úåùøì(æ"ì úåîù):íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî å÷éôú àì ,.mizyèéùåäå õåçá ãîåòì úçà

:õåçì åàéöåäå åîå÷îî õôçä ìèðå íéðôá ãîåòì úçàå ,åàéöåäå õôçä ìèðå íéðôì åãé.rax` odyéñåäì ùé.éáéúë àìã â"òà ,äñðëäã íéúù ãåò ó
á ãîåòì úçàå ,ñéðëäå õôç ìèðå õåçì åãé àéöåäå íéðôá ãîåòì úçà .äñðëää ìò äãéô÷ä êë ,äàöåäá úåùøì úåùøî äøåú äãéô÷äù íùëùõåç

:åçéðäå íéðôì åèéùåäå åîå÷îî õôç ìèðåmizy mirbp ze`xnàø÷á éáéúë(â"é àø÷éå):úøäáå úàù ,.rax` odyàìã ,úøäáã äãìåúå úàùã äãìåú
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שהאדם  בדברים אף תעשה", "לא ומצוות אזהרות להם הרבה –
התורה, צוותה שכך משום מהם ופורשים שהואיל מהם, בדל  מטבעו

מרובות, זכויותיהם B÷ãöהרי  ïòîì õôç 'ä" :øîàpL להצדיק – ÆÆÁÇÈÅÀÇÇÄÀ
לכן ולזכותו , ישראל øécàéå"את äøBz ìécâé בפירושו הרמב"ם – ÇÀÄÈÀÇÀÄ

מצוות  מתרי "ג מצוה אדם כשיקיים בתורה, האמונה "מעיקרי  כותב:

אלא  פנים, בשום העולם מכוונת כוונה עמה ישתף ולא וכהוגן, כראוי
ועל הבא. העולם לחיי  בה זכה הנה מאהבה, לשמה אותה שיעשה

יעשה  שלא אפשר  אי  הרבה, בהיותן  המצוות כי חנניא, רבי  אמר זה
המצוה  אותה ובעשותו ושלמותה, מתכונתה על  מהן  אחת בחייו אדם

ששאל מה הזה, העיקר על  שיורה וממה מעשה. באותו  נפשו תחיה
כלום  לו : והשיבו הבא? עולם לחיי  אני  מה תרדיון : בן  חנניא רבי

השיב: כך  על  כהוגן ? מצוה לעשות לך נזדמן  כלום לידך, מעשה בא
וזכה  שאפשר , מה ככל שלמות דרך  על  צדקה מצות לו  נזדמנה כי

שהמצוות  עקשיא: בן חנניא רבי דברי מפרשים ויש  הבא. העולם לחיי 
שהרי בתורה, ה' שיצוום צריך  אין בהם וחי האדם אותם יעשה אשר

אלא  לחבירו, אדם שבין המשפטים וכן אשה, לישא רוצה אדם כל
בהם  זוכים ישראל היו לא בתורה, כתובות מצוות אותן  היו לא אם

עושים  שהם באומרם, עתה אבל טוב. שכר עליהם מקבלים היו  ולא
בעמלם טוב שכר להם יהיה לשמו, שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").המצוות """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ((((עייןעייןעייןעיין

ú å ò å á ù ú ë ñ î
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א) מעצמו : נשבע שהאדם הם, שבועות סוגי iehia",ארבעה zreay" שכתוב כמו
נפש  "או ד ): ה, miztya(ויקרא `hal rayz ik שנשבע כגון להיטיב", או  להרע

ב) יאכל. שלא או ey`,שיאכל zreay:( ז כ , (שמות שכתוב `zכמו `yz `l"
,"`eyl jidlÎ` 'd my(ג זהב. שהוא אבן על  שנשבע zecrd,כגון zreayכמו

אלה, קול  ושמעה תחטא כי  "ונפש א): ה, (ויקרא crשכתוב `edeאו ראה או 
לחברו חייב שאחד ממון, עדות שידעו  עדים היינו עוונו", ונשא יגיד לא אם ידע
יודעים  שאינם לו נשבעו  והם דין, בבית לו ויעידו  שיבואו  התובע מהם ודרש  כסף,

ד) עדות. כל oecwitd,לו zreay תחטה כי  "נפש  כא-כב): ה, (ויקרא שכתוב כמו 
בה', מעל  ezinr.ומעלה z` wyr e` lfba e` ci zneyza e` oecwta ezinra ygike

..."xwy lr raype da ygke dca` `vn e`לחברו שיש  בממון  כופר  שאדם היינו
צד בהן שיש  אלו, שבועות ארבע מלבד  כלום. אצלו לו שאין לו ונשבע בידו ,
את  מחייבים הדין שבית יש  לעיל , שהזכרנו  כפי מעצמו, נשבע שאדם שווה,
מסכתנו הדיינים". "שבועת נקראת זו ושבועה להישבע, הנתבע את או  התובע
הראשונים  הפרקים בשני  ברם, הללו. השבועות סוגי  כל של  הדינים בפרטי עוסקת

המדברת  פרשה שבאותה משום כנראה וזה טומאה, העלם בדיני  מסכתנו  עוסקת

ב): ה, (ויקרא טומאה העלם בענין גם כתוב העדות ושבועת ביטוי  שבועת בענין 

טמאה  בהמה בנבלת או טמאה חיה בנבלת או  טמא דבר בכל  תגע אשר  נפש "או

קרבן חיוב יש בכולן  שכן  ואשם", טמא והוא ממנו  ונעלם טמא, שרץ בנבלת או 

בני שני  או תורים שתי  מביא העני  הצאן, מן קרבנו  מביא (העשיר  ויורד עולה

מבי יונה בני לשני או  תורים לשתי  משגת ידו שאין  ומי האיפה יונה, עשירית א

לחטאת). המסכת,epzpyn,סולת של הראשונה zekldהמשנה ibeq drax` dpen
,"rax` ody miizy" :deey cv mda yiy שבועת דיני הם אלו הלכות מסוגי ושניים

שיבואר . כפי  בהם, דנה שמסכתנו  טומאה, העלם ודיני הביטוי 

íézL úBòeáL,בתורה בפירוש כתובות "ביטוי " שבועות שתי  – ÀÀÇÄ
שנאמר קרבן , חייב עליהן, ועבר נשבע אדם דדדד):):):):שאם ה ה ה ה ,,,, "או ((((ויקראויקראויקראויקרא

הכתוב, של ומשמעו  להיטיב", או  להרע בשפתים לבטא תשבע כי נפש

אוכל ", שלא "שבועה שנשבע כגון  לעצמו, להרע העתיד  על שנשבע
שאוכל "; "שבועה כגון : לעצמו, להיטיב òaøàאו  ïäL שחכמים – ÆÅÇÀÇ

שחייבים  שבועות, שתי עוד  הכתובים, מדרש פי  על עליהן  הוסיפו
כגון  העבר , על שנשבע והיינו בתורה, מפורשות שאינן אף עליהן,

אכלתי ". "שלא או: שאכלתי " íézL"שבועה äàîhä úBòéãé– ÀÄÇËÀÈÀÇÄ
כך ואחר  שנטמא שידע היינו  טומאתו , ממנו  ונעלמה שנטמא, אדם
שנודע  לאחר  הרי  טמא, כשהוא למקדש נכנס או קודש ואכל  שכח,

ויורד עולה קרבן  להביא הוא חייב הדבר, בבבב),),),),לו הההה,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כמו ((((עייןעייןעייןעיין
"ידיעות  המשנה בלשון  נקראים זו  טומאה דיני בהקדמה. לעיל  שהזכרנו 

תחילה  ידע כן אם אלא קרבן עליה חייב אדם שאין  לפי הטומאה",
מפורשות  שבתורה ללמד, באה משנתנו ממנו. נעלמה כך  ואחר שנטמא,

שכתוב קרבן , עליהן שחייבים הטומאה" "ידיעות בבבב):):):):שתי הההה,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ידי ועל טומאתו, ממנו  שנעלמה ומשמע: טמא", והוא ממנו "ונעלם

קודש, בשר אכל  `zg;כך  ixd,למקדש נכנס miizy;או  ixdïäLÆÅ
òaøà,שתיים עוד  עליהן  והוסיפו הכתובים מריבוי חכמים שדרשו – ÇÀÇ

טמא, שהוא זוכר  שהיה ואכלו ,היינו, קודש שזה ממנו  שנעלם אלא
להלן  כמבואר  לתוכו , ונכנס מקדש  שזה ממנו  שנעלם משנה משנה משנה משנה או בבבב ((((פרקפרקפרקפרק

òaøàאאאא).).).). ïäL ,íézL úaMä úBàéöéשבת במסכת ב ב ב ב ))))– ((((צוצוצוצו,,,, ÀÄÇÇÈÀÇÄÆÅÇÀÇ
במחנה" קול  ויעבירו משה "ויצו הכתוב מן  וווו))))למדים לולולולו,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

איסורי ושני הרבים, לרשות היחיד מרשות חפץ להוציא בשבת שאסור 
בתורה: המפורשים הם ידו `.הוצאה ומושיט הרבים ברשות העומד

הרבים; לרשות ומוציאו  משם חפץ ונוטל  היחיד  העומדa.לרשות
למדו , וחכמים הרבים. לרשות ומוציאו משם דבר ונוטל היחיד , ברשות

izdw - zex`ean zeipyn
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·íézða íìòäå óBqa äòéãéå älçza äòéãé da LiL ìk–ãøBéå äìBòa äæ éøä.älçza äòéãé da Lé,ïéàå ¨¤¤¨§¦¨©§¦¨¦¦¨©§¤§¥¦§©¦£¥¤§¤§¥¤¨§¦¨©§¦¨§¥
óBqa äòéãé da–äìBz íéøetkä íBéå íéðôa äNòpä øéòN,ãøBéå äìBòa àéáéå Bì òãeiL ãò. ¨§¦¨©¨¦©©£¤¦§¦§©¦¦¤©¤¦¨©§¨¦§¤§¥

‚älçza äòéãé da ïéà,óBqa äòéãé da Lé ìáà–øtëî íéøetkä íBéå õeça äNòpä øéòN,øîàpLøáãîá) ¥¨§¦¨©§¦¨£¨¤¨§¦¨©¨¦©©£¤©§©¦¦§©¥¤¤¡©
(àé ,èë:"íéøtkä úàhç ãálî";øtëî äfM äî ìò,øtëî äæ:LiL øác ìò àlà øtëî ïéà éîéðtä äî ¦§©©©©¦ª¦©©¤¤§©¥¤§©¥©©§¦¦¥§©¥¤¨©¨¨¤¤

:àéãäá àø÷á éáéúë
aaaa.dlgza drici da yiyìë ,úåàøîå úåàéöéå .åäééìéî éùéôðã úåòåáù ùøôî øãäå àùéøá åäì ùøôî åäééìéî éøèåæã éãééàå .éà÷ äàîåèä úåòéãéà

:òáøà ïäù íéúùá éããäì åîãã íåùî àìà àëä åäðéðú àìå .àúëñî éàäá åäðéùøô àì éëäì ,äéãéã úëñîá àùøôéî àãçå àãç.dlgza driciòãéù
:àîèðù.seqa dricie:ñðëð äàîåèá åà ìëà äàîåèáù åì òãåð ,àöéå íìòäá ùã÷îì ñðëð åà íìòäá ùãå÷ä úà ìëàùî.miizpia mlrdeìëàùë

:ùã÷î åà äàîåè åðîî äîìòðå ùã÷îì ñðëð åà ,ùãå÷ åà äàîåè åðîî äîìòð ùãå÷ä úà.cxeie dlera df ixdàéáî øéùò .éðòì ãøåéå ,øéùòì äìåò
:íå÷î ìëá äøåîàä àèåç úçðî àéäå ,äôéàä úéøéùò íéìãáù ìãå ,óåòä úàèç éðòå ,äîäá úàèç.mipta dyrpd xiryíéøåôëä íåé ìù øéòù

:íéðôì åîãî àéáîù.dlez:ïéøåñéä ïî åéìò ïéâäì.el rceiy cr:ãøåéå äìåò ïáø÷ àéáéå äàîåèá ùãå÷ ìëàù
bbbb.dlgza drici da oi`:äìçúá äòéãé åá ùéù ìò àìà àá ïáø÷ ïéà éøäù .íìåòì ãåò ïáø÷ ììëì àá àì äæ ,åéîéî åæ äàîåèá òãé àìùxiry

.uega dyrpdìù ïéôñåîá ïåöéçä çáæîá áø÷ä:ë"äåémixetikd meie:øéòùä íò øôëî åîöò.xn`pyõåçá äùòðä øéòùá(è"ë øáãîá)íéæò øéòù
åðéà éîéðô äî .øôëî äæ øôëî äæù äî ìòù êãîìì ,áåúëä ïùé÷äå ,íéðôá äùòðä øéòùä àåä íéøåôëä úàèçå ,íéøåôëä úàèç ãáìî úàèç ãçà

`xephxa yexit

לרשות  הרבים מרשות הכנסה איסורי והם שניים, עוד  להוסיף שיש 

היינו: בתורה, מפורשים שאינם היחיד`.היחיד , ברשות העומד
היחיד; רשות לתוך חפץ משם ומכניס הרבים לרשות ידו  a.ומושיט

היחיד לרשות ומכניסו  חפץ שם ונוטל הרבים ברשות ((((עיין עיין עיין עיין העומד 

אאאא).).).). א א א א ,,,, שבת שבת שבת שבת  äòaøàמשנה משנה משנה משנה  ïäL ,íéðL íéòâð úBàøî שכתוב – ÇÀÀÈÄÀÇÄÆÅÇÀÈÈ
א א א א ----בבבב):):):):בתורה יגיגיגיג,,,, בשרו((((ויקראויקראויקראויקרא בעור יהיה כי `e"אדם zgtq e` z`y

zxdaאל או  הכהן  אהרן  אל  והובא צרעת, לנגע בשרו  בעור  והיה

הכהנים. מבניו jtdאחד rbpa xrye xyad xera rbpd z` odkd d`xe
oal הכהן וראהו הוא, צרעת נגע בשרו, מעור  עמוק הנגע ומראה

כתובים  נגעים מראות ששני  להשמיע המשנה ובאה – אותו" וטימא
והם: לטהרתו, קרבן עליהם מביא שהמצורע בתורה, שאת;`.בפירוש

.aמהכתוב שלמדו  שניים עוד עליהם הוסיפו  וחכמים ((((שם שם שם שם ):):):):בהרת,

מראות  בהרת. של והתולדה שאת, של  התולדה והם: ספחת", "או 

תולדתה  הביצה, כקרום לבנה שאת שבנגע: בלובן  ביניהם נבדלים אלו 
ההיכל  כסיד – תולדתה כשלג, לבנה בהרת לבן; כצמר  נגעים נגעים נגעים נגעים – ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ).).).). אאאא,,,,
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עוסקים  במסכתנו  הראשונים הפרקים ששני א, משנה לבאור  בהקדמה הזכרנו כבר 
מועטים  אלו שדינים משום המסכת, בתחילת וסודרו  הטומאה"; "ידיעות בדיני
אמנם  והם מרובים, שהם שבועות, דיני  מסכתנו  פרקי בשאר נשנים כך אחר  הם.
מיוחדות: במסכתות מפורשים א, במשנה שנימנו העניינים יתר  המסכת. עיקר 

נגעים. במסכת נגעים" ו "מראות שבת, במסכת השבת" מתחילה,epzpyn"יציאות
d`nehd",איפוא, zerici" ipiipr cnll הוא המדובר הקודמת, במשנה שבארנו וכפי 

שאכל או למקדש, בשוגג שנכנס בטמא היינו וקדשיו ", מקדש "טומאת בשגגת
עליו. כשטומאתו  קדשים, בשוגג

ìk, לעיל שבארנו כפי וקדשיו , מקדש  טומאת –äòéãé da LiL ÈÆÆÈÀÄÈ
älçza;שנטמא ידע למקדש נכנס או הקודש את שאכל שקודם – ÇÀÄÈ

ידע  שלא פי על אף מת, בשרץ שנגע שידע כגון מבארים, ובגמרא
שכן זו , בנגיעה eaxשנטמא zia zrici מטמא שהשרץ שם, (שלמד

בזה) נזכר שלא אלא בו , הנוגע driciאת dny גמרא גמרא גמרא גמרא אאאא;;;; הההה,,,, ((((שבועותשבועותשבועותשבועות

óBqaורשורשורשורש""""י י י י );););); äòéãéå שיצא לאחר או הקודש  את שאכל ולאחר – ÄÄÈÇ
בטומאתו, נזכר íézðaמהמקדש , íìòäå את שאכל ובשעה – ÀÆÀÅÄÀÇÄ

טומאתו, ממנו  נעלמה למקדש , שנכנס בשעה או äæהקודש, éøäÂÅÆ
ãøBéå äìBòa קרבן היינו  ויורד, עולה קרבן  להביא הוא חייב – ÀÆÀÅ

למשנה  בהקדמה בארנו  שכבר כמו לעני , ויורד  לעשיר עולה שהוא

שבדלים  ודל  העוף, חטאת – העני  בהמה, חטאת מביא העשיר  שכן א,
חוטא" "מנחת נקראת והיא סולת, האיפה עשירית ה ה ה ה ).).).).– ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ((((עיין עיין עיין עיין 

שגגתו. על  לכפר בא זה קרבן  –ïéàå ,älçza äòéãé da LéÆÈÀÄÈÇÀÄÈÀÅ
óBqa äòéãé daלמקדש נכנס או הקודש  את שאכל  קודם שאמנם – ÈÀÄÈÇ

הקודש את שאכל לאחר  ואף שנטמא, שכח כך אחר אבל  שנטמא, ידע

קרבן  מביא אינו והרי  בטומאתו, נזכר לא מהמקדש שיצא לאחר או
שגגתו , íéðôaלכפרת äNòpä øéòN,הכיפורים יום של  שעיר  – ÈÄÇÇÂÆÄÀÄ

שכתוב כמו הקדשים, בקדשי דמו  זורק גדול  טוטוטוטו----טז טז טז טז ):):):):שכהן טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

לפרוכת... מבית אל דמו  את והביא לעם אשר  החטאת שעיר את "ושחט

ישראל"... בני  מטומאות הקודש  על  íéøetkäוכפר íBéå, עצמו – ÀÇÄÄ
השעיר, עם שגגתו ,äìBzיחד  על  עונשו את דוחה –òãeiL ãò ÆÇÆÄÈÇ

Bì,בטומאה למקדש  נכנס או  הקודש את שאכל –äìBòa àéáéåÀÈÄÀÆ
ãøBéå: מבואר בגמרא לעיל . כמבואר  ויורד, עולה קרבן  ויביא – ÀÅ

זה  ששעיר  בסוף, ידיעה בה ואין  בתחילה ידיעה בה ליש  "מניין
לומר  תלמוד ישראל((((שם שם שם שם ):):):):תולה? בני  מטומאות הקודש על "וכפר 

mz`hgומפשעיהם lkl"במשמע חטאות חייבי  – "icil `eal ie`xd)
seqa drici el rceezykl ,z`hgרש רש רש רש """"יייי בגמרא).–––– מבואר  ((((שבועות שבועות שבועות שבועות ועוד 

בבבב):):):): מכפרחחחח,,,, שאינו  מאחר xtkn),"וכי xiryd oi`y)אמר תולה? למה

מת, אם רבא: לו  אמר עוון . בלא מת מת, שאם לומר, זירא: רבי
ממרקת eizepeer)!מיתה zxtkn)" היסורין מן עליו להגן רבא: אמר  אלא

dxtk mikixv mibbeyd lky ,be`cl el yi ,`hgy rcei epi`y it lr s`y)
.md miyepr drici mcewy ixd ,erciyklרש רש רש רש """"יייי ––––.(
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אדם, של  כפרתו מהי  ללמדנו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
לו, נודע כך ואחר למקדש , נכנס או  הקודש  את ואכל  טמא שהוא בכלל  ידע שלא
מביא  אינו  זה בכגון והרי טמא, היה למקדש נכנס או  הקודש  את שאכל  שבשעה
בה  יש  כן אם אלא וקדשיו מקדש טומאת שגגת על  בא קרבן  שאין לעולם, קרבן

הקודמת. במשנה ששנינו כפי בינתים, והעלם בסוף וידיעה בתחילה ידיעה

älçza äòéãé da ïéà וכגון שנטמא, בתחילה כלל  ידע שלא – ÅÈÀÄÈÇÀÄÈ
אפשר וזה נטמא, בשרץ שהנוגע מעולם, למד  ולא מת, בשרץ שנגע

הנכרים לבין  שנשבה טובטובטובטוב"),"),"),"),בתינוק יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות רמברמברמברמב""""םםםם;;;; ìáàÂÈ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
óBqa äòéãé da Léלמקדש נכנס או  קדשים, שאכל  שלאחר – ÆÈÀÄÈÇ

בטומאה, למקדש נכנס או  קדשים שאכל בזה וחטא שנטמא, לו אמרו 

õeça äNòpä øéòN לקרבן הכיפורים ביום שמביאים עזים שעיר – ÈÄÇÇÂÆÇ
שבעזרה, הנחושת מזבח על  דהיינו  החיצון , המזבח על קרב והוא מוסף,

íéøetkä íBéå, השעיר עם יחד עצמו, היום –øtëî, עליו – ÀÇÄÄÀÇÅ
øîàpL:הכיפורים יום מוסף של בשעיר –z`hg cg` mifr xiry" ÆÆÁÇ

"íéøtkä úàhç ãálî,בפנים הנעשה השעיר מלבד כלומר , – ÄÀÇÇÇÇÄËÄ
בפנים, הנעשה לשעיר בחוץ הנעשה השעיר את להקיש הכתוב בא הרי

izdw - zex`ean zeipyn
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äòéãé Ba,äòéãé Ba LiL øác ìò àlà øtëî ïéà ïBöéçä óà. §¦¨©©¦¥§©¥¤¨©¨¨¤¤§¦¨
„óBqa àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòå–íéøtëî íéLãç éLàø éøéòNe íéìâøä éøéòN;éøácäãeäé éaø. §©¤¥¨§¦¨©§¦¨§©§¦¥¨§¨¦§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦¦§¥©¦§¨

ïBòîL éaøøîBà:ïéøtëî íéìâøä éøéòN,íéLãç éLàø éøéòN àG ìáà.ïéøtëî íéLãç éLàø éøéòN äî ìòå? ©¦¦§¥§¦¥¨§¨¦§©§¦£¨§¦¥¨¥¢¨¦§©¨§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦
àîhä úà ìëàL øBähä ìò.øéàî éaøøîBà:äåL ïúøtk íéøéòOä ìk–åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò.äéäéaø ©©¨¤¨©¤©¨¥©¦¥¦¥¨©§¦¦©¨¨¨¨¨©ª§©¦§¨§¨¨¨¨¨©¦

ïBòîLøîBà:àîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëî íéLãç éLàø éøéòN;äòéãé da ïéàL ìò ïéøtëî íéìâø ìLå ¦§¥§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥§¤§¨¦§©§¦©¤¥¨§¦¨
óBqa àGå älçza àG;älçza äòéãé da ïéàL ìò øtëî íéøetkä íBé ìLå,óBqa äòéãé da Lé ìáà.eøîà ©§¦¨§©§¤©¦¦§©¥©¤¥¨§¦¨©§¦¨£¨¤¨§¦¨©¨§

Bì:äæá äæ eáø÷iL eäî?íäì øîà:eáø÷é.Bì eøîà:äåL ïúøtk ïéàå ìéàBä,äæá äæ ïéáø÷ Càéä?ïäì øîà: ©¤¦§§¤¨¤¨©¨¤¦§¨¨§¦§¥©¨¨¨¨¨¥¨§¥¦¤¨¤¨©¨¤

äòéãé íäì äéäúùë úàèç ììëì åàåáéù íúåàì òîùîã ,íúàèç ìëì áéúëã àø÷î ïðéôìéãë ,äìçúá ,äòéãé åäéð éàîå ,äòéãé åá ùéù øáã ìò àìà àá
óåñá äòéãé ,åäéð éàîå ,äòéãé åá ùéù ìò àìà øôëî åðéà õåçá äùòðä øéòù óà ,äìçúá äòéãé åì äúéä ë"àà úàèç ììëì àáì øùôà éàå ,óåñá

:äéìú àìá äøåîâ äøôë äæ øôëîå ,ïáø÷ ììëì àéúà àìã äìçúá àìå
cccc.milbxd ixiry:ïéôñåîá úàèç éøéòù åøîàð íéìâøä ìëá.mixtkn miycg iy`x ixiryeùãåç ùàø øéòùá áéúëã(ä"ë íù)àèç ,'äì úàèçì

áúëîì éöî äåä øéòùã ,ù÷éäá ç"ø øéòùî ïðéôìé íéìâø éøéòùå .óåñá àìå äìçúá àì äòéãé åá ïéàù åðééäå ,øôëî àäé äæ øéòù 'ä àìà åá øéëî ïéàù
éñåî å"àå ,øéòùå áúëå ,íéìâø åäìåëá:íéøôëî åìà øôëî äæù äî ìòù ùé÷äì ,ïåùàø ïéðò ìò ó.dey ozxtk mixiryd lkïéá ,ïéôñåîä éøéòù ìë

óåñá äòéãé äá ùéå äìçúá äòéãé äá ïéàù ìò ïéá ïéøôëî íäù ,äåù ïúøôë ,ë"äåéá õåçá äùòðä øéòù ïéá ç"ø øéòù ïéá íéìâø éøéòùïéàù ìò ïéá
íéøåôéëä íåéá íéðôá äùòðä øéòù ìáà .åæì åæ ïéá äòøéàù äàîåèì äðéî à÷ôðå ,àîèä úà ìëàù øåäè ìò ïéá ,óåñá àìå äìçúá àì äòéãé äá

àåäù åéìò å÷ìçð àì:ïðéøîàãë ,óåñá äòéãé äá ïéàå äìçúá äòéãé äá ùéù ìò äìåúny 'x did.xne` oerøîéîì éòáã íåùî ,äì è÷ð øãäã éàä

`xephxa yexit

כי  éîéðtäוללמדך äî :øtëî äæ ,øtëî äfM äî ìò– ÇÇÆÆÀÇÅÆÀÇÅÇÇÀÄÄ
בפנים, הנעשה äòéãéהשעיר Ba LiL øác ìò àlà øtëî ïéàÅÀÇÅÆÈÇÈÈÆÆÀÄÈ

הנעשה  ששעיר הקודמת, במשנה ששנינו  כמו בתחילה, ידיעה היינו  –

חטאתם", לכל הקודש... על "וכפר  בו : כתוב שכן תולה, בפנים
אלא  חטאת לידי לבוא אפשר ואי חטאת, לידי  שיבואו לאותם ומשמע

בתחילה, ידיעה לו  היתה כן ïBöéçäאם óà,בחוץ הנעשה השעיר  – ÇÇÄ
äòéãé Ba LiL øác ìò àlà øtëî ïéà;בסוף ידיעה היינו  – ÅÀÇÅÆÈÇÈÈÆÆÀÄÈ

גמורה. כפרה לו מכפר  הוא הרי קרבן, לכלל  בא שאינו וכיון

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

למקדש נכנס או הקודש את ואכל  שנטמא האדם מתכפר  במה ללמד , באה משנתנו

בסוף. ולא בתחילה לא ידיעה לו  היתה ולא בטומאה,

äòéãé da ïéàL ìòå,ידיעה בה שאין  וקדשיו מקדש  טומאת על  – ÀÇÆÅÈÀÄÈ
älçza àG,הקודמת במשנה שבארנו כמו –óBqa àGå שלא – ÇÀÄÈÀÇ

בטומאה, למקדש  נכנס או הקודש את ואכל  שנטמא כלל לו נודע
íéìâøä éøéòN שכן הרגלים, במוספי  שמקריבים החטאות שעירי – ÀÄÅÈÀÈÄ

כתוב כבכבכבכב):):):):בפסח כח כח כח כח ,,,, ובחג ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  עליכם", לכפר אחד  חטאת "ושעיר
כתוב לללל):):):):השבועות שם שם שם שם ,,,, ובחג ((((שם שם שם שם  עליכם", לכפר  אחד עזים "שעיר 

יום בכל כתוב כטכטכטכט):):):):הסוכות או ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  חטאת" אחד עזים "ושעיר 
אחד", חטאת íéLãç"ושעיר éLàø éøéòNe החטאות שעירי  – ÀÄÅÈÅÃÈÄ

חודש  בראש  שכתוב חדשים, ראשי  במוספי  כח כח כח כח ,,,,שמקריבים ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

אלהטוטוטוטו):):):): כל  לחטאת"; אחד עזים שגגתו íéøtëî"ושעיר על  – ÀÇÀÄ
äãeäéזו ; éaø éøác שכתוב יהודה, רבי  של  טעמו מבואר בגמרא – ÄÀÅÇÄÀÈ

ה', אלא בו  מכיר שאין  חטא – לה'" "לחטאת חודש: ראש בשעיר 
בסוף; ולא בתחילה לא ידיעה בו  שאין והיינו  מכפר , זה שעיר יהא

"ושעיר ", בהם כתוב שכן חדשים, ראשי  לשעירי הוקשו הרגלים ושעירי 
אינן  חדשים ראשי שעירי "מה לומר : ראשון , ענין  על מוסיף וא"ו

שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין  על  אלא מכפרין 
אינן  בסוף"הרגלים ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין  על  אלא מכפרין

בבבב).).).). ט ט ט ט ,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות ïéøtëî((((גמראגמראגמראגמרא íéìâøä éøéòN :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÄÅÈÀÈÄÀÇÀÄ
בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין על –éøéòN àG ìáàÂÈÀÄÅ

íéLãç éLàø.אחרות שגגות על מכפרים אלה שכן –äî ìòå ÈÅÃÈÄÀÇÈ
úà ìëàL øBähä ìò ?ïéøtëî íéLãç éLàø éøéòNÀÄÅÈÅÃÈÄÀÇÀÄÇÇÈÆÈÇÆ

àîhä.טמא קודש  בשר  בשוגג שאכל –ìk :øîBà øéàî éaø ÇÈÅÇÄÅÄÅÈ

íéøéòOä בין חדשים, ראשי  שעירי בין המוספים, שעירי כל  – ÇÀÄÄ
הכיפורים, ביום בחוץ הנעשה השעיר ובין הרגלים, ïúøtkÇÈÈÈשעירי

äåLמכפרים שכולם –åéLã÷å Lc÷î úàîè ìòעל בין  – ÈÈÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ
בה  שאין  על בין בסוף, ידיעה בה ויש  בתחילה ידיעה בה שאין
הטמא. את שאכל הטהור על  בין בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה

שעיר ברם, זה. למוסף זה מוסף בין שאירעה לטומאה מינה ונפקא
על תולה – מאיר רבי  לדעת אף – הכיפורים ביום בפנים הנעשה

במשנה  ששנינו  כמו  בסוף, ידיעה בה ואין  בתחילה ידיעה בה שיש 
בגמרא מובא וכן  א א א א ):):):):ב; יייי,,,, הנעשה ((((שבועות שבועות שבועות שבועות  בשעיר  מאיר רבי  "ומודה

אינו  הוא כפרתו : מכפרין אינן והן  כפרתן, מכפר אינו  שהוא בפנים,
אינן  הן כפרות; שתי  מכפר ואינו  מכפר , אחת כפרה – כפרתן מכפר

אלא  תהא לא זו כפרה בשנה", "אחת קרא: אמר  – כפרתו מכפרין 
בשנה". íéLãçאחת éLàø éøéòN :øîBà ïBòîL éaø äéäÈÈÇÄÄÀÅÀÄÅÈÅÃÈÄ

ïéøtëî íéìâø ìLå ;àîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëîÀÇÀÄÇÇÈÆÈÇÆÇÈÅÀÆÀÈÄÀÇÀÄ
àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòíBé ìLå ;óBqa ÇÆÅÈÀÄÈÇÀÄÈÀÇÀÆ

íéøetkä– הכיפורים יום מוסף של שעיר –ïéàL ìò øtëî ÇÄÄÀÇÅÇÆÅ
óBqa äòéãé da Lé ìáà ,älçza äòéãé da משנתנו – ÈÀÄÈÇÀÄÈÂÈÆÈÀÄÈÇ

להביא  רוצה שהיא משום קודם, שנישנו שמעון  רבי דברי  על  חוזרת
דבריו . על המשיבים חכמים Bìדברי eøîà:שמעון לרבי חכמים – ÈÀ

äæá äæ eáø÷iL eäî ליום שהופרש  השעיר  שאבד כגון – ÇÆÄÀÀÆÈÆ
או  ברגל  השעיר ונמצא באחר , ונתכפרו מוסף, לקרבן  הכיפורים

המותר חודש , ראשבראש של או  רגל  של  שעיר  לשם להקריבו 

íäìחודש ? øîà:לחכמים שמעון  רבי  –eáø÷é להקריבו מותר  – ÈÇÈÆÄÀÈ
חודש. ראש של או רגל של  מוסף קרבן Bìלשם eøîà חכמים – ÈÀ

שמעון: äåLלרבי ïúøtk ïéàå ìéàBäסובר ואינך  הואיל  – ÄÀÅÇÈÈÈÈÈ
שווה, השעירים של  שכפרתן  מאיר äæáכרבי äæ ïéáø÷ Càéä– ÅÈÀÅÄÆÈÆ

לכפר בא הכיפורים, יום של  למוסף שהופרש  השעיר לדעתך הרי
יקריבו  והיאך בסוף, ידיעה בה ויש  בתחילה ידיעה בה שאין  על 

בתחילה  לא ידיעה בה שאין  על  לכפר שבא מוסף כקרבן  ברגל  אותו 
לכפר בא שקרבנו  חודש , בראש אותו יקריבו איך  או בסוף? ולא

הטמא? את שאכל  הטהור ïäìעל  øîà:לחכמים שמעון  רבי – ÈÇÈÆ
åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò øtëì ïéàa ïlk השעירים כל – ËÈÈÄÀÇÅÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

קודש שאכל  מי  על  או  למקדש בטומאה שנכנס מי על לכפר באים
הם  שחלוקים פי על  אף שוים, כולם זה שבדבר וכיון בטומאה,

בזה. זה הם קרבים לעיל , כאמור כפרתם, בענין

izdw - zex`ean zeipyn
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·íézða íìòäå óBqa äòéãéå älçza äòéãé da LiL ìk–ãøBéå äìBòa äæ éøä.älçza äòéãé da Lé,ïéàå ¨¤¤¨§¦¨©§¦¨¦¦¨©§¤§¥¦§©¦£¥¤§¤§¥¤¨§¦¨©§¦¨§¥
óBqa äòéãé da–äìBz íéøetkä íBéå íéðôa äNòpä øéòN,ãøBéå äìBòa àéáéå Bì òãeiL ãò. ¨§¦¨©¨¦©©£¤¦§¦§©¦¦¤©¤¦¨©§¨¦§¤§¥

‚älçza äòéãé da ïéà,óBqa äòéãé da Lé ìáà–øtëî íéøetkä íBéå õeça äNòpä øéòN,øîàpLøáãîá) ¥¨§¦¨©§¦¨£¨¤¨§¦¨©¨¦©©£¤©§©¦¦§©¥¤¤¡©
(àé ,èë:"íéøtkä úàhç ãálî";øtëî äfM äî ìò,øtëî äæ:LiL øác ìò àlà øtëî ïéà éîéðtä äî ¦§©©©©¦ª¦©©¤¤§©¥¤§©¥©©§¦¦¥§©¥¤¨©¨¨¤¤

:àéãäá àø÷á éáéúë
aaaa.dlgza drici da yiyìë ,úåàøîå úåàéöéå .åäééìéî éùéôðã úåòåáù ùøôî øãäå àùéøá åäì ùøôî åäééìéî éøèåæã éãééàå .éà÷ äàîåèä úåòéãéà

:òáøà ïäù íéúùá éããäì åîãã íåùî àìà àëä åäðéðú àìå .àúëñî éàäá åäðéùøô àì éëäì ,äéãéã úëñîá àùøôéî àãçå àãç.dlgza driciòãéù
:àîèðù.seqa dricie:ñðëð äàîåèá åà ìëà äàîåèáù åì òãåð ,àöéå íìòäá ùã÷îì ñðëð åà íìòäá ùãå÷ä úà ìëàùî.miizpia mlrdeìëàùë

:ùã÷î åà äàîåè åðîî äîìòðå ùã÷îì ñðëð åà ,ùãå÷ åà äàîåè åðîî äîìòð ùãå÷ä úà.cxeie dlera df ixdàéáî øéùò .éðòì ãøåéå ,øéùòì äìåò
:íå÷î ìëá äøåîàä àèåç úçðî àéäå ,äôéàä úéøéùò íéìãáù ìãå ,óåòä úàèç éðòå ,äîäá úàèç.mipta dyrpd xiryíéøåôëä íåé ìù øéòù

:íéðôì åîãî àéáîù.dlez:ïéøåñéä ïî åéìò ïéâäì.el rceiy cr:ãøåéå äìåò ïáø÷ àéáéå äàîåèá ùãå÷ ìëàù
bbbb.dlgza drici da oi`:äìçúá äòéãé åá ùéù ìò àìà àá ïáø÷ ïéà éøäù .íìåòì ãåò ïáø÷ ììëì àá àì äæ ,åéîéî åæ äàîåèá òãé àìùxiry

.uega dyrpdìù ïéôñåîá ïåöéçä çáæîá áø÷ä:ë"äåémixetikd meie:øéòùä íò øôëî åîöò.xn`pyõåçá äùòðä øéòùá(è"ë øáãîá)íéæò øéòù
åðéà éîéðô äî .øôëî äæ øôëî äæù äî ìòù êãîìì ,áåúëä ïùé÷äå ,íéðôá äùòðä øéòùä àåä íéøåôëä úàèçå ,íéøåôëä úàèç ãáìî úàèç ãçà

`xephxa yexit

לרשות  הרבים מרשות הכנסה איסורי והם שניים, עוד  להוסיף שיש 

היינו: בתורה, מפורשים שאינם היחיד`.היחיד , ברשות העומד
היחיד; רשות לתוך חפץ משם ומכניס הרבים לרשות ידו  a.ומושיט

היחיד לרשות ומכניסו  חפץ שם ונוטל הרבים ברשות ((((עיין עיין עיין עיין העומד 

אאאא).).).). א א א א ,,,, שבת שבת שבת שבת  äòaøàמשנה משנה משנה משנה  ïäL ,íéðL íéòâð úBàøî שכתוב – ÇÀÀÈÄÀÇÄÆÅÇÀÈÈ
א א א א ----בבבב):):):):בתורה יגיגיגיג,,,, בשרו((((ויקראויקראויקראויקרא בעור יהיה כי `e"אדם zgtq e` z`y

zxdaאל או  הכהן  אהרן  אל  והובא צרעת, לנגע בשרו  בעור  והיה

הכהנים. מבניו jtdאחד rbpa xrye xyad xera rbpd z` odkd d`xe
oal הכהן וראהו הוא, צרעת נגע בשרו, מעור  עמוק הנגע ומראה

כתובים  נגעים מראות ששני  להשמיע המשנה ובאה – אותו" וטימא
והם: לטהרתו, קרבן עליהם מביא שהמצורע בתורה, שאת;`.בפירוש

.aמהכתוב שלמדו  שניים עוד עליהם הוסיפו  וחכמים ((((שם שם שם שם ):):):):בהרת,

מראות  בהרת. של והתולדה שאת, של  התולדה והם: ספחת", "או 

תולדתה  הביצה, כקרום לבנה שאת שבנגע: בלובן  ביניהם נבדלים אלו 
ההיכל  כסיד – תולדתה כשלג, לבנה בהרת לבן; כצמר  נגעים נגעים נגעים נגעים – ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ).).).). אאאא,,,,
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עוסקים  במסכתנו  הראשונים הפרקים ששני א, משנה לבאור  בהקדמה הזכרנו כבר 
מועטים  אלו שדינים משום המסכת, בתחילת וסודרו  הטומאה"; "ידיעות בדיני
אמנם  והם מרובים, שהם שבועות, דיני  מסכתנו  פרקי בשאר נשנים כך אחר  הם.
מיוחדות: במסכתות מפורשים א, במשנה שנימנו העניינים יתר  המסכת. עיקר 

נגעים. במסכת נגעים" ו "מראות שבת, במסכת השבת" מתחילה,epzpyn"יציאות
d`nehd",איפוא, zerici" ipiipr cnll הוא המדובר הקודמת, במשנה שבארנו וכפי 

שאכל או למקדש, בשוגג שנכנס בטמא היינו וקדשיו ", מקדש "טומאת בשגגת
עליו. כשטומאתו  קדשים, בשוגג

ìk, לעיל שבארנו כפי וקדשיו , מקדש  טומאת –äòéãé da LiL ÈÆÆÈÀÄÈ
älçza;שנטמא ידע למקדש נכנס או הקודש את שאכל שקודם – ÇÀÄÈ

ידע  שלא פי על אף מת, בשרץ שנגע שידע כגון מבארים, ובגמרא
שכן זו , בנגיעה eaxשנטמא zia zrici מטמא שהשרץ שם, (שלמד

בזה) נזכר שלא אלא בו , הנוגע driciאת dny גמרא גמרא גמרא גמרא אאאא;;;; הההה,,,, ((((שבועותשבועותשבועותשבועות

óBqaורשורשורשורש""""י י י י );););); äòéãéå שיצא לאחר או הקודש  את שאכל ולאחר – ÄÄÈÇ
בטומאתו, נזכר íézðaמהמקדש , íìòäå את שאכל ובשעה – ÀÆÀÅÄÀÇÄ

טומאתו, ממנו  נעלמה למקדש , שנכנס בשעה או äæהקודש, éøäÂÅÆ
ãøBéå äìBòa קרבן היינו  ויורד, עולה קרבן  להביא הוא חייב – ÀÆÀÅ

למשנה  בהקדמה בארנו  שכבר כמו לעני , ויורד  לעשיר עולה שהוא

שבדלים  ודל  העוף, חטאת – העני  בהמה, חטאת מביא העשיר  שכן א,
חוטא" "מנחת נקראת והיא סולת, האיפה עשירית ה ה ה ה ).).).).– ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ((((עיין עיין עיין עיין 

שגגתו. על  לכפר בא זה קרבן  –ïéàå ,älçza äòéãé da LéÆÈÀÄÈÇÀÄÈÀÅ
óBqa äòéãé daלמקדש נכנס או הקודש  את שאכל  קודם שאמנם – ÈÀÄÈÇ

הקודש את שאכל לאחר  ואף שנטמא, שכח כך אחר אבל  שנטמא, ידע

קרבן  מביא אינו והרי  בטומאתו, נזכר לא מהמקדש שיצא לאחר או
שגגתו , íéðôaלכפרת äNòpä øéòN,הכיפורים יום של  שעיר  – ÈÄÇÇÂÆÄÀÄ

שכתוב כמו הקדשים, בקדשי דמו  זורק גדול  טוטוטוטו----טז טז טז טז ):):):):שכהן טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

לפרוכת... מבית אל דמו  את והביא לעם אשר  החטאת שעיר את "ושחט

ישראל"... בני  מטומאות הקודש  על  íéøetkäוכפר íBéå, עצמו – ÀÇÄÄ
השעיר, עם שגגתו ,äìBzיחד  על  עונשו את דוחה –òãeiL ãò ÆÇÆÄÈÇ

Bì,בטומאה למקדש  נכנס או  הקודש את שאכל –äìBòa àéáéåÀÈÄÀÆ
ãøBéå: מבואר בגמרא לעיל . כמבואר  ויורד, עולה קרבן  ויביא – ÀÅ

זה  ששעיר  בסוף, ידיעה בה ואין  בתחילה ידיעה בה ליש  "מניין
לומר  תלמוד ישראל((((שם שם שם שם ):):):):תולה? בני  מטומאות הקודש על "וכפר 

mz`hgומפשעיהם lkl"במשמע חטאות חייבי  – "icil `eal ie`xd)
seqa drici el rceezykl ,z`hgרש רש רש רש """"יייי בגמרא).–––– מבואר  ((((שבועות שבועות שבועות שבועות ועוד 

בבבב):):):): מכפרחחחח,,,, שאינו  מאחר xtkn),"וכי xiryd oi`y)אמר תולה? למה

מת, אם רבא: לו  אמר עוון . בלא מת מת, שאם לומר, זירא: רבי
ממרקת eizepeer)!מיתה zxtkn)" היסורין מן עליו להגן רבא: אמר  אלא

dxtk mikixv mibbeyd lky ,be`cl el yi ,`hgy rcei epi`y it lr s`y)
.md miyepr drici mcewy ixd ,erciyklרש רש רש רש """"יייי ––––.(
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אדם, של  כפרתו מהי  ללמדנו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
לו, נודע כך ואחר למקדש , נכנס או  הקודש  את ואכל  טמא שהוא בכלל  ידע שלא
מביא  אינו  זה בכגון והרי טמא, היה למקדש נכנס או  הקודש  את שאכל  שבשעה
בה  יש  כן אם אלא וקדשיו מקדש טומאת שגגת על  בא קרבן  שאין לעולם, קרבן

הקודמת. במשנה ששנינו כפי בינתים, והעלם בסוף וידיעה בתחילה ידיעה

älçza äòéãé da ïéà וכגון שנטמא, בתחילה כלל  ידע שלא – ÅÈÀÄÈÇÀÄÈ
אפשר וזה נטמא, בשרץ שהנוגע מעולם, למד  ולא מת, בשרץ שנגע

הנכרים לבין  שנשבה טובטובטובטוב"),"),"),"),בתינוק יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות רמברמברמברמב""""םםםם;;;; ìáàÂÈ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
óBqa äòéãé da Léלמקדש נכנס או  קדשים, שאכל  שלאחר – ÆÈÀÄÈÇ

בטומאה, למקדש נכנס או  קדשים שאכל בזה וחטא שנטמא, לו אמרו 

õeça äNòpä øéòN לקרבן הכיפורים ביום שמביאים עזים שעיר – ÈÄÇÇÂÆÇ
שבעזרה, הנחושת מזבח על  דהיינו  החיצון , המזבח על קרב והוא מוסף,

íéøetkä íBéå, השעיר עם יחד עצמו, היום –øtëî, עליו – ÀÇÄÄÀÇÅ
øîàpL:הכיפורים יום מוסף של בשעיר –z`hg cg` mifr xiry" ÆÆÁÇ

"íéøtkä úàhç ãálî,בפנים הנעשה השעיר מלבד כלומר , – ÄÀÇÇÇÇÄËÄ
בפנים, הנעשה לשעיר בחוץ הנעשה השעיר את להקיש הכתוב בא הרי

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn oey`x wxt zereay zkqn

äòéãé Ba,äòéãé Ba LiL øác ìò àlà øtëî ïéà ïBöéçä óà. §¦¨©©¦¥§©¥¤¨©¨¨¤¤§¦¨
„óBqa àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòå–íéøtëî íéLãç éLàø éøéòNe íéìâøä éøéòN;éøácäãeäé éaø. §©¤¥¨§¦¨©§¦¨§©§¦¥¨§¨¦§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦¦§¥©¦§¨

ïBòîL éaøøîBà:ïéøtëî íéìâøä éøéòN,íéLãç éLàø éøéòN àG ìáà.ïéøtëî íéLãç éLàø éøéòN äî ìòå? ©¦¦§¥§¦¥¨§¨¦§©§¦£¨§¦¥¨¥¢¨¦§©¨§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦
àîhä úà ìëàL øBähä ìò.øéàî éaøøîBà:äåL ïúøtk íéøéòOä ìk–åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò.äéäéaø ©©¨¤¨©¤©¨¥©¦¥¦¥¨©§¦¦©¨¨¨¨¨©ª§©¦§¨§¨¨¨¨¨©¦

ïBòîLøîBà:àîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëî íéLãç éLàø éøéòN;äòéãé da ïéàL ìò ïéøtëî íéìâø ìLå ¦§¥§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥§¤§¨¦§©§¦©¤¥¨§¦¨
óBqa àGå älçza àG;älçza äòéãé da ïéàL ìò øtëî íéøetkä íBé ìLå,óBqa äòéãé da Lé ìáà.eøîà ©§¦¨§©§¤©¦¦§©¥©¤¥¨§¦¨©§¦¨£¨¤¨§¦¨©¨§

Bì:äæá äæ eáø÷iL eäî?íäì øîà:eáø÷é.Bì eøîà:äåL ïúøtk ïéàå ìéàBä,äæá äæ ïéáø÷ Càéä?ïäì øîà: ©¤¦§§¤¨¤¨©¨¤¦§¨¨§¦§¥©¨¨¨¨¨¥¨§¥¦¤¨¤¨©¨¤

äòéãé íäì äéäúùë úàèç ììëì åàåáéù íúåàì òîùîã ,íúàèç ìëì áéúëã àø÷î ïðéôìéãë ,äìçúá ,äòéãé åäéð éàîå ,äòéãé åá ùéù øáã ìò àìà àá
óåñá äòéãé ,åäéð éàîå ,äòéãé åá ùéù ìò àìà øôëî åðéà õåçá äùòðä øéòù óà ,äìçúá äòéãé åì äúéä ë"àà úàèç ììëì àáì øùôà éàå ,óåñá

:äéìú àìá äøåîâ äøôë äæ øôëîå ,ïáø÷ ììëì àéúà àìã äìçúá àìå
cccc.milbxd ixiry:ïéôñåîá úàèç éøéòù åøîàð íéìâøä ìëá.mixtkn miycg iy`x ixiryeùãåç ùàø øéòùá áéúëã(ä"ë íù)àèç ,'äì úàèçì

áúëîì éöî äåä øéòùã ,ù÷éäá ç"ø øéòùî ïðéôìé íéìâø éøéòùå .óåñá àìå äìçúá àì äòéãé åá ïéàù åðééäå ,øôëî àäé äæ øéòù 'ä àìà åá øéëî ïéàù
éñåî å"àå ,øéòùå áúëå ,íéìâø åäìåëá:íéøôëî åìà øôëî äæù äî ìòù ùé÷äì ,ïåùàø ïéðò ìò ó.dey ozxtk mixiryd lkïéá ,ïéôñåîä éøéòù ìë

óåñá äòéãé äá ùéå äìçúá äòéãé äá ïéàù ìò ïéá ïéøôëî íäù ,äåù ïúøôë ,ë"äåéá õåçá äùòðä øéòù ïéá ç"ø øéòù ïéá íéìâø éøéòùïéàù ìò ïéá
íéøåôéëä íåéá íéðôá äùòðä øéòù ìáà .åæì åæ ïéá äòøéàù äàîåèì äðéî à÷ôðå ,àîèä úà ìëàù øåäè ìò ïéá ,óåñá àìå äìçúá àì äòéãé äá

àåäù åéìò å÷ìçð àì:ïðéøîàãë ,óåñá äòéãé äá ïéàå äìçúá äòéãé äá ùéù ìò äìåúny 'x did.xne` oerøîéîì éòáã íåùî ,äì è÷ð øãäã éàä

`xephxa yexit

כי  éîéðtäוללמדך äî :øtëî äæ ,øtëî äfM äî ìò– ÇÇÆÆÀÇÅÆÀÇÅÇÇÀÄÄ
בפנים, הנעשה äòéãéהשעיר Ba LiL øác ìò àlà øtëî ïéàÅÀÇÅÆÈÇÈÈÆÆÀÄÈ

הנעשה  ששעיר הקודמת, במשנה ששנינו  כמו בתחילה, ידיעה היינו  –

חטאתם", לכל הקודש... על "וכפר  בו : כתוב שכן תולה, בפנים
אלא  חטאת לידי לבוא אפשר ואי חטאת, לידי  שיבואו לאותם ומשמע

בתחילה, ידיעה לו  היתה כן ïBöéçäאם óà,בחוץ הנעשה השעיר  – ÇÇÄ
äòéãé Ba LiL øác ìò àlà øtëî ïéà;בסוף ידיעה היינו  – ÅÀÇÅÆÈÇÈÈÆÆÀÄÈ

גמורה. כפרה לו מכפר  הוא הרי קרבן, לכלל  בא שאינו וכיון

y c e w z a y
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למקדש נכנס או הקודש את ואכל  שנטמא האדם מתכפר  במה ללמד , באה משנתנו

בסוף. ולא בתחילה לא ידיעה לו  היתה ולא בטומאה,

äòéãé da ïéàL ìòå,ידיעה בה שאין  וקדשיו מקדש  טומאת על  – ÀÇÆÅÈÀÄÈ
älçza àG,הקודמת במשנה שבארנו כמו –óBqa àGå שלא – ÇÀÄÈÀÇ

בטומאה, למקדש  נכנס או הקודש את ואכל  שנטמא כלל לו נודע
íéìâøä éøéòN שכן הרגלים, במוספי  שמקריבים החטאות שעירי – ÀÄÅÈÀÈÄ

כתוב כבכבכבכב):):):):בפסח כח כח כח כח ,,,, ובחג ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  עליכם", לכפר אחד  חטאת "ושעיר
כתוב לללל):):):):השבועות שם שם שם שם ,,,, ובחג ((((שם שם שם שם  עליכם", לכפר  אחד עזים "שעיר 

יום בכל כתוב כטכטכטכט):):):):הסוכות או ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  חטאת" אחד עזים "ושעיר 
אחד", חטאת íéLãç"ושעיר éLàø éøéòNe החטאות שעירי  – ÀÄÅÈÅÃÈÄ

חודש  בראש  שכתוב חדשים, ראשי  במוספי  כח כח כח כח ,,,,שמקריבים ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

אלהטוטוטוטו):):):): כל  לחטאת"; אחד עזים שגגתו íéøtëî"ושעיר על  – ÀÇÀÄ
äãeäéזו ; éaø éøác שכתוב יהודה, רבי  של  טעמו מבואר בגמרא – ÄÀÅÇÄÀÈ

ה', אלא בו  מכיר שאין  חטא – לה'" "לחטאת חודש: ראש בשעיר 
בסוף; ולא בתחילה לא ידיעה בו  שאין והיינו  מכפר , זה שעיר יהא

"ושעיר ", בהם כתוב שכן חדשים, ראשי  לשעירי הוקשו הרגלים ושעירי 
אינן  חדשים ראשי שעירי "מה לומר : ראשון , ענין  על מוסיף וא"ו

שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין  על  אלא מכפרין 
אינן  בסוף"הרגלים ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין  על  אלא מכפרין

בבבב).).).). ט ט ט ט ,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות ïéøtëî((((גמראגמראגמראגמרא íéìâøä éøéòN :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÄÅÈÀÈÄÀÇÀÄ
בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין על –éøéòN àG ìáàÂÈÀÄÅ

íéLãç éLàø.אחרות שגגות על מכפרים אלה שכן –äî ìòå ÈÅÃÈÄÀÇÈ
úà ìëàL øBähä ìò ?ïéøtëî íéLãç éLàø éøéòNÀÄÅÈÅÃÈÄÀÇÀÄÇÇÈÆÈÇÆ

àîhä.טמא קודש  בשר  בשוגג שאכל –ìk :øîBà øéàî éaø ÇÈÅÇÄÅÄÅÈ

íéøéòOä בין חדשים, ראשי  שעירי בין המוספים, שעירי כל  – ÇÀÄÄ
הכיפורים, ביום בחוץ הנעשה השעיר ובין הרגלים, ïúøtkÇÈÈÈשעירי

äåLמכפרים שכולם –åéLã÷å Lc÷î úàîè ìòעל בין  – ÈÈÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ
בה  שאין  על בין בסוף, ידיעה בה ויש  בתחילה ידיעה בה שאין
הטמא. את שאכל הטהור על  בין בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה

שעיר ברם, זה. למוסף זה מוסף בין שאירעה לטומאה מינה ונפקא
על תולה – מאיר רבי  לדעת אף – הכיפורים ביום בפנים הנעשה

במשנה  ששנינו  כמו  בסוף, ידיעה בה ואין  בתחילה ידיעה בה שיש 
בגמרא מובא וכן  א א א א ):):):):ב; יייי,,,, הנעשה ((((שבועות שבועות שבועות שבועות  בשעיר  מאיר רבי  "ומודה

אינו  הוא כפרתו : מכפרין אינן והן  כפרתן, מכפר אינו  שהוא בפנים,
אינן  הן כפרות; שתי  מכפר ואינו  מכפר , אחת כפרה – כפרתן מכפר

אלא  תהא לא זו כפרה בשנה", "אחת קרא: אמר  – כפרתו מכפרין 
בשנה". íéLãçאחת éLàø éøéòN :øîBà ïBòîL éaø äéäÈÈÇÄÄÀÅÀÄÅÈÅÃÈÄ

ïéøtëî íéìâø ìLå ;àîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëîÀÇÀÄÇÇÈÆÈÇÆÇÈÅÀÆÀÈÄÀÇÀÄ
àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòíBé ìLå ;óBqa ÇÆÅÈÀÄÈÇÀÄÈÀÇÀÆ

íéøetkä– הכיפורים יום מוסף של שעיר –ïéàL ìò øtëî ÇÄÄÀÇÅÇÆÅ
óBqa äòéãé da Lé ìáà ,älçza äòéãé da משנתנו – ÈÀÄÈÇÀÄÈÂÈÆÈÀÄÈÇ

להביא  רוצה שהיא משום קודם, שנישנו שמעון  רבי דברי  על  חוזרת
דבריו . על המשיבים חכמים Bìדברי eøîà:שמעון לרבי חכמים – ÈÀ

äæá äæ eáø÷iL eäî ליום שהופרש  השעיר  שאבד כגון – ÇÆÄÀÀÆÈÆ
או  ברגל  השעיר ונמצא באחר , ונתכפרו מוסף, לקרבן  הכיפורים

המותר חודש , ראשבראש של או  רגל  של  שעיר  לשם להקריבו 

íäìחודש ? øîà:לחכמים שמעון  רבי  –eáø÷é להקריבו מותר  – ÈÇÈÆÄÀÈ
חודש. ראש של או רגל של  מוסף קרבן Bìלשם eøîà חכמים – ÈÀ

שמעון: äåLלרבי ïúøtk ïéàå ìéàBäסובר ואינך  הואיל  – ÄÀÅÇÈÈÈÈÈ
שווה, השעירים של  שכפרתן  מאיר äæáכרבי äæ ïéáø÷ Càéä– ÅÈÀÅÄÆÈÆ

לכפר בא הכיפורים, יום של  למוסף שהופרש  השעיר לדעתך הרי
יקריבו  והיאך בסוף, ידיעה בה ויש  בתחילה ידיעה בה שאין  על 

בתחילה  לא ידיעה בה שאין  על  לכפר שבא מוסף כקרבן  ברגל  אותו 
לכפר בא שקרבנו  חודש , בראש אותו יקריבו איך  או בסוף? ולא

הטמא? את שאכל  הטהור ïäìעל  øîà:לחכמים שמעון  רבי – ÈÇÈÆ
åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò øtëì ïéàa ïlk השעירים כל – ËÈÈÄÀÇÅÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

קודש שאכל  מי  על  או  למקדש בטומאה שנכנס מי על לכפר באים
הם  שחלוקים פי על  אף שוים, כולם זה שבדבר וכיון בטומאה,

בזה. זה הם קרבים לעיל , כאמור כפרתם, בענין

izdw - zex`ean zeipyn
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åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò øtëì ïéàa ïlk. ª¨¨¦§©¥©ª§©¦§¨§¨¨¨
‰äãeäé ïa ïBòîL éaøBîMî øîBà:éøéòNàîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëî íéLãç éLàø;éñBîó ©¦¦§¤§¨¥¦§§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥¦

íéìâø ìL íäéìò,àîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtënL,óBqa àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòå;éñBîó £¥¤¤§¨¦¤§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥§©¤¥¨§¦¨©§¦¨§©¦
íéøetkä íBé ìL íäéìò,àîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëî ïäL,óBqa àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòå, £¥¤¤©¦¦¤¥§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥§©¤¥¨§¦¨©§¦¨§©

älçza äòéãé da ïéàL ìòå,óBqa äòéãé da Lé ìáà.àBì eøî:äæá äæ eáø÷iL eäî?íäì øîà:ïä.eøîà §©¤¥¨§¦¨©§¦¨£¨¤¨§¦¨©¨§©¤¦§§¤¨¤¨©¨¤¥¨§
Bì:ïk íà,íéLãç éLàøa ïéáø÷ íéøetkä íBé ìL eéäé,íéøetkä íBéa ïéáø÷ íéLãç éLàø ìL Càéä ìáà, ¦¥¦§¤©¦¦§¥¦§¨¥¢¨¦£¨¥¨¤¨¥¢¨¦§¥¦§©¦¦

äøtk øtëìdlL dðéàL?ïäì øîà:åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò øtëì ïéàa ïlk. §©¥©¨¨¤¥¨¤¨¨©¨¤ª¨¨¦§©¥©ª§©¦§¨§¨¨¨

:äæá äæ åáéø÷éù åäî åì åøîà.eaixwiy ednåøéòù íùì áø÷éù åäî ,ç"øá åà ìâøá äæ àöîðå ,øçàá åøôëúðå ,íéøåôëä íåéì ùøôåäù øéòù ãáà íà
:íåé ìù.dey ozxtk oi`e li`ed el exn`úçà äøôë ïìåë éøäù ,áø÷é ,äåù íúøôë ïìåë úøîà éà àîìùá ,ïåòîù éáøì äéì øîà÷ã àåä øéàî 'ø

àìå äìçúá àì äòéãé äá ïéàù ìò øôëì ìâøá áø÷é êàéä óåñá äòéãé äá ùéå äìçúá äòéãé äá ïéàù ìò øôëì äùøôåäù åæ ,êãéãì àìà ,íéøôëî ïä
:àîèä úà ìëàù øåäèä ìò øôëì ç"øá åà ,óåñá.eiycwe ycwn z`neh lr xtkl:áø÷éì àåä ìåëé úå÷åìç ïúøôëù ô"òà ,ïéåù äæáã ïåéëå

dddd.enyn:éàçåé ïá ïåòîù 'ø àåä ïåòîù 'ø íúñå .ïåòîù 'ø ìù

`xephxa yexit
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הקודמת. במשנה שנישנו העניינים באותם ללמדנו מוסיפה זו משנה

BîMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø וסתם שמעון, רבי של – ÇÄÄÀÆÀÈÅÄÀ
יוחאי : בן שמעון  רבי הוא שבמשנה שמעון éLàøרבי  éøéòNÀÄÅÈÅ

ìëàL øBähä ìò ïéøtëî íéLãç,בשוגג –àîhä úà– ÃÈÄÀÇÀÄÇÇÈÆÈÇÆÇÈÅ
הקודמת; במשנה כמבואר  טמא, קודש ìLבשר  íäéìò óéñBîÄÂÅÆÆ

íéìâø,הרגלים שעירי עליהם יתרים –øBähä ìò ïéøtënL ÀÈÄÆÀÇÀÄÇÇÈ
àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòå ,àîhä úà ìëàLÆÈÇÆÇÈÅÀÇÆÅÈÀÄÈÇÀÄÈÀ

óBqa מכפרים הטמא, את שאכל  הטהור של שגגתו  כפרת על נוסף – Ç
בתחילה  לא ידיעה בה שאין וקדשיו , מקדש  טומאת שגגת על גם הם

בסוף, íäéìòולא óéñBî,הרגלים ושעירי חדשים ראשי שעירי  על  – ÄÂÅÆ
xiryíéøetkä íBé ìL,בחוץ הנעשה –ïéøtëî ïäLכלומר – ÆÇÄÄÆÅÀÇÀÄ

מכפר  oeyldשהוא zxby jezn miax oeyl o`k dhwp epzpyn)
,(epziibeqayàîhä úà ìëàL øBähä ìòראשי כשעירי  – ÇÇÈÆÈÇÆÇÈÅ

óBqaחדשים, àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòåכשעירי – ÀÇÆÅÈÀÄÈÇÀÄÈÀÇ
äòéãéהרגלים, da Lé ìáà ,älçza äòéãé da ïéàL ìòåÀÇÆÅÈÀÄÈÇÀÄÈÂÈÆÈÀÄÈ

óBqa. דלעיל הכפרות על נוסף –Bì eøîà:שמעון לרבי  חכמים – ÇÈÀ
äæá äæ eáø÷iL eäî.הקודמת במשנה מבואר –:íäì øîà ÇÆÄÀÀÆÈÆÈÇÈÆ

ïä.בזה זה הם שקרבים הדבר , כן  –eéäé ,ïk íà :Bì eøîà ÅÈÀÄÅÄÀ
íéLãç éLàøa ïéáø÷ íéøetkä íBé ìL יום של שעיר  שכן  – ÆÇÄÄÀÅÄÀÈÅÃÈÄ

כשעירי  הטמא, את שאכל  הטהור על גם מכפר  שירא הכיפורים
Càéäחדשים, ìáàשעיריםíBéa ïéáø÷ íéLãç éLàø ìL ÂÈÅÈÆÈÅÃÈÄÀÅÄÀ

íéøetkä,חודש ראש  של  למוסף שהופרש שעיר שאבד כגון  – ÇÄÄ
של המוסף קרבן  לשם להקריבו  אפשר כיצד הכיפורים ביום ונמצא

בא זה שעיר והלא הכיפורים, dlLיום dðéàL äøtk øtëì– ÀÇÅÇÈÈÆÅÈÆÈ
את  שאכל הטהור על אלא מכפר אינו  חודש  ראש של השעיר שהרי 

שאכל הטמא על  גם לכפר  בא הכיפורים יום של  השעיר ואילו הטמא,
על וכן  בסוף, אלא טמא שהוא לו נודע ולא למקדש נכנס או קדשים

בסוף. ולא בתחילה לא ידיעה בה ïéàaשאין  ïlk :ïäì øîàÈÇÈÆËÈÈÄ
åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò øtëìלכפר באים השעירים כל  – ÀÇÅÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

בזה. זה הם קרבים ולפיכך  וקדשיו, מקדש טומאת שגגת על

izdw - zex`ean zeipyn
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åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò øtëì ïéàa ïlk. ª¨¨¦§©¥©ª§©¦§¨§¨¨¨
‰äãeäé ïa ïBòîL éaøBîMî øîBà:éøéòNàîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëî íéLãç éLàø;éñBîó ©¦¦§¤§¨¥¦§§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥¦

íéìâø ìL íäéìò,àîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtënL,óBqa àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòå;éñBîó £¥¤¤§¨¦¤§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥§©¤¥¨§¦¨©§¦¨§©¦
íéøetkä íBé ìL íäéìò,àîhä úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëî ïäL,óBqa àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòå, £¥¤¤©¦¦¤¥§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥§©¤¥¨§¦¨©§¦¨§©

älçza äòéãé da ïéàL ìòå,óBqa äòéãé da Lé ìáà.àBì eøî:äæá äæ eáø÷iL eäî?íäì øîà:ïä.eøîà §©¤¥¨§¦¨©§¦¨£¨¤¨§¦¨©¨§©¤¦§§¤¨¤¨©¨¤¥¨§
Bì:ïk íà,íéLãç éLàøa ïéáø÷ íéøetkä íBé ìL eéäé,íéøetkä íBéa ïéáø÷ íéLãç éLàø ìL Càéä ìáà, ¦¥¦§¤©¦¦§¥¦§¨¥¢¨¦£¨¥¨¤¨¥¢¨¦§¥¦§©¦¦

äøtk øtëìdlL dðéàL?ïäì øîà:åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò øtëì ïéàa ïlk. §©¥©¨¨¤¥¨¤¨¨©¨¤ª¨¨¦§©¥©ª§©¦§¨§¨¨¨

:äæá äæ åáéø÷éù åäî åì åøîà.eaixwiy ednåøéòù íùì áø÷éù åäî ,ç"øá åà ìâøá äæ àöîðå ,øçàá åøôëúðå ,íéøåôëä íåéì ùøôåäù øéòù ãáà íà
:íåé ìù.dey ozxtk oi`e li`ed el exn`úçà äøôë ïìåë éøäù ,áø÷é ,äåù íúøôë ïìåë úøîà éà àîìùá ,ïåòîù éáøì äéì øîà÷ã àåä øéàî 'ø

àìå äìçúá àì äòéãé äá ïéàù ìò øôëì ìâøá áø÷é êàéä óåñá äòéãé äá ùéå äìçúá äòéãé äá ïéàù ìò øôëì äùøôåäù åæ ,êãéãì àìà ,íéøôëî ïä
:àîèä úà ìëàù øåäèä ìò øôëì ç"øá åà ,óåñá.eiycwe ycwn z`neh lr xtkl:áø÷éì àåä ìåëé úå÷åìç ïúøôëù ô"òà ,ïéåù äæáã ïåéëå

dddd.enyn:éàçåé ïá ïåòîù 'ø àåä ïåòîù 'ø íúñå .ïåòîù 'ø ìù
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הקודמת. במשנה שנישנו העניינים באותם ללמדנו מוסיפה זו משנה

BîMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø וסתם שמעון, רבי של – ÇÄÄÀÆÀÈÅÄÀ
יוחאי : בן שמעון  רבי הוא שבמשנה שמעון éLàøרבי  éøéòNÀÄÅÈÅ

ìëàL øBähä ìò ïéøtëî íéLãç,בשוגג –àîhä úà– ÃÈÄÀÇÀÄÇÇÈÆÈÇÆÇÈÅ
הקודמת; במשנה כמבואר  טמא, קודש ìLבשר  íäéìò óéñBîÄÂÅÆÆ

íéìâø,הרגלים שעירי עליהם יתרים –øBähä ìò ïéøtënL ÀÈÄÆÀÇÀÄÇÇÈ
àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòå ,àîhä úà ìëàLÆÈÇÆÇÈÅÀÇÆÅÈÀÄÈÇÀÄÈÀ

óBqa מכפרים הטמא, את שאכל  הטהור של שגגתו  כפרת על נוסף – Ç
בתחילה  לא ידיעה בה שאין וקדשיו , מקדש  טומאת שגגת על גם הם

בסוף, íäéìòולא óéñBî,הרגלים ושעירי חדשים ראשי שעירי  על  – ÄÂÅÆ
xiryíéøetkä íBé ìL,בחוץ הנעשה –ïéøtëî ïäLכלומר – ÆÇÄÄÆÅÀÇÀÄ

מכפר  oeyldשהוא zxby jezn miax oeyl o`k dhwp epzpyn)
,(epziibeqayàîhä úà ìëàL øBähä ìòראשי כשעירי  – ÇÇÈÆÈÇÆÇÈÅ

óBqaחדשים, àGå älçza àG äòéãé da ïéàL ìòåכשעירי – ÀÇÆÅÈÀÄÈÇÀÄÈÀÇ
äòéãéהרגלים, da Lé ìáà ,älçza äòéãé da ïéàL ìòåÀÇÆÅÈÀÄÈÇÀÄÈÂÈÆÈÀÄÈ

óBqa. דלעיל הכפרות על נוסף –Bì eøîà:שמעון לרבי  חכמים – ÇÈÀ
äæá äæ eáø÷iL eäî.הקודמת במשנה מבואר –:íäì øîà ÇÆÄÀÀÆÈÆÈÇÈÆ

ïä.בזה זה הם שקרבים הדבר , כן  –eéäé ,ïk íà :Bì eøîà ÅÈÀÄÅÄÀ
íéLãç éLàøa ïéáø÷ íéøetkä íBé ìL יום של שעיר  שכן  – ÆÇÄÄÀÅÄÀÈÅÃÈÄ

כשעירי  הטמא, את שאכל  הטהור על גם מכפר  שירא הכיפורים
Càéäחדשים, ìáàשעיריםíBéa ïéáø÷ íéLãç éLàø ìL ÂÈÅÈÆÈÅÃÈÄÀÅÄÀ

íéøetkä,חודש ראש  של  למוסף שהופרש שעיר שאבד כגון  – ÇÄÄ
של המוסף קרבן  לשם להקריבו  אפשר כיצד הכיפורים ביום ונמצא

בא זה שעיר והלא הכיפורים, dlLיום dðéàL äøtk øtëì– ÀÇÅÇÈÈÆÅÈÆÈ
את  שאכל הטהור על אלא מכפר אינו  חודש  ראש של השעיר שהרי 

שאכל הטמא על  גם לכפר  בא הכיפורים יום של  השעיר ואילו הטמא,
על וכן  בסוף, אלא טמא שהוא לו נודע ולא למקדש נכנס או קדשים

בסוף. ולא בתחילה לא ידיעה בה ïéàaשאין  ïlk :ïäì øîàÈÇÈÆËÈÈÄ
åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò øtëìלכפר באים השעירים כל  – ÀÇÅÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

בזה. זה הם קרבים ולפיכך  וקדשיו, מקדש טומאת שגגת על

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יד נוספת:דף àðéðç,מימרא éaø øîà øæòìà éaø øîàåúìì÷ éäz ìà §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¦§©

éðéòa äì÷ èBéãäEפשוט אדם מקללת אף זהיר תהיה -ìl÷ Cìîéáà éøäL ¤§©¨§¥¤¤£¥£¦¤¤¦¥
äøN úà איש אשת שהיא ממנו שהסתירה כך להעל טז)ואמר כ àeä(בראשית äpä' ¤¨¨¦¥

'íéðéò úeñk Cì,הזה הצער את לי וגרמת אישך הוא שאברהם ממני וכיסית הואיל - ¨§¥©¦
עיורים  בנים לך שיהיו רצון dòøæa,אכןå,יהי íéi÷úðא)שנאמר כז ék(שם éäéå' §¦§©¥§©§¨©§¦¦

ïéäëzå ÷çöé ï÷æ.'åéðéò ¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨
נוספת: úcîkמימרא àlL äàøe àa ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©

íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä,'ה לגבורת כלל בהשוואה אינו אדם של כחו - ©¨¨¦©¨¨¨¨
íãà,ש  ,íãå øNa úcîתחילהäøã÷ úôBL,הכירה על הקדרה את מושיב -å רק ¦©¨¨¨¨¨¨¥§¥¨§

íéî ïúBð àeä Ceøa LBãwä ìáà ,íéî dëBúì ïúBð Ck øçà שנמצאת קודם ©©¨¥§¨©¦£¨©¨¨¥©¦
äøãwäהקדרה, úôBL Ck øçàå,כבר שם שעומדים המים את äîלקבל íéi÷ì §©©¨¥©§¥¨§©¥©
øîàpM(יג י íéîMa(ירמיה íéî ïBîä Bzz ìB÷ì''íéàNð äìòiå נותן ה' - ¤¤¡©§¦£©¦©¨©¦©©£¤§¦¦

לקבלם. עננים מעלה כך ואחר השמים באויר מים תחילה

נוספת: íLaמימרא øác øîBàä ìk ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨¨¥¨¨§¥
BøîBà,המימרא בעל בשם -íìBòì äleàb àéáîøîàpL כב), ב 'øîàzå(אסתר §¥¦§¨§¨¤¤¡©©Ÿ¤

'éëcøî íLa Cìnì øzñà שמרדכי הזכרונות בספר ונכתב להרגו, רוצים ותרש שבגתן ¤§¥©¤¤§¥¨§¢©
ישראל. נגאלו כך ידי שעל הדבר והתגלגל המלך, את הציל

נוספת: ãáàמימרא ÷écö ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå נפטר כשצדיק - §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©¦¨©
ãáàמהעולם, BøBãì,הפורענות מן עליהם שיגן מי שאין הפסידו, הדור אנשי רק - §¨©

מחצבתו. למקור שב שהרי במיתתו, נאבד אינו עצמו הצדיק íãàìאבל ìLî̈¨§¨¨
àéäL íB÷î ìk ,úéìbøî Bì äãáàL,נמצאתdîL úéìbøî ו ומרקיבה, מתעפשת ואינה בחשיבותה, -àlà äãáà àì ¤¨§¨©§¨¦¨¨¤¦©§¨¦§¨Ÿ¨§¨¤¨

.dìòáì.לדורו אלא הפסד אינה הצדיק הסתלקות וכן §©£¨
המגילה: פסוקי את לבאר ממשיכה אמרהגמרא ועושרו, כבודו את ולאשתו לאוהביו המן שסיפר éìאחר äåL epðéà äæ ìëå'§¨¤¥¤Ÿ¤¦

.'Cìnä øòLa áLBé éãeäiä éëcøî úà äàø éðà øLà úò ìëa,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàוכיäòLa §¨¥£¤£¦Ÿ¤¤¨§§©©§¦¥§©©©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨§¨¨
,'éì äåL epðéà äæ ìk' øîà Cìnä øòLa áLBé éëcøî úà ïîä äàøL שלא מרדכי, את כשראה להמן גרם מה כלומר, ¤¨¨¨¨¤¨§§©¥§©©©¤¤¨©¨¤¥¤Ÿ¤¦

לו  שהיה הכבוד לכל אלא חש .äæ ,àcñç áø øîàc .àcñç áøãk[מרדכי-]àa להמןéìeaæBøôa עושר בטענת -,äæå ¦§©¦§¨§¨©©¦§¨¤¨¦§§¦§¤
עניות éèeaæBøôaלמרדכיàa[-המן] בשטר היה - ומרדכי לגדולה, המן עלה ובינתיים השתכח, והדבר למרדכי, לעבד עצמו מכר שהמן . ¨¦§§¦

שמה  לו, שוים אינם נכסיו שוב עבדותו, את לו שמזכיר מרדכי את שכשרואה המן אמר ולכן עבדו, שהוא להזכירו המכירה, שטר את לו מראה

הם. מרדכי של ונכסיו רבו, קנה עבד שקנה

déì eø÷å ,àtt áø øîà,זו מכירה בעקבות להמן éîìèaהבריות ïaãæîc àcáò לחם בככרות הנמכר עבד שמכירתו - . ¨©©¨¨§¨¥©§¨§¦§©©§©§¥
צבאו. את להאכיל לו שחסרו לחם ככרות עבור היתה

.'éì äåL epðéà äæ ìëå' באצבע עליו ומורה לפניו הנמצא דבר משמעותה 'זה' ו תיבת ,òLø BúBà ìL åéæðb ìkL ãnìî §¨¤¥¤Ÿ¤¦§©¥¤¨§¨¨¤¨¨
Baì ìò ïé÷e÷ç אוצרותיו מקום בה שמצויר לבו, על נושא היה טובה אבן -,øòLa áLBé éëcøî úà äàBøL äòLáe £¦©¦§¨¨¤¤¤¨§§©¥§©©

Cìnä ו לבו לעבר éì'.הצביע äåL epðéà äæ ìk' ,øîà ©¤¤¨©¨¤¥¤Ÿ¤¦
נוספת: äøèòמימרא úBéäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå שכינתו את להשרות -, §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨¦©¨¨¦§£¨¨

÷écöå ÷écö ìk LàøaøîàpL ה־ו), כח [åâå'],(ישעיה éáö úøèòì úBàáö 'ä äéäé àeää íBia'äøàôz úøéôöìå §Ÿ¨©¦§©¦¤¤¡©©©¦§¤§¨©£¤¤§¦§¦§¦©¦§¨¨
ì'äøòL äîçìî éáéLî äøeáâìå ètLnä ìò áLBiì ètLî çeøìe ,Bnò øàL. זאת נלמד כיצד מבארת הגמרא ¦§¨©§©¦§¨©¥©©¦§¨§¦§¨§¦¥¦§¨¨¨§¨

Bzøàôzמהפסוק: ïétönìå BðBéáö ïéNBòì ,'äøàôz úøéôöìå éáö úøèòì' éàî'ה רצון את לעושים תמיד - ומצפים ©©£¤¤§¦§¦§¦©¦§¨¨¨¦¦§§©§©¦¦§©§
לראשם. עטרה ה' יהיה וגדולתו, תאמר,ìBëéלשבחו שמא -ìkì.מתגאים הם אם ואפילו לכך, יזכו רצונו העושים שכל -ãeîìz ¨©Ÿ©§

ì' øîBì,'Bnò øàL רקíéøéLk Bîöò íéNnL éîì.לכך יזכה הוא מתגאה, שאינו דהיינו מאכלים, כשיירי עצמו שמחשיב - ©¦§¨©§¦¤¥¦©§§¦©¦
לעטרה: שיזכו הצדיקים את המונה הפסוק המשך את דורשת ètLî'הגמרא çeøìe',רוחם את לשופטים -Bøöé úà ïcä äæ §©¦§¨¤©¨¤¦§

בתשובה. לשוב ètLnä'וכופהו ìò áLBiì'åäæ Bzîàìדיין , úîà ïéc ïcäBøöé ìò øabúnä äæ ,'äøeáâìå' ואינו . §©¥©©¦§¨¤©¨¦¡¤©£¦§¦§¨¤©¦§©¥©¦§
עבירות. לעבור לו äîçìî',שומע éáéLî' חכמים התלמידי [elàאלו ,'äøòL' .äøBz ìL dzîçìîa ïéðúBðå ïéàNBpL §¦¥¦§¨¨¤§¦§§¦§¦§©§¨¤¨¨§¨¥

,úBLøãî ézááe úBiñðk ézáa ïéáéøòîe ïéîékLnL [íéîëç éãéîìz בית שערי את בבוקר הפותחים כשוערים ונראים ©§¦¥£¨¦¤©§¦¦©£¦¦§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
בערב  ונועלים המדרש ובית .הכנסת
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zexeka(oey`x meil)

.øzeîxizdy mleynd oa iqei iax ly enrh ,df itle ¨
.xzen oiekzn oi`y xacy iptn `ed ,epizpyna

dywn .oiekzn oi`y xac oica ax ly ezrc z` zxxan `xnbd
:`xnbdéëä áø øîà éîeax xn`y drenyd dpekp m`d - ¦¨©©¨¦

dhigy jxevl xriyd mewn zeptl xzeny ,ax ly enya dippg
xac j` zexry zyilz icil ribi m` s`y meyne ,aeh meia

.xzen oiekzn epi`y,áøc déîMî éMà øa àéiç áø øîà àäå§¨¨©©¦¨©©¦¦§¥§©
àúééæðc àiøëBñî,xkiy ly e` oii ly ziagd fxa znizq - §§©¨§©§¨¨

,ozytn micba i`la ici lr `idydé÷ecäì øeñàz` wcdl - ¨§©¥
,dti mzqizy ick gka micbadàáè àîBéaiptn ,aeh meia - §¨¨¨

`l` ,eay oiidn cbad zhigq icil `a `ed ,wecidd ici lry
,cbad z` wcdnyk ixde .dietx dxeva micbad i`la z` gipi
mezql ick wx ok dyer `l` ,epnn oiid z` hegql oiekzn epi`
meia ok zeyrl ax xq` ok it lr s`e ,fxaay awpd z` ahid
ji`e .aeh meia xeq` oiekzn oi`y xacy `ed xaeqy ixd ,aeh
icil `ay s` ,aeh meia dhigyd mewn z` zeptl xizdy okzi

.dyilz
x`yl ,dnizqd wecid ly df oic zencl oi` :`xnbd zvxzn

y itl ,oiekzn epi`y xacàéääa,dnizqd wecida -eléôà §©¦£¦
ïBòîL éaøxaeqy(cere .ak zay),xzen oiekzn epi`y xacy ©¦¦§

äãBî.cbad z` wcdl xeq`y `edcixdéøîàc àáøå ééaà ¤§©©¥§¨¨§¨§¦
eäééåøzc ,mdipy exn`y -déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø äãBî ©§©§¤©¦¦§¦§¦¥¥

úeîé àìåezpeeka oi`y xne`e ,dndad y`x z` jzega - §Ÿ¨
dfa mixne` oi` ,zenz i`ce df dyrn ici lry oeiky ,zenzy
,ziagay awpa cbad wecid ok enke .xzen oiekzn oi`y xacy
.oiekzn epi`y meyn xizdl oi` ,cbad hgqiy `ed i`cey oeik¦©¥
df oi` ,dhigyd jxevl miccvl xriyd z` dptna ok oi`y dn
,`vnp .aeh meia mb ax xizd jkle ,zexry eylziy i`ce
ezrcy gikedl oi` ziagd znizq wecid oiprl ax ixacny

.xeq` oiekzn oi`y xacy
:zeywdl `xnbd dtiqenàäå,yexita xn` axy epivn ixde - §¨

oi`y xacy,`ed mi`pz zwelgn df oic xwiry .xeq` oiekzn
dcedi iax zrce(.bk dvia)iax zrce ,xeq` oiekzn oi`y xacy

oerny(.`k zay)l`enye ax ewlgpe .xzen oiekzn oi`y xacy
e .oerny iaxk e` dcedi iaxk dkld m`éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦

,áø øîàyäãeäé éaøk äëìä.xeq` oiekzn epi`y xacyáøå ¨©©£¨¨§©¦§¨§©
,ìàeîL øîà énà øa ïðçyïBòîL éaøk äëìäoi`y xacy ¨¨©©¦¨©§¥£¨¨§©¦¦§

:`xnbd dtiqene .xzen oiekznàìa éðúî ïéáà øa àéiç áøå§©¦¨©¨¦©§¥§Ÿ
éøáb,yexita ok ewlgpy l`enye ax ly mzwelgn z` dpy - ©§¥

,dpy jke ,mnya mixg` exn`y dreny it lr wx `leáø©
.ïBòîL éaøk äëìä ,øîà ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä ,øîà̈©£¨¨§©¦§¨§¥¨©£¨¨§©¦¦§
cvik ,xeq` oiekzn oi`y xacy ax zrcy oeiky ,dyw ok m`e
epi`y s` ixde ,dhigy jxevl aeh meia xriyd z` zeptl xizd

.xeq` ,yelzl oiekzn
,dzr cr `xnbd dpiady itk ax ly enrh oi` :`xnbd zayiin

,àlàìBúå .øeñà ïéekúî ïéàL øác ,áø øáñ íìBòìL- ¤¨§¨¨©©¨¨¤¥¦§©¥¨§¥
meyn `ed ,iqei iax ixack ax xizdy epzpyna yleza mrhde

cia ylezyeðééä åàìllka epi` -áBè íBéáe .ææBbdne - ¨©§¥§
l aeh meia wqtyjiiy oi` myy s` ,xryd z` zeptl xizd
,df mrhn xizdléøLc àîòè eðééä,xzidl wqty enrh edf - ©§©£¨§¨¦

meyndéì äåäcdf ixdy -ãé øçàìk Bìecébî øác ø÷Bò- ©£¨¥¥¨¨¦¦¦§©©¨
jkle .ilk ici lr `l` ,cia xriyd yelzl jxcd oi`y ,iepiya

.xq`p epi` xvew meyn s`
ep` mixne` ,ilka `le cia ylzpd xac lka m` zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .elecibn xac zxiwre ,dfifb llka df oi`y

åm`dìBúL,ciaeðééä åàìllka epi` -,àéðúäå .ææBbìBzäL §¥¨©§¥§¨©§¨©¥

ðkä úàó,bbeya zaya ,serd spkn dlecb dvep ylzy mc` - ¤©¨¨
åokn xg`lBîèBwä,dvepd y`x z` jzg -åjk xg`BèøBnä §©§§©§

,dicivay zexrydn dvepd ly dpwd z` wilgd -ìL áéiçL ©¨¨Ÿ
Lé÷ì Léø øîàå .úBàhçmiyrna dyry zek`lnd z` x`al ©¨§¨©¥¨¦

y ,el`ìBzíeMî ,áéiç Lzk`ln ly dclezææBb.xnvd z` ¥©¨¦¥
eíeMî ,áéiç íèB÷zk`ln ly dclezCzçî.xerd z` ¥©¨¦§©¥
eíeMî ,áéiç èøîîzk`ln ly dclez÷çîî.xerd z` §¨¥©¨¦§©¥

m` x`ean .dpwd z` wilgd df mbe ,xerd zwlgd `ed epipry
xhtiy mixne` oi`e ,cia dyilz lr mb ffeb meyn aiigy ,ok
,jka jxcd oi` cia dyilzye ,ffeb llka epi` ylezy meyn

:`xnbd zvxzn .`id ci xg`lkeéðàLzyilz `id dpey - ¨¦
n dvepdðkó,serditl ,dndadn xriyd zyilzneðééäc §©§©§
déçøBà.cia ,serd spkn zevepd z` yelzl ,jxcd `id jky - §¥

mey o`k oi`y ,ci xg`lk dpi`e `ed ffeb zk`ln llka jkle
,jka jxcd oi`y ,cia dnda xriy zyilz ok oi`y dn .iepiy

.ffeb llka df oi`
xac oipra mleynd oa iqei iax ly ezrc z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .oiekzn epi`yøáñ áøcîåax wqty jkn - §¦§©¨©
,íleLîä ïa éñBé éaøkmby ,rnynøáñ íleLîä ïa éñBé éaø §©¦¥¤©§¨©¦¥¤©§¨¨©

,áøk dì:`xnbd dywn .xeq` oiekzn oi`y xacyøáñå- ¨§©§¨©
xaeq m`d.øeñà ïéekúî ïéàL øác ,íleLîä ïa éñBé éaø©¦¥¤©§¨¨¨¤¥¦§©¥¨
àéðúäålk zeidl zekixvy dpicy ,dnec` dxt oiprl `ziixaa §¨©§¨

`id dleqt ,zexegy zexry izy da yi m`e ,zenec` dizexry
wx m` la` .zexegyd zexryd zxqda dpwz dl oi`e ,ixnbl
,dleqt ,dilr mdy onf lk ,xegy zexryd ly oeilrd mwlg
exn` jke .dxiykdl zxfeg ,xegyd wlgd xqei m` la`

da yi m`y ,`ziixaaúBøòN ézL`l` ,ixnbl zexegy opi`y §¥§¨
yíéãàî ïøwéò,`ed mec` [xyal jenqd] zexryd zligzy - ¦¨¨©£¦

ïLàøåg cvl zexryd ly oteqe -,ueøéçLî,`ed xegy - §Ÿ¨©§¦
íéøtñîa ææBb ,øîBà íleLîä ïa éñBé éaøzexryd wlg z` ©¦¥¤©§¨¥¥§¦§¨©¦

,dxiyk `dzy zpn lr ,xegydLLBç Bðéàålr dfa xaery §¥¥
oiekzn epi`y iptn ,`ed xzeny mrhde .miycwa dfifb xeqi`
m`e .dxtd owzl wx ezpeek `l` ,xriyd zgiwl jxevl dfibl
oi`y xac m`y .xzen oiekzn oi`y xacy xaeqy x`ean ok
.mixtqna elld zexryd z` fefbl xeq`l el did ,xeq` oiekzn

:`xnbd zvxznéðàLdn zexryd zfifb `id dpey -,äøtitl ¨¦¨¨
àéä äféb úa åàìcdl oi`y itl ,llk dfib da jiiy `ly - §¨©¦¨¦

.xnv
:df uexiz `xnbd dgecàéðúäådxn`y dn lr ,`ziixaa §¨©§¨

dxezd(hi eh mixac)øBëa æâú àìå EøBL øëáa ãáòú àì'Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ§
ðàöå ,'Edxe`kly ,exn`éì ïéà,xeq` didiy xewnøBL àlà Ÿ¤§¥¦¤¨

,äféâa ïàöå ,äãBáòalr xn`p dcear xeqi`y ,weqtd oeylke ©£¨§Ÿ§¦¨
.o`v lr xn`p dfib xeqi`e ,xeyúà ïzéì ïépîdceard xeqi` ¦©¦¦¥¤

äæ ìL øeîàämb bdep didiy ,xeya -äæa.o`va -åokúà ¨¨¤¤¨¤§¤
dfibd xeqi`àääæ ìL øeîmb bdep didiy ,o`va -äæa- ¨¨¤¤¨¤

.xeyd zexryaøîBì ãeîìz,epcnlne aezkd `a -àì' ©§©Ÿ
,'æBâú àìå ãBáòúlr `ed siqene ,xzein '`le' dlina e"`edy ©£§Ÿ¨

dxt mb ok m`e .dfn df micnlp mdipyy epcnll ,oey`xd oipr
fefbl iqei iax xizdy dfny ,dyw aeye .xriyd zfifba dxeq`
epi`y xacy xaeqy gken ,mixtqna xegyd zexryd wlg z`

.xzen oiekzn
:ycg uexiz `xnbd zvxznéðàL ,àlà`id dpey -äøt ¤¨¨¦¨¨

meyn ,dfib xeqi` da bdep oi`y ,zepaxwd lk x`yn ,dnec`
àéä úéaä ÷ãa éLã÷czeycwdd lk x`yk `id ixdy - §¨§¥¤¤©©¦¦

gafn zyecw da oi`e ,ycwnd zia ikxv x`yl miyicwny
zhgyp `l` ,gafnl daixw dpi`y itl ,sebd zyecw `idy
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המשך בעמוד קפב

oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay
øúåî.`ed oiekzn oi`y `nrhc meyn Ðàúééæðã àéøëåñî,ziag ly `fxa Ð

.dti awpd mezqzy ick zeiplhne zxerp dizeaiaq oikxekyäé÷åãäì øåñàÐ
,xeq` dhigq meyl oiekzn epi`c ab lr s`e .dhigq meyn ,gka ziagd jeza

.xzen oiekzn oi`y xac :(a,`n) zay zkqna xn`c oerny iaxl elit`úåîé àìå
`la dl xyt` `l Ð dl wcdnc oeike Ð
xyt` Ð xryd z` zeptl la` .dhigq

.dyilz `laäãåäé éáøë äëìä`nl` Ð
!xeq` oiekzn oi`y xac :axl dil `xiaq

éøáâ àìá.opg axe `iig ax `la Ðùìåúå
ææåâ åðééä åàìiaxk dkld ax xn` ikdl Ð
.xekaa iqeiãé øçàìëyelzl jxc oi`c Ð

.fefbl `l` ,xnvðëä úà ùìåúäóÐ
.serd spk on dlecb dvep ylezyåîèå÷äå

.ey`x mhw eylzy xg`l ÐåèøåîäåÐ
dpwd on hxene oiccvd on dwilgny

.xryd÷çîîå êúçîå ææåâmirax`n Ð
.(`,br) zay zkqna zek`ln zea`

.wilgn=wgnnäéçøåà åðééäãjxcy Ð
.dffbl `le yelzl ser zvepàøéáñ áøãî

éñåé éáøãë äéìe`l ylezc ,xeka iabl Ð
.ffeb epiidáøë äì øáñ éîð éñåé éáøÐ

.xeq` oiekzn oi`y xacc:ïðéñøâ éëä
øéçùî ïùàøå íéãàî ïø÷éòoke Ð
.(` wxt) dxt zkqnc `ztqezaææåâz` Ð

on xiiyne ,mixtqna xigyny y`xd
dfib meyn yyeg epi`e ,jli`e mic`nd
meyl oiekzn oi`c meyn ,`nl` .miycwa
oleky zexry izy .ixy Ð owzl `l` dfib

ir la` ,ixnbl dxta zelqet zexegyoxw
.dpwza xyt` Ð xigyn oy`xe mic`n

.dfiba `xiq``l jkld ,xnvzextl oi`yÐ
æåâú àìå ãåáòú àìoipr lr sqen e"ie Ð

.dfn df mdipy ecnlie ,oey`x÷ãá éùã÷ã
àéä úéáädaixw dpi` `dc (dl yie) Ð

.dfiba zxzen jkld ,gafnlàçéëù àìãÐ
.opax exfb `l `giky `lc `zlineäéîã

íéø÷édllgl mipnefn jk lk dinc oi`e Ð
.odilrõéôå÷ì.uitewd jxevl Ðäìçúëì
øîà÷ikid ikc ,i`w ylez`Ð "oke" i`deÐ

`hiyt `dc ,dhigyd jxevlyelzl xzenc
ze`xl inp ikdÐxn`wdlgzkl`yixc jl
Ð "oke" i`de ,xn`w caric e` .mend mewn
ylzy in oke :xn`w ikde ,i`w "epfifi `l"`
`l inp ,mend mewn z` ze`xl xryd z`

.enewnn epfifiïæåàá êáåñîädid ofe`ae Ð
.menåéìò úçëåî åúèéçùãdfibl e`lc Ð

.oeeki`ùìåúà åàì àìà.xn`wdlgzkleÐ
äðùîøéúî.odkl d`pda xnvd z`Ð
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àéøëåñîseqae ("i`d" ligznd xeac `,e) zeaezkc `nw wxta epyxit Ð `ziifpc

.("i`d" ligznd xeac `,`iw zay) ["mivxy dpeny"] ("iazk lk")äåäãxwer dil

ser ly x`evn dvep yelzl xzen `diy o`kn cenll oi` Ð ci xg`lk elecibn xac

oeylle .oiekzn oi`y meyn Ð `kd ixyc `dc yixt lirl `dc ,aeh meia hegyl ick

ied `l dvepa Ð oiekzna elit`c yxity inp

.serd z` yleza jenqa ipzwck ,ci xg`lk

dk`ln iede ,dvep o`k jixv oi`c ab lr s`e

dk`ln cenll oi` Ð dtebl dkixv dpi`y

.ci xg`lkn dtebl dkixv dpi`y

øîàå:dniz Ð ffeb meyn aiig yiwl yix

`l xeka oiprlc ab lr s` ?dywn `ed dn

yi zay oiprl ,"febz `l" meyn dia aiign

xac xwer lkk ,ffebc dclez meyn aiigl

hiyed :(`,br) oileg enk .miig ilraa elecibn

oiprl ,dirnay xaer lclice dnda irnl eci

.ffeb meyn aiign `l oiycwenae ,[aiig] zay

oke ,xvewc dclez meyn zaya aiig sehiw oke

oiprl sehiwc ab lr s` ,xaegnd on ylez

,(`,`i migqt) aiign `l xnerl mcew dxivw

.(`,flw oileg) "fbd ziy`x" wxta hwl oiprle

opixn`c `d` jixtc `kd opiyxtn ded i`e

iziinc ,`gip ded Ð ci xg`lk aeyg ylezc

oeyld oi`e .ci xg`lk `lc `kdn di`x

?ffeb epiid e`l yleze :xn`wcn ,ok rnyn

jixtc rnyn !'ek serd z` ylezd `ipz `de

.ffeb epiid e`l ylezc oxn`c `d`

áøãîiax mleynd oa iqei iaxk dl xaq

oiekzn oi`y xac :xn`c Ð axk dl xaq iqei

oiekzn oi`y xacc xaeq did m`y .xeq`

ezenk dkld `diy axl dil `pn Ð xzen

ixy ik `nlic ?ffebk epiid e`l ylezc meyn

yleze ,xzen oiekzn oi`y xac meyn iqei iax

zi`c (meyn) axl dil miw `l` !ffeb epiid

.xeq` oiekzn oi`y xac iqei iaxl dil

ïø÷éòaezk did jk Ð mic`n oy`xe xigyn

mic`n oy`x hwpc yxtl yie .mixtqa

Ð uegan dnec` dleky ab lr s` ,`zeaxl

jezn `kti` qixb qxhpewae .dfifb dperh

.dxtc `ztqezææåâÐ yyeg epi`e mixtqna

`la zexryd x`yn fefbi elit` ,xnelk

,jxevd on xzei fefbi envr el` s` .oiekzn

wcwcn dide ."xigyn oy`x" qxhpewd zqxibl

yxit qxhpewae .xzen oiekzn oi`y xac xaqwc

meyl oiekzn oi`c meyn ixyc `dn wiicc

oi`" oeyl x`yk df oi`c .owzl `l` ,dfifb

.mixtqna ffeb dpeekac oeikc ,`nlra "oiekzn

xaqe :jixt ikdc qxhpewd yexitl ayiil yie

,xeq` oiekzn oi`y xac mleynd oa iqei iax

ogky` `d ?ffeb epiid e`l ylezc mrhn ixye

meyn Ð ffeb iedc mixtqna elit`c ,dxt iab

inp xeka iab .ixy dxtd xiykdl ick dyerc

jxevl dyerc oeik ,oipr lka ixyinl dil ded

oi` ,edine !ffeb aeyg df oi`c ,dhigy oewiz

,zeywdl leki oipr lkac ,llk d`xp df yexit

,xzen oiekzn oi`y xac meyn dinrh ied oia

.ffeb epiid e`l ylezc meyn dinrh ied oia

øòùjd dlek Ð 'ek xypy men lra xeka

ixy oiycwend ileqt zfibc `gken `zrny

`xnba yxtn ,ixq`c opax elit`e .`ziixe`cn

:"mink epktyz ux`d lr" iab (a,el) oilegc ipy wxta opixn`c :iaxl dnize .febz `le "gafz" epiid Ð dfib `le "gafz" :(a,e) lirl opiyxcc `de .diedy`l iz` `nlc dxifb Ð

meyn [d`pda] onc xeq`l oizrc` wqiz ikide .ol rnyn `w ,dxeaw irail inp onc Ð dceare dfiba ixiq`e li`ed :jzrc `wlqc .`z`c `ed miycwend ileqt ly onc ixynl `edd

elit` ,cere .dfib xypk mcc oiekznc ,`cg !xeq` Ð oiekznc ffeb la` ,xypa epiid Ð `ziixe`cn `ixyc `d :`niz ike !zxzen dnvr dfibd elit` `d ?dceare dfiba ixiq`c
yleza
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קצה oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay
øúåî.`ed oiekzn oi`y `nrhc meyn Ðàúééæðã àéøëåñî,ziag ly `fxa Ð

.dti awpd mezqzy ick zeiplhne zxerp dizeaiaq oikxekyäé÷åãäì øåñàÐ
,xeq` dhigq meyl oiekzn epi`c ab lr s`e .dhigq meyn ,gka ziagd jeza

.xzen oiekzn oi`y xac :(a,`n) zay zkqna xn`c oerny iaxl elit`úåîé àìå
`la dl xyt` `l Ð dl wcdnc oeike Ð
xyt` Ð xryd z` zeptl la` .dhigq

.dyilz `laäãåäé éáøë äëìä`nl` Ð
!xeq` oiekzn oi`y xac :axl dil `xiaq

éøáâ àìá.opg axe `iig ax `la Ðùìåúå
ææåâ åðééä åàìiaxk dkld ax xn` ikdl Ð
.xekaa iqeiãé øçàìëyelzl jxc oi`c Ð

.fefbl `l` ,xnvðëä úà ùìåúäóÐ
.serd spk on dlecb dvep ylezyåîèå÷äå

.ey`x mhw eylzy xg`l ÐåèøåîäåÐ
dpwd on hxene oiccvd on dwilgny

.xryd÷çîîå êúçîå ææåâmirax`n Ð
.(`,br) zay zkqna zek`ln zea`

.wilgn=wgnnäéçøåà åðééäãjxcy Ð
.dffbl `le yelzl ser zvepàøéáñ áøãî

éñåé éáøãë äéìe`l ylezc ,xeka iabl Ð
.ffeb epiidáøë äì øáñ éîð éñåé éáøÐ

.xeq` oiekzn oi`y xacc:ïðéñøâ éëä
øéçùî ïùàøå íéãàî ïø÷éòoke Ð
.(` wxt) dxt zkqnc `ztqezaææåâz` Ð

on xiiyne ,mixtqna xigyny y`xd
dfib meyn yyeg epi`e ,jli`e mic`nd
meyl oiekzn oi`c meyn ,`nl` .miycwa
oleky zexry izy .ixy Ð owzl `l` dfib

ir la` ,ixnbl dxta zelqet zexegyoxw
.dpwza xyt` Ð xigyn oy`xe mic`n

.dfiba `xiq``l jkld ,xnvzextl oi`yÐ
æåâú àìå ãåáòú àìoipr lr sqen e"ie Ð

.dfn df mdipy ecnlie ,oey`x÷ãá éùã÷ã
àéä úéáädaixw dpi` `dc (dl yie) Ð

.dfiba zxzen jkld ,gafnlàçéëù àìãÐ
.opax exfb `l `giky `lc `zlineäéîã

íéø÷édllgl mipnefn jk lk dinc oi`e Ð
.odilrõéôå÷ì.uitewd jxevl Ðäìçúëì
øîà÷ikid ikc ,i`w ylez`Ð "oke" i`deÐ

`hiyt `dc ,dhigyd jxevlyelzl xzenc
ze`xl inp ikdÐxn`wdlgzkl`yixc jl
Ð "oke" i`de ,xn`w caric e` .mend mewn
ylzy in oke :xn`w ikde ,i`w "epfifi `l"`
`l inp ,mend mewn z` ze`xl xryd z`

.enewnn epfifiïæåàá êáåñîädid ofe`ae Ð
.menåéìò úçëåî åúèéçùãdfibl e`lc Ð

.oeeki`ùìåúà åàì àìà.xn`wdlgzkleÐ
äðùîøéúî.odkl d`pda xnvd z`Ð
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àéøëåñîseqae ("i`d" ligznd xeac `,e) zeaezkc `nw wxta epyxit Ð `ziifpc

.("i`d" ligznd xeac `,`iw zay) ["mivxy dpeny"] ("iazk lk")äåäãxwer dil

ser ly x`evn dvep yelzl xzen `diy o`kn cenll oi` Ð ci xg`lk elecibn xac

oeylle .oiekzn oi`y meyn Ð `kd ixyc `dc yixt lirl `dc ,aeh meia hegyl ick

ied `l dvepa Ð oiekzna elit`c yxity inp

.serd z` yleza jenqa ipzwck ,ci xg`lk

dk`ln iede ,dvep o`k jixv oi`c ab lr s`e

dk`ln cenll oi` Ð dtebl dkixv dpi`y

.ci xg`lkn dtebl dkixv dpi`y

øîàå:dniz Ð ffeb meyn aiig yiwl yix

`l xeka oiprlc ab lr s` ?dywn `ed dn

yi zay oiprl ,"febz `l" meyn dia aiign

xac xwer lkk ,ffebc dclez meyn aiigl

hiyed :(`,br) oileg enk .miig ilraa elecibn

oiprl ,dirnay xaer lclice dnda irnl eci

.ffeb meyn aiign `l oiycwenae ,[aiig] zay

oke ,xvewc dclez meyn zaya aiig sehiw oke

oiprl sehiwc ab lr s` ,xaegnd on ylez

,(`,`i migqt) aiign `l xnerl mcew dxivw

.(`,flw oileg) "fbd ziy`x" wxta hwl oiprle

opixn`c `d` jixtc `kd opiyxtn ded i`e

iziinc ,`gip ded Ð ci xg`lk aeyg ylezc

oeyld oi`e .ci xg`lk `lc `kdn di`x

?ffeb epiid e`l yleze :xn`wcn ,ok rnyn

jixtc rnyn !'ek serd z` ylezd `ipz `de

.ffeb epiid e`l ylezc oxn`c `d`

áøãîiax mleynd oa iqei iaxk dl xaq

oiekzn oi`y xac :xn`c Ð axk dl xaq iqei

oiekzn oi`y xacc xaeq did m`y .xeq`

ezenk dkld `diy axl dil `pn Ð xzen

ixy ik `nlic ?ffebk epiid e`l ylezc meyn

yleze ,xzen oiekzn oi`y xac meyn iqei iax

zi`c (meyn) axl dil miw `l` !ffeb epiid

.xeq` oiekzn oi`y xac iqei iaxl dil

ïø÷éòaezk did jk Ð mic`n oy`xe xigyn

mic`n oy`x hwpc yxtl yie .mixtqa

Ð uegan dnec` dleky ab lr s` ,`zeaxl

jezn `kti` qixb qxhpewae .dfifb dperh

.dxtc `ztqezææåâÐ yyeg epi`e mixtqna

`la zexryd x`yn fefbi elit` ,xnelk

,jxevd on xzei fefbi envr el` s` .oiekzn

wcwcn dide ."xigyn oy`x" qxhpewd zqxibl

yxit qxhpewae .xzen oiekzn oi`y xac xaqwc

meyl oiekzn oi`c meyn ixyc `dn wiicc

oi`" oeyl x`yk df oi`c .owzl `l` ,dfifb

.mixtqna ffeb dpeekac oeikc ,`nlra "oiekzn

xaqe :jixt ikdc qxhpewd yexitl ayiil yie

,xeq` oiekzn oi`y xac mleynd oa iqei iax

ogky` `d ?ffeb epiid e`l ylezc mrhn ixye

meyn Ð ffeb iedc mixtqna elit`c ,dxt iab

inp xeka iab .ixy dxtd xiykdl ick dyerc

jxevl dyerc oeik ,oipr lka ixyinl dil ded

oi` ,edine !ffeb aeyg df oi`c ,dhigy oewiz

,zeywdl leki oipr lkac ,llk d`xp df yexit

,xzen oiekzn oi`y xac meyn dinrh ied oia

.ffeb epiid e`l ylezc meyn dinrh ied oia

øòùjd dlek Ð 'ek xypy men lra xeka

ixy oiycwend ileqt zfibc `gken `zrny

`xnba yxtn ,ixq`c opax elit`e .`ziixe`cn

:"mink epktyz ux`d lr" iab (a,el) oilegc ipy wxta opixn`c :iaxl dnize .febz `le "gafz" epiid Ð dfib `le "gafz" :(a,e) lirl opiyxcc `de .diedy`l iz` `nlc dxifb Ð

meyn [d`pda] onc xeq`l oizrc` wqiz ikide .ol rnyn `w ,dxeaw irail inp onc Ð dceare dfiba ixiq`e li`ed :jzrc `wlqc .`z`c `ed miycwend ileqt ly onc ixynl `edd

elit` ,cere .dfib xypk mcc oiekznc ,`cg !xeq` Ð oiekznc ffeb la` ,xypa epiid Ð `ziixe`cn `ixyc `d :`niz ike !zxzen dnvr dfibd elit` `d ?dceare dfiba ixiq`c
yleza
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קצו
oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

ïéøñåà íéîëçåick xekal iiedyl iz` Ð miign zxyepd xnv zixy i`c Ð
oiycwend ileqte .ea cearie fefbiy dlwz icil dia iz`e ,dry lk xnv xiyzy

.dfib `le Ð "gafz" :(a,e) lirlc `wxita opixn`ck ,dceare dfiba ixiq`äæá àì
àéá÷ò øéúä.xn`w i`n `xnba yxtn Ðúî êë øçàå.hgyp `l Ðìãìåãîä

mr `ed jaeqn la` ,xerd on ylzpy Ð
.ltep epi`e xnvd x`yíò äàøðù úà

äæéâä,dhigy xg`l epffbie ephgyiyk Ð
,dfibd x`y mr dey lclecn xnv `di
x`yk xzen Ð dpnid yxityk d`xp epi`e

.dfibdäæéâä íò äàøð åðéàùåueg `viy Ð
on `ed lcaeny lkl xkipe ,i`cn xzei
.dhigy mcew ixnbl xypy ink Ð dfibd
.`iawrc dilr ibiltc ,opaxk Ð `nzqe

àøîâøñàã ììëî`zyd .dinza Ð
irac ,xeq` ea xaegnd xnv eze`c ,zna

ixy oelga gpene xypc `kid ,dxeawåèçù
gpenc `irain ,ixy ea xaegnd xnvc Ð

.`iawrc `ail` ixy inp oelgaàìàÐ
meyn Ð `iawr xizd dfa `l :xn`w ikdl

."oixqe` minkge"äçîåî åøéúäùáÐ
:ixaq opaxc .xnvd zxiyp mcew ,xekal
`nlc Ð d`pda xnvl dil zixy i` dxifb
zxyep xnvd `dzy ick ,diiedyl iz`
.dceare dfib icil iz` jk oiae jk oia ,epnid
.xeq` Ð dgnen exizdc ab lr s` ,jkld
`l ez Ð dgnen exizdc oeik :xaq `iawre

.dil idynøåñà ìëä éøáãdil dedc Ð
,onwl opixn`ck ,dcen `iawr mzae .mzk
`ly ,diiedyl iz` Ð xnv ixy zxn` i`c
leti jk oiae jk oiay ,jka el gepe .epaixwi
,cere .gafn zyecwn dil rwtne men ea
Ð dxiyp mcew dgnen exizd `lc oeikc

.xzid cv mey dia ded `l izk`ïéøñåà
àåäù ìëásl`a odn cg` axrzp m` Ð

.gafnl oixeq` olek Ð mininzàðúã ììëî
àì øáñ àî÷i`n ,exiknc oeik .dinza Ð
`ki` `witqíåî ìòá øåëá úæéâáÐ

.oelga dgipde miign dxypyø÷åáém` Ð
.xzen lkd `die ,ephgyi Ð `ed reaw men

äãåäé éáøå.dhigya dpwz `kil :xaq Ð
ixyc ,iqei iaxc `ail` opaxl ,`nl`
dgnen exizd oia welig `kil Ð ehgya
,okl mcew dgnen exizd `l oia okl mcew
opaxcne .xweai oiicr ipzw `kd `dc
oi` zna inp `iawrl Ð welig oi` ehgya
`iawr `dc ,exizd `ll exizd oia welig

!hEgyl zn oia biltn `l.ongp axc Ð ¨
ú÷åìçîilraa ,iqei iaxe `nw `pzc Ð

,mixg`a eaxrzpy ynn oiig oinen
.men lral e`vn `le wcaykeàåä íìåòì

äàîåè ú÷æçáxawd `vnp `l m` Ð
dcyd lk wcapy it lr s` ,dcya ca`py
`vnp `lc oeik ,inp `kde .`ed ez`neha Ð
Ð `nw `pze .oixeq` olek Ð men lrad
,el ice xweai :xaq iqei iaxe ,xi`n iaxk

.minkgk ,`vnp `l elit`øôåçcr wcea Ð
`l dhnle rlq eze`n i`cec .rlql ribny

.`ed dywy ,xaw dyrpäìåúáì åà.dcar `ly dyw rwxw `vniy cr Ðàöîå ÷ãáùámen lra `vnpy df `ny yiig ,edlekl xq`c `nw `pze .men lrad Ð
axe ,oerny oaxk Ð `nw `pz .wtq `kil jd `vnc oeike ,`yixn ibq xewaa Ð xweai :xaq iqei iaxe .dwica oikixv mixg`d lke ,`ed xg`.iaxk Ð iqei iàîìùá

äàîåè éáâ,oixqe` opax elit` Ð `kd la` .dlhp xakr e` axer xninl `ki` Ð dl gkyn `l inp i`c meyn ,eice dlezal e` rlql ribny cr wcea :opax ixn` Ð
.iqei iax ixy ded `l `peeb i`d ikae lf` `kidl men lracêãéàå.`a` xa `iig iax Ðäãù àîìùá.'ek da xawinl `kxicc ,wcaz oerny oax xn` Ðåäééëøéã

àîåî åäá ìôéîì.`nw `pz xq` ded `l `peeb i`d ikae .dinza Ðêãéàå.iq` ax Ð
àä
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ixq` ik llkn [`iawr] (`aiwr iax) ixyc (`,ek) oiwxit seqa gkenck ,ibilt yleza

onwl gkenck ,opaxcn `l` dfibd `xqzin `l dninz dlera elit`e .opaxcn Ð opax

,opaxcn epiid Ð ixyc o`nl `ki` in ylez :jixtc `de .dninz dlern xnv ylez iab

mc `xw il dnl oilegc `edda :dyw cere .`ed ryxc meyn ,qxhpewa my yxitck

s` `lde ?d`pda ixyc oiycwend ileqt

,ezevn ziyrpyn d`pda xzen mc miycwa

i`n ,cere ?xeq` `di dnl devn `kilc mzde

`de ?"dceare dfiba ixiq`e li`ed" xn`w

dgiafnc ,cearle fefbl xzen dhigy xg`l

!ixii` dhigy mca mzde .xzen lkd jli`e

(`l`) "xya" aizkcn opixq` `l inp alge

yixcc o`nl enk ,dhigy xg`l `le miign

xzid mda jl oi` :(a,eh) ipy wxta lirl

ixyc ,cere .jli`e dgiaf zryn `l` dlik`

wxta alg xzid slinl iracn ,`nlr ilekl

(a,e zexeka) `nwly alg `pngx xq`cn

meyn jixhvi`c xn`w `le .oiycwend ileqt

xninl epivn ,edine !dhigy xg`lc `edd

mc meyn "mink epktyz" `xw jixhvi`c

dyw mewn lkn la` .aex zhigy mcew `viy

jzrc `wlqc :iax xne`e !oizrnyc `dn

,[alg `le "xya"] (xya eede alg) enk xqinl

,dfibl inc `le .mc `le "xya" oicd `ede

"gafz" :rnync ,`wtp "gafz"n dfibc `nyc

mixac) aizk "xya zlk`e" o`k la` .febz `le

xeq`le ,mce alg `le lk`z xya :rnyn ,(ai

dpi` dyxcdy it lr s` .d`pda elit`

.`ed dlik`a ixyc ,alg enk mcd lr zayein

`l` ,alg `le "xya" mzd iziin `lc `de

`gip ,cere .hwp `zlin yix Ð dfib `le "gafz"

enk zewln oiprl elit` dfib xeqi` iiez`l dil

bteq caerde ffebd :opzc ,eltpy mcew dlgzn

dxez ea dxingdy oeike .[a,eh zexeka] mirax`

:`xnegl i`xw yexcl `pin` ded ,jk lk

gken oke ."mink" e`l i` ,mce alg `le "xya"

"xya" opiyxcc `dc (a,e zexeka) `nw wxta

erac .aelgl xeq` `diy `l Ð alg `le

iab `pngx ilbcn ,alg xzid dpin wcinl

oilegc `d Ð alg `le "xya" oiycwend ileqt

`z` algpy algd xeq`lc dpin rny ,ixy

.`xw

ùìåúä`pwqna Ð mz xekan xnv

,ylez `wec e`lc yxtn oizrnyc

meyn `l` ylez hwp `le .ylzp oicd `edc

.`iawrc `zeax meyn ylez da ipzwc ,`tiq
xeka

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

:éñBé éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác ,ïéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¥©¦§¨¨©©¦¥
íeî ìòa øòN àlà ,ìàììäî ïa àéá÷ò øézä äæa àìŸ¨¤¦¦£©§¨¤©£©§¥¤¨§©©©

øLpL,ïBlça Bçépäåøçàåúî Ck¯ïa àéá÷ò äæa ¤¨©§¦¦©©§©©¨¥¨¤£©§¨¤
,øBëáa ìcìeãîä øîö .ïéøñBà íéîëçå øézî ìàììäî©£©§¥©¦©£¨¦§¦¤¤©§§¨¦§

äàøpL úàíòäfébä¯íò äàøð BðéàL úàå ,øzeî ¤¤¦§¤¦©¦¨¨§¤¤¥¦§¤¦
äfébä¯.øeñààøîâ,éøL úîa àzLä øñàc ììkî ©¦¨¨¦§¨§¨©¨§¨§¥¨¥

íéîëçå àéá÷ò øézä äæa àì :àlà !àéòaéî BèçL§¨¦¨£¨¤¨Ÿ¨¤¦¦£©§¨©£¨¦
BèçL ;ïéøñBà¯éâéìt ék ,éøL ìkä éøác¯.úîa §¦§¨¦§¥©Ÿ¨¥¦§¦¦§¥

ú÷Bìçî :Lé÷ì Léø øîà éñà éaø øîàBøézäLa ¨©©¦©¦¨©¥¨¦©£¤§¤¦¦
éúà àîìc ïðéøæb øáñ øîc ,äçîeîìdééeäLøîe , §¤§¨¨©¨§¦©¦§¨¨¥©§¥¨

äçîeî Bøézä àì ìáà .ïðéøæb àì øáñ¯ìkä éøác ¨©¨¨§¦©£¨Ÿ¦¦§¤¦§¥©Ÿ
,àeäL ìëá ïéøñBà ïéîeî éìòa :úLL áø áéúî .øeñà̈§¦©¥¤©£¥¦§¦§¨¤
àîélà "øwáé" éàî :da ïðéåäå .øwáé :øîBà éñBé éaøå§©¦¥¥§ª©§¨¥©¨©§ª©¦¥¨

àeä íeî ìòácdéì÷Léìå¯øîà àn÷ àpúc ììkî §©©§¦§§¥¦§¨§©¨©¨¨©
àëä :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà åàìúféâa ¨¨©©©§¨¨©©¨©£¨¨§¦©

,ïðé÷ñò íeî ìòa øBëaeáøòúpLïàîe ,ïéleç éféâa §©©¨§¦©¤¦§¨§§¦¥¦©
àn÷ àpz¯.ïðaø éøñà eèçLð :øîàc ,àéä äãeäé éaø ©¨©¨©¦§¨¦§¨©¦§£¨§¦©¨©

.ïðaø eøL eèçLð :øîàc déîòèì éñBé éaøå:éðú÷å §©¦¥§©£¥§¨©¦§£¨©¨©§¨¨¥
"øweáé" éàî ;øweáé¯øáBò íeî éà òeá÷ íeî éà åàì §©©§©¨¦¨©¦¥

,àì :àáø øîà äçîeî Bøézä àlL áb ìò óà ,àeä©©©¤Ÿ¦¦§¤£©¨¨¨
äçîeî Bøézä éà ,øweáé¯àì éàå ,ïéà¯÷éìñ ék .àì §©¦¦¦§¤¦§¦¨¨¦¨¥

ì døîà ïéáøéàìáa :øîà .äéîøé éaøc dén÷ àúòîL ¨¦£©¨¦§©£¨©¥§©¦¦§§¨£©©§¨¥
àúòîL éøîà àëeLçc àòøàa éáúéc íeMî ,éàLtè¦§¨¥¦§¨§¦§©§¨©£¨¨§¦§©£¨
àaà øa àéiç éaø øîàc àä eäì òéîL àì !ïëLçîc¦§©§¨¨§¦©§¨§¨©©¦¦¨©©¨

ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà÷ãaLaéâìtéî÷å ,àöî àìå ¨©©¦¨¨©£¤§¤¨©§Ÿ¨¨§¨¦©§¦
øéàî éaø äéäL ,ïðúc .ïðaøå øéàî éaøc àzâeìôa¦§§¨§©¦¥¦§©¨©¦§©¤¨¨©¦¥¦

äàîeè ú÷æça äéäL øác ìk :øîBà¯àeä íìBòì ¥¨¨¨¤¨¨§¤§©§¨§¨
BúàîeèaãòòcååúiL:íéøîBà íéîëçå ,äàîehä §§¨©¤¦§©©©§¨©£¨¦§¦

øîà éñà éaø .äìeúáì Bà òìqì òébnL ãò øôBç¥©¤©¦©©¤©¦§¨©¦©¦¨©
ú÷Bìçî :ïðçBé éaø÷ãaLkàzâeìôa éâìtéî÷å ,àöîe ©¦¨¨©£¤§¤¨©¨¨§¨¦©§¦¦§§¨

éaøcïaøåda ãáàL äãN :àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨¨¤¤¨©¨
dëBúa ñðëð ,øá÷¯ñðëð ,øá÷ dëBúa àöîð .àîè ¤¤¦§©§¨¨¥¦§¨§¨¤¤¦§©

dëBúì¯ãáàL øá÷ àeä :øîBà éðàL ,øBäè¯àeä §¨¨¤£¦¥¤¤¤¨©
øá÷àöîpL,éñà éaøå .dlek äãOä ìk ÷ãaéz :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác , ¤¤¤¦§¨¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¥¨©¨¤¨§©¦©¦

àaà øa àéiç éaøk øîà àì àîòè éàî¯äàîeè éab àîìLa :Cì øîà¯áøBò àa :øîéà ©©£¨¨¨©§©¦¦¨©©¨¨©¨¦§¨¨©¥§¨¥©¨¥
àëä àlà .dìèðe øaëò àa ,dìèðe¯ìéæà àëéäì íeî ìòa¯øáBò íeî øîéà :Cãéàå §¨¨¨©§¨§¨¨¤¨¨¨©©§¥¨¨¥§¦¨¥©¥

éñà éaøk øîà àì àîòè éàî àaà øa àéiç éaøå .éqzéàå äåä¯äãN àîìLa :Cì øîà £¨§¦©¥§©¦¦¨©©¨©©£¨¨¨©§©¦©¦¨©¨¦§¨¨¨¤
¯dkøcøa÷éîìéàä da øá÷c éëéä ék ,da¯íéLã÷ àlà .àðéøçà Lðéà øá÷¯ïåék ©§¨§¦§©¨¦¥¦¦§©¨©§©¡¨©£¦¨¤¨¢¨¦¥¨

e÷ãác,éîéé÷å ïìeäééëøcàîeî eäa ìtéîì¯ábà :Cãéàåéçbðîc.àîeî eäa çéëL éããäà ¦§©¨§©§¦©§©§§¥©§¨§¦¨©©¦§©§¦©£¨¥§¦©§¨
ìBzä :éáéúéîBèçLe íeî Ba ãìBpL ét ìò óà ,íz øBëaî øîö L¯àîòè .øeñà¯,íúc ¥¦¥©¥¤¤¦§¨©©¦¤©§¨¨©£¨§¨

àä

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

בכורות. פרק שלישי - הלוקח בהמה דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zexeka(oey`x meil)

ïéøñBà íéîëçåyegl yiy itl .miign ylzpy xnvdn zepdl ©£¨¦§¦
zepdl elkeiy ick ,xekad z` hegyln zedydl e`eai `ny
e`eai miizpiae ,hgyizy cr ylziy xnvdn dhigyd xg`

md el` .dceare dfib iciléñBé éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨¨©©¦¥
,dcedi iaxläæa àì,xekad hgypyk -ïa àéá÷ò øézä Ÿ¨¤¦¦£©§¨¤

ìàììäî.exq`e eilr ewlgp minkgeàlàoiprl ewlgpøòN ©£©§¥¤¨§©
xekaøLpL íeî ìòa,eiigaïBlça Bçépäåxekad iigay meyn ©©¤¨©§¦¦©©

,d`pda `ed xeq` i`ceúî Ck øçàå,envrn xekadäæa`ed §©©¨¥¨¤
yøézî ìàììäî ïa àéá÷òxnvdy s` ,d`pda xnvd z` £©§¨¤©£©§¥©¦

.d`pda xeq` zny xekal xaegnd.ïéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦
ylzpy xnva wx `ed mixqe` minkgy dn lk :dpynd dtiqen

n ixnbl cxtedy xg`n ,oelga egipde miignla` .xekadøîö¤¤
øBëaa ìcìeãîäxnva `ed axern oiicre ,xekad on ylzpy - ©§§¨©§

y ,welig yi dfa ,xaegndúàxnvdäfébä íò äàøpL- ¤¤¦§¤¦©¦¨
`ed ixd ,dhigyd xg`l ffeby dfibd x`yn wlg `edy d`xpy

øzeî.xnvd x`yk ,d`pdaäfébä íò äàøð BðéàL úàå- ¨§¤¤¥¦§¤¦©¦¨
,dzr ffbpy xnvd x`yk epi`y xkip dfibd xg`ly xnvd la`

øeñà.d`pda `ed ¨

àøîâ
oa `iawr ly mzwelgna iqei iax ly ezrc z` zxxan `xnbd
ylzpy xnv iabl epizpyna xn` iqei iaxy .minkge l`lldn
.l`lldn oa `iawr xizd dfa `ly ,xekad hgyp okn xg`le

:`xnbd zwiicnììkî,dfn renyl yi -øñàcoa `iawry - ¦§¨§¨©
.df xnvn zepdl xq` l`lldn

xn` dpynd jynday itl .ok xnel okzi `ly :`xnbd dywn
xg`le ylzpy xnva xizn l`lldn oa `iawry ,iqei iax

e .xekad zn oknàzLäm`y ,`ed oky lk dzrn -úîa ©§¨§¥
,xekadéøLxnvdn zepdl l`lldn oa `iawr xizd - ¨¦

xeq` xekaa xaegn oiicry xnvdy s` ,miign ylzpy
yk .envr xekad enk xawidl epicy ,d`pda,BèçLxnvdy §¨

,d`pda xzen ea xaegndàéòaéîdfay xnel jixv m`d - ¦©§¨
i`ce ixd ,miign ylzpy xnvd z` l`lldn oa `iawr xizd

.l`lldn oa `iawr xizd dfa mby
:`xnbd zx`anàlà,iqei iax ixac z` yxtl yi jkäæa àì ¤¨Ÿ¨¤
,xekad hgypa -ïéøñBà íéîëçå àéá÷ò øézä`iawr ewlgp - ¦¦£©§¨©£¨¦§¦
a `l` ,minkgeìkä éøác ,BèçLc micen minkg mb -éøL- §¨¦§¥©Ÿ¨¦

e .miign ylzpy xnvdn zepdl xzenyéâéìt ékminkge `iawr ¦§¦¦
`edúîaminkge dfa mb xizn `iawry ,dhigy `la xekad §¥

.mixqe`
dn llka `ed ,men ea yiy xeka lk m`d zxxan `xnbd
xg`l d`pda xzen epnn ylzpy xnvd m` mi`pzd ewlgpy
.mzwelgn mrh mb x`azi jk jezne .`l e` ,dzin e` dhigy

:`xnbd zxne`,Lé÷ì Léø øîà éqà éaø øîàd lkú÷Bìçî ¨©©¦©¦¨©¥¨¦©£¤
`l` dpi` ,minkgl `iawr oiaäçîeî BøézäLaxekaa - §¤¦¦§¤

mend z` d`x mikenq oic zia ici lr jkl jnqedy mkgdy
mewn lka elk`le ehgyl xzene ,`ed reaw meny wqte ,eay
dfae ,xnvd epnn ylzp okn xg`le .oilegk `ed ixde ,dvxiy

,ewlgpøáñ øîcy mixaeq minkgy -ïðéøæbyi dfa mby - §©¨©¨§¦©
yi ,d`pda exizp m`y ,miign ylzpy xnvd z` xeq`l xefbl

yeglì éúà àîìcdééeäLz` zedydl milrad e`eai `ny - ¦§¨¨¥§©¨
s`] miizpia lcbiy xnvdn zepdl ick ,ehgeyln xekad
.bbeya dceare dfib xeqi` icil e`eaie ,[ehgeyl xak milekiy

øîeawre -l`lldn oa `iøáñyïðéøæb àìitl ,xefbl oi`y - ©¨©Ÿ¨§¦©
`l dhigya xak xzen `edy oeik ,epdyi `ny yegl oi`y

.ylziy xnvdn zepdl ick epdyiìáàxekan ylzpy xnva £¨
oiicry men lraìkä éøác ,äçîeî Bøézä àìmlek micen - Ÿ¦¦§¤¦§¥©Ÿ

yøeñàyiy ,mz xekan xypy xnvk df ixdy ,xnvdn zepdl ¨
oiicry itl ,miizpia ylziy xnvdn dpdie epdyi `ny yegl
leti miizpiay el gepe ,gafnd iab lr `l` axw epi`e `ed oaxw

.mewn lka elk`le ehgeyl epxizi dgnene ,men ea
lra iabl iqei iaxe minkg da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
zeywdl yi ,mzwelgn yexit jezne ,mininza axrzpy men
mlek micen dgnen exizd `lay xn`y yiwl yix ixac lr

:`xnbd dywn .d`pda xeq` xnvdyúLL áø áéúîdnn ¨¦©¥¤
zenda ,`ziixaa epipyyïéîeî éìòazendaa eaxrzpy ©£¥¦

,oinend ilra el` zenday ,minkg zrc ,zeninzïéøñBàmd §¦
,gafnd iab lr axwidln zendad x`y z`ïäL ìëaelit` - §¨¤¥

olek ,zeninz sl`a daxrzp men zlra zg` dnda wx m`
.zexeq`øwáé ,øîBà éñBé éaøåmend zlra `id in ewcai - §©¦¥¥§ª©

.zexzen x`yde ,dxeq` `id wxe
:`xnbd zxne` .iqei iax ixac z` oiadl dqpn `xnbdïðéåäå©£¦©

dadaiyid ipa -,iqei iax ixac zpada epzpe e`ypéàîedn - ¨©
iqei iax xn`yàîéìà .øwáéewcaiy eyexit m` -íeî ìòác §ª©¦¥¨§©©

àeä,mend lra `ed in -déì÷Léìållkn ede`iveie - §¦§§¥
yxtl okzi `l ixd .daxwdl mixzen eidi x`yde ,zaexrzd

ok m`y itl ,okììkî,dfn rnyn -àn÷ àpúcdf lr wlg ¦§¨§©¨©¨
eåàì øîài`ce ixde ,men lrad `ed in exxai m` lirei `ly - ¨©¨

e`vi x`yd lk ,mend lra `ed in exxai m`y itl ,epi` df
.daxwdl md mixzene wtqd llkn

`l`,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàixac z` yxtl yi ¨©©©§¨¨©©¨©£©
zendaa men zlra dnda daxrzpy xaecn `ly ,`ziixad

`l` ,zeninzïðé÷ñò íeî ìòa øBëa úféâa àëäo`k xaecn - ¨¨§¦©§©©¨§¦©
,men lra xekan exypy xnv zekizgaïéleç éféâa eáøòúpL- ¤¦§¨§§¦¥¦

mend lra xekade .oileg zenda ly xnva axrzp df xnve
oiprl iqei iaxe `nw `pz ewlgpe .epiptl `vnp xnvd ffbp epnny
df xnv m` la` ,xeq` e` `ed xzen m` xekad ly xnvd

.dxeq` zaexrzd lky mlek micen ,xeq`àn÷ àpz ïàîe- ©©¨©¨
z` mb xqe`e xeq` df xnvy xn`y oey`xd `pzd `ed ine

,oileg ly xnvd x`yøîàc ,àéä äãeäé éaømby epizpyna ©¦§¨¦§¨©
aïðaø éøñà eèçLðylzpy xnvdn zepdl minkg mixqe` - ¦§£¨§¦©¨¨

.d`pda xeq` ,df xnv ea axrzpy xnvd x`y mb jkle .miign
éñBé éaøådfa jleddéîòèì-,ezhiyløîàc,epizpyna §©¦¥§©§¥§¨©

ayïðaø eøL eèçLðylzpy xnvdn zepdl minkg mixizn - ¦§£¨©¨¨
.miign ylzpy xnvdn zepdl exq`y `ed zna wxe ,miign

éðz÷å`ziixaa xn`p iqei iax ixacae -øweáé,wecal yiy - §¨¨¥§©
eéàîxn`y dna yexitd edne -åàì ,øweáégxken `l m`d - ©§©¨

mend z` ewcaiy ,eyexit jkyòeá÷ íeî éà,`edíeî éà ¦¨©¦
.àeä øáBòxnvd lke ,edehgyi ,`ed reaw meny `vni m`e ¥

el yi xekad on ylzpy df xnv mby itl ,d`pda xzen didi
lke ,ehgeyl xzid oi` ,`ed xaer men m`e .dhigy xg`l xzid

y ,iqei iax ixaca x`ean ok m`e .d`pda xeq` xnvdáb ìò óà©©©
äçîeî Bøézä àlL,d`pda `ed xzen ,xnvd xypy mcew ¤Ÿ¦¦§¤

miwceae dgnenl eze` mi`xn axrzpy xg`l dzr wx ixdy
ixac lr dywe .`l e` eilr hegyl xzeny reaw men `ed m`
micen ,dgnen exizdy mcew ylzpy lky ,xn`y yiwl yix

.dhigy xg`l mb ,d`pda xeq` xnvdy mlek
ixac z` exzqi `ly ote`a ,iqei iax ixac z` zayiin `xnbd

:`xnbd dgec .yiwl yixàì ,àáø øîàewcaiy yexitd oi` - ¨©¨¨Ÿ
men `ed m`d`l` ,`l e` reawøweáémen lr exxaie ewcai - §©

,dféàxak m` -äçîeî Bøézä,axrzpy xnvd ylzpy mcew ¦¦¦§¤
ïéà.d`pda xzen xnvd lke ,ehgeyl mileki -éàåm`e -àì ¦§¦Ÿ

,xnvd ylzpy mcew dgnen exizd,àì,d`pda xeq` df xnv Ÿ
.zaexrzd lk x`y oke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

המשך בעמוד רכב



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zexeka(ipy meil)

àän ylz m` la` -éøL ,íeî ìòa,d`pda xnvd xzen - ¨©©¨¦
,mz epi`e men lra `edy lky rnyn `pzd ixac znizqne

e ,xzen `edäçîeî Bøézä àlL ét ìò óà.df menllr dywe ©©¦¤Ÿ¦¦§¤
`ed xeq` dgnen exizd `l m`y xn`y ,yiwl yix ixac

.d`pda
dy :`xnbd zvxznàðz,ef `ziixa lyBøézä àìc àëéä ìk ©¨¨¥¨§Ÿ¦¦

,déì éø÷ íz ,äçîeîmzk epic dgnen exizd `ly cry itl §¤¨¨¥¥
it lr s` `ziixaa exn`y dne .mewn lka ehgeyl xeq`y
z` d`xd ylzy xg`ly it lr s` ,eyexit ,men ea clepy
lkn ,dhigyl exizde ,`ed reaw meny xn`e dgnenl mend

.d`pda xeq` xnvd mewn
,lirl z`aend `ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbd
miiepy mdy e` ,md minkqen yiwl yix ixac m` zxxane

:`xnbd dywn .mi`pz zwelgnaàîéìyiwl yix ixacy ¥¨
.éàpúk,`ziixaa epipyyìBzäét ìò óà ,íz øBëaî øîö L §©¨¥©¥¤¤¦§¨©©¦

Lokn xg`l,BèçLe ,íeî Ba ãìBpxnvdøeñàla` .d`pda ¤©§¨¨
ìzL íeî ìòa øBëaepnî L,xnvúî Ck øçàå,dhigy `la §©©¤¨©¦¤§©©¨¥

øézî ìàììäî ïa àéá÷ò.dfa mb xnvd z`íéøñBà íéîëçå £©§¨¤©£©§¥©¦©£¨¦§¦
l`lldn oa `iawry ,`nw `pz zrc idef .xnvdn zepdl

.xekad zne men lra xekan ylza ewlgp minkge
:`ziixad dtiqenäæa àì ,äãeäé éaø øîà,xekad zna - ¨©©¦§¨Ÿ¨¤

àlà ,ìàììäî ïa àéá÷ò øézäwxíeî ìòa øBëa øòNa ¦¦£©§¨¤©£©§¥¤¨¦§©§©©
ïa àéá÷ò äæa ,BèçL Ck øçàå ,ïBlça Bçépäå øLpL¤¨©§¦¦©©§©©¨§¨¨¤£©§¨¤

.ïéøñBà íéîëçå ,øézî ìàììäî`le xekad zn m` la` ©£©§¥©¦©£¨¦§¦
.d`pda xeq` xnvdy `iawr dcen ,hgyp

:df oipra drc cer `ziixad d`ianàaà äãBî ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¤©¨
enyy ia` -àzôìçlr ewlgpy minkgd on cg` `edy] £©§¨

[`iawräæahgyp jk xg`e men lra xekan ylzpy xnva - ¨¤
,xekadøzeî àeäL.d`pdaãeçééa ìáàxexiaae zn`a - ¤¨£¨§¦

,íéîëç eøîày ,men lra xekan ylzpy xnv oiprlepçépé ¨§£¨¦©¦¤
,ïBlça,exaewl xdni `leäå÷z Lé ànL,d`pda exizdl ©©¤¨¥¦§¨

m`y jka `ed ,el yiy dewzdy iqei iax yxtneéøác ,BèçL§¨¦§¥
.øzeî ìkäa `l` ewlgp `ly iqei iax siqeneúî`le xekad ©Ÿ¨¥
y ,hgypøézî ìàììäî ïa àéá÷ò,zna mbíéøñBà íéîëçå £©§¨¤©£©§¥©¦©£¨¦§¦

.zna
p dna zxxan `xnbd:`xnbd dywn .`nw `pze iqei iax ewlg

dxe`kl,àn÷ àpz eðééä éñBé éaøiaxl oiae `nw `pzl oiay ©¦¥©§©¨©¨
hgypa la` ,xekad zna `l` minkge `iawr ewlgp `l ,iqei
`ziixad ixacne .xzen xnvdy `iawrl minkg micen xekad

.ziyily drc xnel `a iqei iaxy rnyn
:`xnbd zyxtnåàì àlày ,xnel epl yi i`ce `l` -Bøézä ¤¨¨¦¦

eäééðéa àkéà äçîeîjixv m`d `id mdipia zwelgndy - §¤¦¨¥©§
.`l e` dgnen xzidàn÷ àpúcmz xekan ylzpy xn`y §©¨©¨

,d`pda xeq`,øáñ,men lraa mbyïéà äçîeî Bøézäxzen - ¨©¦¦§¤¦
,d`pda `edàì éàå,dgnen exizdy mcew ylzp m` la` - §¦Ÿ

àì.mzn ylzpk `ed ixd `l` ,d`pda xnvd xzipéaø àúàå Ÿ©£¨©¦
,øîéîì éñBé,xekad hgypy lkyBøézä àìc áb ìò óà ¥§¥©©©©§Ÿ¦¦

äçîeîixacy ,ok m` `vnpe .d`pda `ed xzen ,ylzpy mcew §¤
yiwl yixl el did `le ,mi`pz zwelgna miiepy yiwl yix

.`ed mkqen oicy rnyn eixacny ,mzqa eixac z` xnel
:`xnbd dgecàì ,àáø øîà`pze iqei iaxy yxtl gxkd oi` - ¨©¨¨Ÿ

,xnel xyt` `l` ,yiwl yix ixaca ewlgp `nwàîìò éleëc§¥¨§¨
c ,men lra xekan ylzpa micen mleky -äçîeî Bøézä éà¦¦¦§¤

,ylzpy mcew,ïéàeBøézä àì éà,dgnen,àìyix ixacke ¦¦Ÿ¦¦Ÿ
.yiwlå,jk yxtl yi ,iqei iaxe `nw `pz ly mzwelgn xe`iaa §

yìLú÷Bìçî Lyiøáñ àn÷ àpúc .øácaminkge `iawry ¨Ÿ©£Ÿ©¨¨§©¨©¨¨©

úîa éâéìt,xekadì ïécä àeäåBèçL`le xekad hgypa mbe - §¦¦§¥§©¦¦§¨
,d`pda xnvd xzen `iawr zrcly ,md miwelg envrn zn

.xeq` minkg zrcleúîa éâìôéî÷c éàäås` ,hgypa `le §©§¨¦§§¦§¥
`ed ,hgypa mb xeq` minkg zrcly ,xzei yecig yi hgypay

evxy oeiknEòéãBäìz`àéá÷òc Bçk`iawr ly eyecig - §¦£Ÿ©£©§¨
.zna mb xizny,øáñ äãeäé éaøåy,úîaìkä éøácmb - §©¦§¨¨©§¥¦§¥©Ÿ

xnvdy dcen `iawrøeñàe .d`pdaéâéìt ékoa `iawr ¨¦§¦¦
wx ,minkge l`lldnayBèçLminkge ,xizn `iawry ,xekal §§¨

.mixqe`øîéîì éñBé éaø àúàåy ,ziyily drcéøác ,BèçLa ©£¨©¦¥§¥©¦§¨¦§¥
ìkäy micen minkg mb -,øzeîeéâéìt ék,minkg `iawr ©Ÿ¨¦§¦¦
úîa.mixqe` minkge ,dfa mb xizn `iawry ,xekad §¥

oipra ,dcedi iaxk e` iqei iaxk dkld m`d zxxan `xnbd
e` xekad zna ewlgp m`d ,minkge `iawr ly mzwelgn

:xekad hgypa,äãeäé éaøk äëìä ,ïîçð áø øîàznay ¨©©©§¨£¨¨§©¦§¨
miwleg hgypae ,d`pda xeq` xnvdy mlek micen xekad

,dkldd `id jky di`xde .minkge `iawrïðúe ìéàBä¦§©
déúååk àúøéçáa,zeiecr zkqna eixack epipye xg`n - ¦§¦¨¨§¨¥

.mzenk dklde ,milecbd itn ecirdy mixac dlekyïðúcmy) ¦§©
(e"n d"tCk øçàå ,ïBlça Bçépäå øLpL íeî ìòa øBëa øòN ,§©§©©¤¨©§¦¦©©§©©¨

øézî ìàììäî ïa àéá÷ò ,BèçL,d`pda xnvd z`íéîëçå §¨£©§¨¤©£©§¥©¦©£¨¦
.ïéøñBàewlgp xekad hgypa wxy dcedi iax ixack df ixd §¦

.minkge `iawr
:dcedi iaxk dkldy epizpynn di`x cer d`ian `xnbdøîà̈©

à÷éc énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçð áøyi epizpynn mb - ©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨
.dcedi iax ixack wcwclïðúc,dpynd seqa epipyy -øîö ¦§©¤¤

øBëaa ìcìeãîä`ed axern oiicr la` ,xekad on ylzpy - ©§§¨©§
y .xaegnd xnvd mräfébä íò äàøpL úàdidy xnvd - ¤¤¦§¤¦©¦¨

x`yk `ed d`xp dlek z` fefbiy xg`l dzre ,miign yelz
,miign yelz didy envr ipta xkip eppi`e ,dfibdøzeî`ed ¨

.dfibd lk x`yk d`pdaäàøð BðéàL úàå`l` ,xnvd x`yk §¤¤¥¦§¤
,miign yelz didy envr ipta `ed xkipøeñà.d`pda `ed ¨

:`xnbd zxxanépî.epizpyn diepy in zrck -àîéìéàzrck ©¦¦¥¨
,éñBé éaø`iawr ,znae ,lkd ixacl xzen xekad hgypay ©¦¥

.mixqe` minkge xiznéàîáe,xekad zn ote` dfi`a -àîéìéà §©¦¥¨
xaecny,BèçLaixdïéalàéá÷òeïéaléãéàå éãéà ,ïðaø- ¦§¨¥£©§¨¥©¨¨¦¦§¦¦

d`xp epi`y xnvd mbe ,xaegnd xnvd x`yk d`xpy xnvd mb
,xnvd x`ykéøL àøLîoelga egipd m` mb ixdy ,d`pda ¦§¨¨¦

,xnvdn zepdl mzrcl xzen ,xnvd x`y mr llk axern epi`e
.xzen dfibd x`yk d`xpy dn wxy dpyna exn` recneàlàå§¤¨

xaecny yxtpúîaitl ,dywi oiicr ixd ,dhigy `la xekad §¥
.envr xekad enk ,xawidl epic zny xekal xaegnd xnvdy

å,ok m`ïðaø éà,`idéøñà øñéî éãéàå éãéàmb xeq`l yi - §¦©¨¨¦¦§¦¦¥¨¨§¦
zrya xaegn didy xnvd oick ,xnvd x`yk d`xpy xnvd
,xnvd x`yn wlgk d`xp epi`y xnvd z` mbe ,xekad zzin
zna la` ,xnvdn zepdl xzen hgypa wx ,mzrcly itl

.miign ylzpy xnvd xzip `l xekadàéá÷ò éàå,`idàëtéà §¦£©§¨¦§¨
déì éòaéîy xnvdy ,jetd zeidl jixv did oicd -íò äàøð ¦¨¥¥¦§¤¦

,äfébädidi,øeñà,dzin zrya xaegnd xnvd x`y enk ©¦¨¨
déì äøñà÷ äúéîcxnvd lk z` zxqe` xekad zziny - §¦¨¨¨§¨¥

d`xpy dn mb jkle ,dxeawa `edy envr xekad oick ,xaegnd
y xnvde .xq`dl el yi xaegnd xnvdn wlgkíò äàøð Bðéà¥¦§¤¦

,äfébädidi,øzeîoeikLéìz àøwéòîcdid `ed dligzny - ©¦¨¨§¥¦¨¨§¦
zne ,oelga gpen dide miign ylzpy xnvk df ixde .yelz xak
,dpyna exn` recne .d`pda `ed xzen `iawr zrcly ,xekad
ipta xkipy dne ,xzen `ed xnvd x`yn wlgk d`xpy dny

.d`pda `ed xeq` envr
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המשך בעמוד רה

oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay
éøù íåî ìòá àä.`id `iawr ,inp i` .opax exy ehgya :xn`c ,`ed iqei iaxe Ð

.yiwl yixl `iywe ,exizd `lc ab lr s`äéì éø÷ íúclepy it lr s`" i`ne Ð
.reaw men :xn`e ,mkgl ok xg` d`xpy it lr s` Ð "men eaàîéìyixc `d Ð

.`id i`pz yiwløåñàelit` mzac Ðirewt`le diiedyl ez`c ,dcen `iawr
mey ea oi` oiicr ixdy ,cere .gafn zyecwn
oicd `ed Ð "ylez" hwpc ab lr s` .xzid

.`zrnyc `tiqa yxtnck ,ylzpläæá àì
.ehgya `l` ,`iawr xizd znyÐéáø øîà

àúôìç åîùù àáà äãåî éñåéon `edy Ð
dfa `ed dcene .`iawr lr oiwlegd minkgd

.xzen `edy ehgyyåøîà ãåçééá ìáà
íéîëçepgipi :exn` xexaae zn`ay Ð

.xypy men lra xeka xryl oelgaùé àîù
äå÷ú:yxtne .zepdil xzen `di `ny Ð

lkd ixac ehgy m`y Ð yi dewz dne
.xzenìáà=wxta oiaexira exiage .zn`a

.eteqa (`,gl) "oiaxrn lka"ãåçééá=
ercie :(`,cp) `nei zkqna exiage .xexaa

.fpbp oex` myy cegiiaàðú åðééä éñåé éáø
àî÷mz xekan xnv ylezd :xn`wc Ð

xzen Ð ehgye men lra `d ,xeq` ehgye
,iqei iaxc dcena ibilt znae .lkd ixacl

.ibilt zna inp `nw `pzleøáñ àî÷ àðú
àì àì éà ïéà äçîåî åøéúä éàlrac Ð

yiwl yix zvxzcke .zvxz ikd jigxk
`pzc dizlinc `yixn dipiaze` ik ,lirl
`d Ð mz xekan xnv ylezd :ipzwc `nw
lk :xn`e yiwl yix dvxze .ixy men lra
.dil ixw "mz" Ð dgnen xizd `lc `kid
xnv ylezd :dizlin rnyn ikd ,`nl`
exizd `ly men lra epiidc ,mz xekan
lra xeka `d .lkd ixacl xeq` Ð dgnen
.'ek epnn ylzy ,dgnen exizd epiidc ,men
dgnen exizd `lc ab lr s` :xaq iqei iaxe
yi" xn`wcn i`nn .opax exy xypyk ,inp
dgnen epxizie dewz yi :rnync ,"dewz
dgnen exizd `l izk`c llkn Ð ephgyie

.xypykåèçùì ïéãä àåäå úîá éâéìôÐ
:`nipc `nw `pzc dizlina ogky` `lcn

.xzen lkd ixac ehgyäãåäé éáøë äëìäÐ
.zna `le ,ibilt ehgyac`l oia d`xp oia Ð

oelga gpen elit` `dc .ixy ixyin Ð d`xp
.ehgya exy opax elit`c iqei iax xn`wéà

éøñà øñéî éãéàå éãéà ïðáøeze`c Ð
,lkd ixacl dxeaw oerh Ð ea xaegny
gpen elit` dil ixq` opax Ð epnn yelzde

.oelgaàéä äãåäé éáø àèéùô àìàÐ
.ibilt ehgya :xn`céãéàå éãéàd`xp oia Ð

.d`xp `l oiaéâéìô åèçùá äðéî òîùåÐ
,izixg` `peeba dil znwen zivn `lcn
dpin rny Ð dcedi iaxk ol mzqcne

.dizeek `zkldäîéîú äìåòî øîö ùìåúä
zlra zhigy xg`l edn opaxl ,miign Ð
i`c ,xeq` opaxl i`ceec ,jl iraiz `l men
dfib icil iz`e ,diiedyl iz` Ð dil zixy

.dceareéøùã ïàî àëéà éîopaxc `ail`Ð
!`ed ryx i`cee `d

ø÷éòã

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

øåëá,`ed ryxc meyn ,"oelga egipde" ipzw `l `kd Ð epnn ylzy men lra

."oelga egipde" ipzw xypa la` .xzl`l zepdil ezrce ylezyàðúã`nw

c `kid lkc lirl `pvixzc oeikc :qxhpewa yxit Ð `l `l i` oi` exizd i` xaq`l

zxzd `la ixiin Ð "men lra" dil ixwc `tiq ok m` ,dil ixw "mz" dgnen exizd

lirl ikd uxizc `dc ,eyexitl `iywe .dgnen

ilekk yiwl yixl mwezi`c ikid ik epiid Ð

jytp dnn xnel opikxvc ,`zyd la` .`nlr

iedzc ,`kti` xnel `xazqn Ð i`pzk

:yxtl d`xpe !dihytk `nw `pzk dizlin

iqei iax xn`wc meyn ,eiykr cenlzd xaeqc

`l dhigyd jnq lry Ð "dewz yi `ny"

la` .`ny o`k oi`e ,ecia dfy ,jk xne` did

wwcfiy dewz yi `ny xn`w dgnen zxzda

inc ,xexa xac jk lk df oi`e ,exizdl mkg el

`pwqna ,mewn lkne .dgnen dil wwcfnc xnii

.dhigya ixiinwc Ð dewz yi `ny xn`w

ùìåúäyexit yi Ð dninz dlern xnv

xg`e dnnedy :mda aezky i"yxn

ick ok dcinrdy rnyn .dhgye zictp jk

dzid dyilzdy `l` ,xeka oirk `dzy

dcnrd xnv i`d ira `de :dnize .zenza

,dndad zcnrd xnvl liren oi`e .dkxrde

iab (`,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta gkenck

miycwa bdep fbd ziy`x oi`c mzd xn`wc `d

dl iwene ,ycwd ly `le "jp`v" aizkc meyn

ira `de :jixte .ziad wca iycw ihernl

yixk dil `xiaqc :xnel yie !dkxrde dcnrd

(a,al) dxenzc `xza wxta dil zi`c ,yiwl

dcnrd llka eid `l gafn iycwc opaxl

dizeek xaqc ax ogky` inp ikde .dkxrde

iycwc :xnel yi cere .(`,eh zexeka) ipy wxta

xnvd lha Ð sebd zyecw mdilr yiy ,gafn

dcnrd xae ,ylzpy eze` elit` ,dndad ab`

i` .ziad wca iycwl inc `le ,aiyg dkxrde

oke .`xwirn men lrak xnv i`d aiyg ,inp

meyn ,`vi rwz m`e ,rwzi `l dler ly xtey

ede`x" wxta xn`wck ,oilegl wtp lrnc oeikc

jiiyc rnyn Ð (`,gk dpyd y`x) "oic zia

Ð dler ly xtey :yxtl yi cere .oeict dia

minly xteye ,dler incl dndad dycwedy

dpice .minly incl dndad dycwedy Ð

wxta xn`wck ,dlirn da oi`e ,onvr minlyk

edine .opiwqr minly ivra :(a,fk) migqtc ipy

Ð oeict xnvd irac oeikc ,oizrnyc jda dyw

jixv `de ?dil idyn `nlc xfbinl jiiy ikid

d`xp did zvwe !giexn did dnc ,ezectl

zwixfy ,gafnl dhgype dlera ixii`c ,yxtl

,mipdkl xerde gafnl dxya zxzn mcd

inp ixzyn i` ylzpy xnva dil `irane

wxta `id i`xen`c `zbelt la` .ikda

eyxty zenvra (`,et migaf) "ycwn gafnd"

ozxizn dwixfc xaq `xif iaxc ,dwixf iptl

(iaxk) :mzd xn`we .ipivge ibxpc `zwl elit`

eyxt :xfrl` iax xn`c ,xfrl` [iaxc `bilte]

qxhpewa my yxite .mda oilren Ð dwixf iptl

oky lke .dwixf xg`l s` mlerl oilrenc

yi ,edine .miign yxity dn zxzn dpi`c

iax xn`c ,xfrl` iaxk :mzd iqxbc mixtq

.'ek dwixf cr oda oilren dwixf iptl eyxt :xfrl`ùìåúit lr s` .xzenc xyt` `iawrlc rnyn !`ed ryx i`cee `d .opaxc `ail` :qxhpewa yxit Ð ixyc o`n `ki` in

`ed zn`dyopaxl `dinc `ed heyt xac Ð `ziixa dil `riny `l elit`y ,qxhpewa jk yxit mewn lkn ,mz xekan xnv ylezdc `ziixa gkenck ,mza xeq` inp `iawrlc

.xeq` ylezc
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קצט oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay
éøù íåî ìòá àä.`id `iawr ,inp i` .opax exy ehgya :xn`c ,`ed iqei iaxe Ð

.yiwl yixl `iywe ,exizd `lc ab lr s`äéì éø÷ íúclepy it lr s`" i`ne Ð
.reaw men :xn`e ,mkgl ok xg` d`xpy it lr s` Ð "men eaàîéìyixc `d Ð

.`id i`pz yiwløåñàelit` mzac Ðirewt`le diiedyl ez`c ,dcen `iawr
mey ea oi` oiicr ixdy ,cere .gafn zyecwn
oicd `ed Ð "ylez" hwpc ab lr s` .xzid

.`zrnyc `tiqa yxtnck ,ylzpläæá àì
.ehgya `l` ,`iawr xizd znyÐéáø øîà

àúôìç åîùù àáà äãåî éñåéon `edy Ð
dfa `ed dcene .`iawr lr oiwlegd minkgd

.xzen `edy ehgyyåøîà ãåçééá ìáà
íéîëçepgipi :exn` xexaae zn`ay Ð

.xypy men lra xeka xryl oelgaùé àîù
äå÷ú:yxtne .zepdil xzen `di `ny Ð

lkd ixac ehgy m`y Ð yi dewz dne
.xzenìáà=wxta oiaexira exiage .zn`a

.eteqa (`,gl) "oiaxrn lka"ãåçééá=
ercie :(`,cp) `nei zkqna exiage .xexaa

.fpbp oex` myy cegiiaàðú åðééä éñåé éáø
àî÷mz xekan xnv ylezd :xn`wc Ð

xzen Ð ehgye men lra `d ,xeq` ehgye
,iqei iaxc dcena ibilt znae .lkd ixacl

.ibilt zna inp `nw `pzleøáñ àî÷ àðú
àì àì éà ïéà äçîåî åøéúä éàlrac Ð

yiwl yix zvxzcke .zvxz ikd jigxk
`pzc dizlinc `yixn dipiaze` ik ,lirl
`d Ð mz xekan xnv ylezd :ipzwc `nw
lk :xn`e yiwl yix dvxze .ixy men lra
.dil ixw "mz" Ð dgnen xizd `lc `kid
xnv ylezd :dizlin rnyn ikd ,`nl`
exizd `ly men lra epiidc ,mz xekan
lra xeka `d .lkd ixacl xeq` Ð dgnen
.'ek epnn ylzy ,dgnen exizd epiidc ,men
dgnen exizd `lc ab lr s` :xaq iqei iaxe
yi" xn`wcn i`nn .opax exy xypyk ,inp
dgnen epxizie dewz yi :rnync ,"dewz
dgnen exizd `l izk`c llkn Ð ephgyie

.xypykåèçùì ïéãä àåäå úîá éâéìôÐ
:`nipc `nw `pzc dizlina ogky` `lcn

.xzen lkd ixac ehgyäãåäé éáøë äëìäÐ
.zna `le ,ibilt ehgyac`l oia d`xp oia Ð

oelga gpen elit` `dc .ixy ixyin Ð d`xp
.ehgya exy opax elit`c iqei iax xn`wéà

éøñà øñéî éãéàå éãéà ïðáøeze`c Ð
,lkd ixacl dxeaw oerh Ð ea xaegny
gpen elit` dil ixq` opax Ð epnn yelzde

.oelgaàéä äãåäé éáø àèéùô àìàÐ
.ibilt ehgya :xn`céãéàå éãéàd`xp oia Ð

.d`xp `l oiaéâéìô åèçùá äðéî òîùåÐ
,izixg` `peeba dil znwen zivn `lcn
dpin rny Ð dcedi iaxk ol mzqcne

.dizeek `zkldäîéîú äìåòî øîö ùìåúä
zlra zhigy xg`l edn opaxl ,miign Ð
i`c ,xeq` opaxl i`ceec ,jl iraiz `l men
dfib icil iz`e ,diiedyl iz` Ð dil zixy

.dceareéøùã ïàî àëéà éîopaxc `ail`Ð
!`ed ryx i`cee `d
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øåëá,`ed ryxc meyn ,"oelga egipde" ipzw `l `kd Ð epnn ylzy men lra

."oelga egipde" ipzw xypa la` .xzl`l zepdil ezrce ylezyàðúã`nw

c `kid lkc lirl `pvixzc oeikc :qxhpewa yxit Ð `l `l i` oi` exizd i` xaq`l

zxzd `la ixiin Ð "men lra" dil ixwc `tiq ok m` ,dil ixw "mz" dgnen exizd

lirl ikd uxizc `dc ,eyexitl `iywe .dgnen

ilekk yiwl yixl mwezi`c ikid ik epiid Ð

jytp dnn xnel opikxvc ,`zyd la` .`nlr

iedzc ,`kti` xnel `xazqn Ð i`pzk

:yxtl d`xpe !dihytk `nw `pzk dizlin

iqei iax xn`wc meyn ,eiykr cenlzd xaeqc

`l dhigyd jnq lry Ð "dewz yi `ny"

la` .`ny o`k oi`e ,ecia dfy ,jk xne` did

wwcfiy dewz yi `ny xn`w dgnen zxzda

inc ,xexa xac jk lk df oi`e ,exizdl mkg el

`pwqna ,mewn lkne .dgnen dil wwcfnc xnii

.dhigya ixiinwc Ð dewz yi `ny xn`w

ùìåúäyexit yi Ð dninz dlern xnv

xg`e dnnedy :mda aezky i"yxn

ick ok dcinrdy rnyn .dhgye zictp jk

dzid dyilzdy `l` ,xeka oirk `dzy

dcnrd xnv i`d ira `de :dnize .zenza

,dndad zcnrd xnvl liren oi`e .dkxrde

iab (`,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta gkenck

miycwa bdep fbd ziy`x oi`c mzd xn`wc `d

dl iwene ,ycwd ly `le "jp`v" aizkc meyn

ira `de :jixte .ziad wca iycw ihernl

yixk dil `xiaqc :xnel yie !dkxrde dcnrd

(a,al) dxenzc `xza wxta dil zi`c ,yiwl

dcnrd llka eid `l gafn iycwc opaxl

dizeek xaqc ax ogky` inp ikde .dkxrde

iycwc :xnel yi cere .(`,eh zexeka) ipy wxta

xnvd lha Ð sebd zyecw mdilr yiy ,gafn

dcnrd xae ,ylzpy eze` elit` ,dndad ab`

i` .ziad wca iycwl inc `le ,aiyg dkxrde

oke .`xwirn men lrak xnv i`d aiyg ,inp

meyn ,`vi rwz m`e ,rwzi `l dler ly xtey

ede`x" wxta xn`wck ,oilegl wtp lrnc oeikc

jiiyc rnyn Ð (`,gk dpyd y`x) "oic zia

Ð dler ly xtey :yxtl yi cere .oeict dia

minly xteye ,dler incl dndad dycwedy

dpice .minly incl dndad dycwedy Ð

wxta xn`wck ,dlirn da oi`e ,onvr minlyk

edine .opiwqr minly ivra :(a,fk) migqtc ipy

Ð oeict xnvd irac oeikc ,oizrnyc jda dyw

jixv `de ?dil idyn `nlc xfbinl jiiy ikid

d`xp did zvwe !giexn did dnc ,ezectl

zwixfy ,gafnl dhgype dlera ixii`c ,yxtl

,mipdkl xerde gafnl dxya zxzn mcd

inp ixzyn i` ylzpy xnva dil `irane

wxta `id i`xen`c `zbelt la` .ikda

eyxty zenvra (`,et migaf) "ycwn gafnd"

ozxizn dwixfc xaq `xif iaxc ,dwixf iptl

(iaxk) :mzd xn`we .ipivge ibxpc `zwl elit`

eyxt :xfrl` iax xn`c ,xfrl` [iaxc `bilte]

qxhpewa my yxite .mda oilren Ð dwixf iptl

oky lke .dwixf xg`l s` mlerl oilrenc

yi ,edine .miign yxity dn zxzn dpi`c

iax xn`c ,xfrl` iaxk :mzd iqxbc mixtq

.'ek dwixf cr oda oilren dwixf iptl eyxt :xfrl`ùìåúit lr s` .xzenc xyt` `iawrlc rnyn !`ed ryx i`cee `d .opaxc `ail` :qxhpewa yxit Ð ixyc o`n `ki` in

`ed zn`dyopaxl `dinc `ed heyt xac Ð `ziixa dil `riny `l elit`y ,qxhpewa jk yxit mewn lkn ,mz xekan xnv ylezdc `ziixa gkenck ,mza xeq` inp `iawrlc

.xeq` ylezc
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éúàã àåä äøôëì åàì ø÷éòã.`hg lr d`ian epi`c Ðäùòà àøôëîã ïåéë
oer dceezn dler lr :(`,el) `nei zkqna opixn`ck ,dyr lr zxtkn dlerc Ð

.d`te dgkyïðú øùð ïðàäå!oiyelza `le ,`iawr ixy xypa `nl` Ðåø÷éò
åùàø éôìë êåôä.uega oi`xp oiy`x ipye ,ezirvn`a letky Ðêòîúî åðéàù

dler d`xp `l` ,dfibd mr dey epi`y Ð
.dlrnlïúð áøë øîà àì àîòè éàîÐ

d`xp epi`" Ð jrnzn epi`c oeik ,i`ce `d
!dia `pixw "dfibd mrøùôà éàù éôì

úåìãìåãîä ïéîéð àìá äæéâ íåùìÐ
xqzin `peeb i`d ik i`e .dlrnl zelery
,xingn ith ozp iax .zxzen dfib jl oi` Ð
yixk xn` `l `nrh i`n :ira `l ikdl

.yiwl

äîäá ç÷åìä êìò ïøãä

äðùîøåëáá ìôèéì .äîë ãòonfa Ð
xdfeny ,odkl eppziy mcew ,dfd

.eqpxtle egxk lra elv` eakrlåì ïúé àì
.yxtn `xnba Ðíåî ìòá äéä íàÐ

il edpz :onfd jeza odkd el xne`e
.xzen Ð eplke`yíú ïéáziay onfa Ð

.miiw ycwndíåî ìòá ïéá.dfd onfa Ð
àøîâ'åâå êòîãå êúàìî:dil jinqe Ð

opiyxce ,'ebe "jp`vl jxeyl dyrz oke"
ikc .jp`vl oke Ð "il ozz jipa xeka" :ikd
,miyly xg`l ezevn jipa xekac ikid
ycg oan eiecte" :(gi xacna) aizkck
.miyly xg`l o`v xeka s` Ð "dctz
ok Ð mixeka epiidc ,"jrnce jz`ln"
,miyng xg`l mixekac ikid ikc .jxeyl
oi`e ,zlyazn d`eazd gqta ixdy
mgld izy e`iaiy cr mixeka oi`ian
"l`rnyi iax" wxta opixn`ck ,zxvra

.(a,gq zegpn)íã÷îãì íã÷îãjz`ln" Ð
opiyxc jkld ,oey`x weqta oincew "jrnce

.ipy weqta mcewd "jxey"` edløçàîãå
Ð oey`x weqta xg`nc "jipa xeka" Ð
.ipy weqta xge`nd "jp`v"` dil opiyxc

êéîñãì äéì êéîñãjinq "jipa xeka"e Ð
."jxey" l``inec Ð zxg` diiyrc Ð

.opira "jipa xeka" jdcáåúëä êøñî àì
íéîëçì àìàjl dlib `le li`ed Ð

jxqn minkgl i`ce ,siqezy diiyr xeriy
.jlz mdixg`e ,mrhd jl eyxtiyäìåôéè

.dzgxh =úå÷ã äéðéùùdleki dpi`e Ð
Ð m`d mr `dz `l m`e ,ayr lek`l¥

.zenzúéáá òééñîä ïäëë äàøðù
úåðøâäie`x xeka oi` dfd onfay itl Ð

lrc oeike .men ea letiy cr melkl
xn`e ,mei miyng ea lthil `inx l`xyi
,eppef`e il edpz" :onfd jeza odkd dil
ink dnec Ð "dpd` `ly it lr s`e
eppziy calae ,gxehd on elivne exkeyy
riiqny odkl dnece .xg` odkl `le el

.riiqnd odkk ied `l Ð dil ifge li`ed ,"eplke`y il oz" :xn`e ,men lra did m` la` .zenexzd el epziy ick zexfle yecl zepxbd ziaaíéòåøä úéáá
.zexekad mdl ozil ick ,i`w mipdk` Ðúåðøâä úéáá.ipr xyrn meyn Ð miipre ,oey`x xyrn meyn Ð miele ,zenexz iptn Ð mipdk .i`w edlek` Ð

íéçáèîä úéáá.daiwe miigl rexf meyn ,i`w mipdk` Ðïñðå÷ì.miza ilrad z` Ðáåéçä ìò øåèôä ïî,xenb lah ly cg` oi`q ipy mdl edi `nyc Ð
dxeht idi`e ,jci`c dlr dpnn yixtne ,`ed xenb lah :ziad lra xaq Ð `qpw meyn dpin yextle `xcdc dil zxn` i`e .riiqnd odkl dpnn yxted cg`e

.`ed `qpw `l` .`ziixe`cn
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mgld izy oi`iany ,zxvrd cr d`eazd leyia onf xnby .gqta xnerd

"jipa xeka" oirk ied `le ,`ed miyng meia i`d :xn`z m`e .ycwna ycg xizdl

!miyly xg`lc "il ozz jp`v"eéëå`niz

`lc .`wec e`l Ð 'eke xnel cenlz `l dzin

oixcdpq) "oitxypd od el`" wxta dl aiyg

[oerl] `ed aexw `l` .dzinay el` icda (`,bt

.dzin

àîìã'ek aeigd lr xehtd on iyext`l iz`

,dnexz :opixn` zenewn dnka Ð

dnexzdy oeik mzd !opixfb `le ,mexzie xefgie

.opaxc dipyc rci rcin Ð odkl dpey`x

el xn`iy mcew odkl xak dpey`xd ozp elit`e

odkd oi`cn mewn lkn ,mexzle xefgl mkg

dipyc rci rcin Ð dpey`xd z` el xifgn

odkl ozpy `ed xeaq o`k la` .`id opaxc
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zexeka(ipy meil)

øwéòcdler oaxwéúà äøtëì åàìlr xtkl ick `a epi` - §¦¨¨§©¨¨¨¥
yi jkle .zxg` daegl e` dacpl d`a `l` ,edylk `hgyegl

,d`pda xzen didi xnvd m`ydì éäLîzedydl `eai - ©§¥¨
.daixwdln,àîìc BàäNòà àøtëî énð äìBòc ïåékoeik - ¦§¨¥¨§¨©¦§©§¨©£¥

,dyr zevn lehia lr `id zxtkn mb dlerydì éäLî àì- Ÿ©§¥¨
mixac zxtka `ed dvexy oeik ,dzedydl `eaiy yegl oi`

.ylzpy xnvd z` xeq`l jixv oi` ok m`e ,el`
lirl d`aedy `ziixadn wtqd z` heytl dqpn `xnbd(`"r).

:`xnbd dgikenòîL àz,`ziixaa epipyy dnn di`xìBzäL ¨§©©¥
íeî Ba ãìBpL ét ìò óà ,íz øBëaî øîöe,BèçLxnvd ¤¤¦§¨©©¦¤©§¨

øeñàexn`y `ziixad oeylny :`xnbd zwiicn .d`pda ¨
y rnyn 'eke ylezdìBúc àîòèLxnvdy mrhd lky - ©£¨§¥

dfib xeqi` lr xare micia ylzy meyn `ed ,d`pda xeq`
,miycwaàäm`ìúðL,eil`n xnvdéøL.d`pdaå,xekaa m` ¨¦§©¨¦§

daxziy ick ddyi `ny miyyeg oi` ,llk dxtkl `a epi`y
,xnv elv`dì éäLî àìc ,äìBò ïkL ìëmiyyeg oi`y - ¨¤¥¨§Ÿ©§¥¨

xzen didi xnvde ,dyr lr `id zxtkn ixdy ,ddyi `ny
.d`pda

xyt`y itl ,xzen ylzpy `ziixadn di`x oi` :`xnbd dgec
yìúð eléôà ïécä àeäL,eil`n xnvdøeñà énð,d`pda ©¦£¦¦§©©¦¨

ìBz éðz÷c éàäå,Lxzei lecb yecig `ziixad drinyd `le §©§¨¨¥¥
ick `ed ,xeq` eil`n ylzpa mby,àéá÷òc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ©£©§¨

la` ,d`pda `ed xeq` mzn yleza wxyíeî ìòáácxnva - ¦§©©
,men lran ylzpyìBúa eléôàL,miciaéøL énðzrcl £¦§¥©¦¨¥

.`iawr
:`xnbd dywnïðz 'øLð' ïðàäåixac z` e`iadyk ixde - §¨£©¨©§©

xypa wxy rnyne ,xyp `l` exn` `l ,epizpyna `iawr
.`l micia yleza la` ,xizd eil`n

:`xnbd zayiinàðzhwp dpynd ly `pzdy dn -,øLð`ed ¨¨¨©
ickïðaøc ïçk EòéãBäìe .eil`n xypa mb mixqe`yàðz- §¦£Ÿ¨§©¨¨¨¨

hwp `ziixad ly `pzdy dneìBz,Lick `edBçk EòéãBäì ¥§¦£Ÿ
,àéá÷òc.micia yleza mb xizn `edy ©£©§¨

:dpyna epipy'åë ìcìeãîä øîöla` xekadn ylzpy ,xekaa ¤¤©§§¨
yiy ,xekad hgype ,xnvd x`y mr `ed axerne jaeqn oiicr
,xzen `ed f`y ,dfibd x`yn wlgk d`xpy xnvd oia welig

oial ,xekad zhigya xzipy xaegnd xnvd x`ykxnvd
.d`pda xeq` `edy ,dfibd x`y mr cg` wlgk d`xp epi`y

epi` dne dfibd x`yk d`xp llka edn ,x`al d`a `xnbd
:`xnbd zxxan .mi`xen` dfa ewlgpy d`iane ,df llkaéëéä¥¦

éîcxnvdy xaecn ote` dfi`a -äàøð Bðéàcg` wlgkíò ¨¥¥¦§¤¦
x`y.äfébä©¦¨

:`xnbd zxne`BøwéòL ìk ,Lé÷ì Léø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©¥¨¦Ÿ¤¦¨
xnvd ly,BLàø étìk Ceôädlrn itlk xnvd ly exwiry ¨§©¥Ÿ

xkipy itl ,xnvd x`y mr d`xp epi`y exn`y dn edf ,`ed
`ed ixd ,dlrn itlk jetd exwir oi` m`e .miign yelz didy

e .xnvd mr d`xp llka,øîà àéòLBà øa ïúð áøyBðéàL ìk ©¨¨©©§¨¨©Ÿ¤¥
äfébä íò Còîúî`l` ,xnvd x`y mr deya akey epi`y - ¦§©¥¦©¦¨

.dfibd mr d`xp epi` llka `ed ixd ,dlrnl `ed hlea
:`xnbd zl`eyïúð áøk øîà àì àîòè éàî ,Lé÷ì Léøå§¥¨¦©©£¨Ÿ¨©§©¨¨

,àéòLBà øa,jetd xnvd oi` m`y ,rnyn yiwl yix ixacny ©©§¨
oiicr ,dlrnl `ed hlea `l` ,xnvd x`y mr dey epi`y s`
,`id `xnbd zl`ye .xzene ,xnvd x`y mr d`xp llka `ed
exqe`l yie ,dfibd x`y mr cg` wlgk d`xp epi` df mby

.d`pda
:`xnbd zayiinéàL éôì ,Lé÷ì Léø øáñ÷ ,àòléà éaø øîà̈©©¦¦¨¨¨¨©¥¨¦§¦¤¦

,úBìcìeãîä ïéîéð àìa äféâì øLôàodn yi ,xnv zfib lkay ¤§¨§¦¨§Ÿ¦¦©§§¨

oaiygp m`e ,xnvd x`y mr deya opi`e dlrnl zeleryllka
.dlek zxzend dfib jl oi` ,dfibd mr d`xp epi`

äîäá ç÷åìä êìò ïøãä

äîë ãò ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
zpizpzepzn zpizpk ceak jxca zeidl dkixv dpedk zepzn

onf xnbpy xg`l wx el` zepzn mdl mipzep okle ,miklnl
mda letihdgexhl milrad lr lhen onf dnk dpc epizpyn .

.df onf ipicae ,odkl ezpizp mcew xekad ly eleciba
änk ãòonfïéáéiç ìàøNédfd onfaøBëaa ìthéìmgxk lra ©©¨¦§¨¥©¨¦¦©¥©§

,odkl ezpizp mcewadndadìL ,äwcáe .íBé íéLdnda ©©¨§Ÿ¦©
dìL äwca ,øîBà éñBé éaø .íBé íéMîç ,äqb.íéLãç äL ©¨£¦¦©¦¥¥©©¨§Ÿ¨¢¨¦

eywanyk letihd onf jeza ezpizpa xzidde xeqi`d ipte`
:odkdïîfä CBúa ïäkä Bì øîà,eleciba gexhl aiegnyeäðz ¨©©Ÿ¥§©§©§¥

éì,men ea letiy cr eplcb`eBì epðzé àì äæ éøäjkay oeik ¦£¥¤Ÿ¦§¤
ok dyery d`xpe ,elcbl dgxihdn exhety l`xyid z` dpdn

.`xnba x`eank xeq` dfe ,el epziy ickíàåxekaíeî ìòa §¦©©
Bì øîàå àeäodkdúòLáe .øzeî ,epìëBàL éì eäðz §¨©§¥¦¤§¤¨¦§©

íéîz äéä íà ,Lc÷näe,øzeî ,epáø÷àå éì ïz Bì øîàixdy ©¦§¨¦¨¨¨¦¨©¥¦§©§¦¤¨
l yi el` mipte`aepi`e ezaxwda e` ezlik`a ,cin d`pd e

.el epziy ick letihd zgxihn elivdl dvexk d`xp
:sqep oicøBëaädidiy dligzkl ezeevnäðLa äðL ìëàð- ©§¤¡¨¨¨§¨¨

,dpey`xd ezpy jezaíz ïéaenr epizni `l ,ycwnd onfa ¥¨
f`y mini dpeny oa didyn dpyn xzei elke`le eaixwdln

,daxwdl dvxedeíeî ìòa ïéaezpy jeza lk`i ,dfd onfa s` ¥©©
,dlik`l ie`x `edy meidn dpey`xdøîàpL(k eh mixac)éðôì' ¤¤¡©¦§¥

éäìà 'ä.'äðLá äðL epìëàz E ¡Ÿ¤Ÿ§¤¨¨§¨¨
:men lra xeka miiwl ozipy onfd oipra sqep oicíeî Bì ãìBð©

Lãç øNò íéðL ìk Bîéi÷ì éàMø ,BúðL CBúaaiig epi`e §§¨©©§©§¨§¥¨¨Ÿ¤
mend ltp m`e .cin elke`le ehgeyldfd onfa xekaaøçàì)§©©

éàMø Bðéà ,(Lãç øNò íéðLl`xyidìL àlà Bîéi÷ìíéL §¥¨¨Ÿ¤¥©©§©§¤¨§Ÿ¦
íBé.odkd eplk`i f`e

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpyna e`aedy letihd ipnfl xewndéðä àðî§¨¨¥

éléînfl oipn -mikixv milrady dpyna exn`py el` mip ¦¥
.xekaa lthl

miweqta xn`p(hk-gk ak zeny)xFkA ,xg`z `l Lrnce Lz`ln'§¥¨§§¦§£Ÿ§©¥§
,FO` mr didi mini zraW ,Lp`vl LxWl dUrY oM .iN oYY LipÄ¤¦¤¦¥©£¤§Ÿ§§Ÿ¤¦§©¨¦¦§¤¦¦

.'il FpYY ipinXd mFIA©©§¦¦¦§¦
:df oic cnlp el` miweqtny zx`an `xnbd,àðäk áø øîà̈©©©£¨

àø÷ øîàc(gk ak my)éða øBëa','éì ïzz Exn`p eixg`lemy) §¨©§¨§¨¤¦¤¦
(hk akäNòz ïk'el` miweqt zekinqn cenll yie ,'Lp`vl 'ebe ¥©£¤§Ÿ¤

ziict onfk `ed ,[dwc dnda] o`vd xekaa letihd aeig onfy
.mei miyly xg`l `edy mc` xekaxn`p oke(gk ak my)

'øçàú àì Eòîãå Eúàìî'eixg`le ,mixekiad md 'jz`ln'e §¥¨§§¦§£Ÿ§©¥
xn`p(hk ak my)ì äNòz ïk','EøBLef zekinqn cenll yie ¥©£¤§§

mi`ad mixekian ,[dqb dnda] xeyd xekaa letihd aeig onfy
.gqta `edy mleyia onfn mei miyng xg`l zxvra

:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàcnlpe cenild z` jetdp `ny - ¥£¨
z`e ,mei miyng xg`l epzpiy mixekian dwcd dndad z`

.mei miyly xg`l epzpie mc` xekan cnlp dqbd dndad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

המשך בעמוד קפא



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zexeka(iyily meil)

íéìòaì äàðä úáBèxac l`xyin lawl milral xzen - ©£¨¨©§¨¦
.miieqn odkl mzpizp xear hrenLéøôäL ìàøNé ,ãöék¥©¦§¨¥¤¦§¦

äæ òìñ Eì àä ,Bì øîàå øçà ìàøNé Bàöîe Béøkî äîeøz§¨¦¦§§¨¦§¨¥©¥§¨©¥§¤©¤
.øzeî ,ïäk éza ïáì eäðúeeïäk äéä íàmilral rlq ozep §¥§¤¦¦Ÿ¥¨¦¨¨Ÿ¥

dnexzd z` oziy ickïäëì,xg`,øeñàef dnexzy oeik §Ÿ¥¨
ziaa riiqnd odkk d`xp `ed ixd ,rlqd ozepl mb die`x

.dnexzd z` envra lawl ick zepxbd
:`xnbd zl`eyådàpú`ziixaalawl xzen mlekay xn`y §©¨

,dnexza wx eixac yxite d`pd zaehøîà÷ àì àîòè éàî©©£¨Ÿ¨¨©
lka df xzid,äðeäk úBðzî.daiwe miigl rexfae xekaa oebk ©§§¨

:`xnbd daiyn,àéä óebä úMeã÷c äîeøz ,Cì øîàxzen ¨©¨§¨¦§©©¦
,d`pd zaeh lawlïåéëcmircei mlekyàlçzî àìcdpi`y - §¥¨§Ÿ¦©©¨

,sqka diict ici lr oilegl z`veida éòèéîì éúà àì`l - Ÿ¨¥§¦§¥¨
oilegl d`viy aeygle zerhl dnexzd z` lawnd odkd `eai
da bdpi `le ,d`pd zaeha epzipy el` minca dzctpy ici lr

la` ,leg bdpn,éðärexfe dhigy xg`l men lra xeka xya ¨¥
,daiwe miigleäðéð íéîc úMeã÷c ïåékodkd leki ixdy [md-] ¥¨¦§©¨¦¦§

lcxgae ilva mlke`l jixv epi` l`xyide ,l`xyil mxkenl
,dpedk zepzn zlik` oickïBäa éòèéîì éúàodkd `eai - ¨¥§¦§¥§

,oda zerhléæeæ äòaøàà eäééúMeã÷ ìçzéî [øáñ] (øáã)- ¨©¦©©§¨©§©©§¨¨¥
mifef drax` mze` ici lr drwt oda dzidy dyecwdy aeygi

,milral en` ia` ozpyïéleçc âäðî ïäa âäðéîì àúàå©£¨§¦§©¨¤¦§¨§¦
wx d`pd zaeh oic `pzd azk okl ,lcxgae ilva `ly mlke`l

na `le dnexzaezpeek oi` 'olekae' xn`y dne .dpedk zepz
zenexzd lkl wx `l` ,`ziixad zligza miiepyd lkl

.zexyrnde
ueg znexza bdep epi` riiqnd odk xeqi`y d`ian `xnbd

:ux`lõøàì äöeç úîeøz ,àáø øîà`l` epi` daeigy ¨©¨¨§©¨¨¨¤
,opaxcníeMî da ïéàxeqi`.úBðøbä úéáa òéiñîä ïäk ¥¨¦Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

ueg znexza lwdl `ng ax ly ebdpn z` d`ian `xnbd
:riiqn ly df xeqi`a ux`ldéì áéäé àîç áøozep did - ©¨¨¨¦¥
,yixtdy ux`l ueg znexzìdéònL`le odk didy eynyl - §©¨¥

.riiqnd odkk ynyd d`xpy yyg
oic da yi `ziixe`cn ,zxkip dpi`e oilega daxrzdy dnexz
dliha dpi` opaxcne .oilegk d`nehae xfl zxzene aexa lehia

dpyna x`eank dnexzd cbpk d`n oilega didiy crzenexz)

(f"n c"t.
:ux`l ueg znexza df oipra `lew d`ian `xnbdøîà̈©

õøàì äöeç úîeøz ,ìàeîL,opaxcn `l` epi` daeigy §¥§©¨¨¨¤
áBøa äìéèaokid reci oi`e oilega ef dnexz daxrzp xy`k - §¥¨§

ick dnexzd cbpk d`n oilega didiy jxev oi` ,dnexzd `id
leg ly aexa dliha `id `l` ,dlhallka lehia oick dcbpk oi

.dlke`l `nh odk e` xf milekie ,`ziixe`cn mixeqi`d
znexz lehia oipra mi`xen`d ly mbdpn z` d`ian `xnbd

:ux`l uegäaødid ,odkd ilr zian odk didydìháî ©¨§©§¨

ux`l ueg znexzláBøaoileg.Búàîeè éîéa dì ìëBàå §§¥¨¦¥§¨
òLBäé áøc déøa àðeä áø,odk didyàøîç déì éîøúî ék ©¨§¥§©§ª©¦¦§§¥¥©§¨

äîeøúcinia ux`l ueg znexz ly oii el oncfn didyk - ¦§¨
,ez`nehäîeøúc àìèð àãçå ïéleçc éìèð éøz éîø äåä- £¨¨¥§¥©§¥§¦©£¨©§¨¦§¨

oii ly zg` dlhpe oileg oii ly [milk] zelhp izy ozep did
,aexa dnexzd z` lhal ick cg` ilkl dnexzãç ìé÷Lå- §¨¦©

dlhp ly xeriya oii ,zaexrzd jezn lhep did okn xg`le
eli`k mipc dziizy oiprly oeik ,d`neha dze` dzeye zg`
mipc dze` dzyy xg`l mpn` .oilegd `id `ivedy zg`d
opic zexzepd mizyde ,dnexzd `id `ivedy dze` eli`k

okle ,oilegkàãç ìé÷Lå àãç éîø ,Cìéàå ïkéîlihn did - ¦¨§¥©¨¥£¨§¨¦£¨
oda dlhazd `linne zexzepd mizyd jezl dnexz ly zg`
d`neha dze` dzeye zg` zaexrzd on lhep aeye ,aexa
z` jk lhan didy cr ,dnexz ly zg` zexzepa ozepe ,oilegk

eciay dnexzd lk.
:ux`l ueg znexza ztqep `lewäöeç úîeøz ,ìàeîL øîàå§¨©§¥§©¨

CìBäå ìëBà ,õøàìxeriy ick epnn xiiyne lah oiicr `edyk ¨¨¤¥§¥
,dnexz.Léøôî Ck øçàå§©©¨©§¦

:ztqep `lewäøeñà õøàì äöeç úîeøz ïéà ,ìàeîL øîàå§¨©§¥¥§©¨¨¨¤£¨
,Bôebî åéìò äàöBé äàîehäL éîa àlàlrae dcp dafe af oebk ¤¨§¦¤©§¨§¨¨¨¦

oi` ,zn z`neh oebk ,etebl uegny d`neha `nhpy in j` ,ixw
.dlke`l xeqi` eilréléî éðäå`nhl dxeq`y el` mixace - §¨¥¦¥

wx exn`p ,etebn z`vei d`nehyäòéâða ìáà ,äìéëàaly ©£¦¨£¨¦§¦¨
,ef dnexza `nhda ïì úéì`nha elit` xeqi` dfa oi` - ¥¨¨

d`nhl `ly dilr xdfen epi`y meyn ,etebn d`vi d`nehy
.ux`d znexz lr mixdfeny enk

:ef `lewn cnlpy oic d`ian `xnbdCkìéä ,àðéáø øîàoi`y ¨©©¦¨¦§¨
d`neha elit` ux`l ueg znexza `nh ly dribpa xeqi`

,etebn z`veidäöB÷ äcð[dyixtn-]älçdz`nhne ¦¨¨©¨
,dzribpaïè÷ ïäk dì ìëBàå.etebn d`neh d`vi `lyàåé §¥¨Ÿ¥¨¨§¦

ïè÷ ïäk àkéì,dplk`iyàñî Léøa dì äì÷Ldcpd - ¥¨Ÿ¥¨¨¨§¨¨§¥¨¨
z` mikted eay ilkd ici lr dlgl dyixtdy dn z` zgwel

,d`neha hrnl ick dnvra da zrbep dpi`e milgbdàéãLå§¨§¨
àøepúadtxeyl xepzl dze` dkilyne -älç àLøôî øãäå §©¨©£©©§§¨©¨

älç úøBz çkzLz àìc éëéä ék éúéøçàmixcd l`xyin ©£¦¦¦¥¦§Ÿ¦§©©©©¨
dlgd oicy exkfi `l detxyi cinzy xg`ny ,ux`l uega

,odkl ozpidlìBãb ïäk dì ìëBàåecera elit` zeevnl ribdy §¥¨Ÿ¥¨
.etebn z`veid d`neha `nh

:ux`l ueg znexza zn `nh zlik` oic z` d`ian `xnbdáø©
àaøàa éìæà÷ eåä àîç øa éîøå íøîò áøå ïîçðmihy eid - ©§¨§©©§¨§¨¦©¨¨£¨¨§¦§©§¨

,dpitqa÷éìñ[`vi-]ééeðtàì íøîò áø,miawpl zeptdl - §¦©©§¨§¦¨¥
eäéén÷ úìò àúzéà àéää éàúàdqpkpe zg` dy` d`a - £©©¦¦§¨£©©©§

e mdiptlìëBàå ìBaèiL eäî úî àîè ,eäì äøîàaúîeøz ¨§¨§§¥¥©¤¦§§¥§©
õøàì äöeçzriwya eyny aixrdy iptl dliahd xg`l cin ¨¨¨¤

,dngd,àîç øa éîøì ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨§¨¦©¨¨
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לימוד תורתנו הקדושה . . בוודאי שיש בכוחה ומועילה לבטל דאגות ולהביא הצלחה ולא רק בהבנת והשגת הלימוד כי אם גם בכל 
צרכי האדם, ובפרט בעניינים העיקריים.

ממכתב כ"ג אייר, תשי"ט

oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay
äàðä úáåèeaexw xg` odkl eppziy ick rlq ozep odk did m`e .hren xac Ð

ikd .riiqnd odkk d`xp Ð ied `ifg diciclc oeik ,xeq` Ð:opiqxbéàî àðúå
äðåäë úåðúî øîà àì àîòèzaeh oda yi oleka ."`nw `pze" qxb `le Ð

e` :inp xn` `l `nrh i`n .eixkn dnexz yixtdy l`xyi oebk :yxtne ,d`pd
el eidy drexe ,eizepzn yixtdy gah

zexekaäîåøú êì øîà`nrh epiid Ð
sebd zyecwc Ð dcic d`pd zaeh `ixyc
,oilegl `wtp `lc irci `nlr ilekc .`id
rlqd en` ia` adic odk i`d iz` `le
,leg oipr da bdpnle irhinl dipiba
dil adic rlq i`da dl `lgzi` :xninle

.en` ia`úùåã÷ã øåëá úåðúî éðä ìáà
åäðéð íéîãxya xeknl odk dvx m`c Ð

,l`xyil oxken ,daiwe miigle rexfe xeka
ilva edpilkinl l`xyil dil ira `l eze
iz` jklid .odk ciarc ikid ik lcxgae
oipw ipac oeik :xaqe ,oeda irhinl odk i`d

.edpipéæåæ äòáøàà åäééúùåã÷ ìçúéúÐ
iz`e ,ifef drax` epiidc ,en` ia` aidic
mlk`i `ly ,oilegc bdpn eda bdpinl
rexfd" wxta yxetnd mpick lcxgae ilva
ikd meyne .(a,alw oileg) "daiwde miiglde
ikd Ð "olekae" hwpc i`de .edpipz `l
yi ,zexyrnde zenexzd ,olekae :xn`w

.d`pd zaeh odaõøàì äöåç úîåøúÐ
.riiqnd odkl mpzil lekie ,`id opaxc

äéòîùì.odk Ðáåøá äìéèádlke`l Ð
g` opira `le ,xfldaxiry xg`le .d`ne c

inia odk e` ,xf lek`l leki Ð oileg aexa
.dlhiay xg`l d`nehäáø,did odk Ð

.[`,gi dpyd y`x] iz`w ilr ziacnc
äîåøúã àøîç.ux`l dvegc Ð,lahd Ð

.dpexg`a dpyixtie ,dnexz ick xiiyie
åôåâî úàöåé äàîåèdcpe dafe af oebk Ð

.`ixy zn `nhl la` .ixw lraeäòéâðá
äá ïì úéì`l Ð D`nhny ab lr s`e Ð

`ly dxneyl dilr xdfen epi`c ,ol ztki`
.dp`nhiêëìéä,xdfen epi` dribpac Ð

.dl lik`e dlg dl dvew dcpïè÷ ïäëÐ
eilr d`vi d`nehdy iptn ,lecb `le

`ly Ð ohw odk hwp ikdl :`pixg` `pyil .ohwk `ed ixd eixwl lah m`e .etebn
.ikd yxtn i`g` axc zezl`yae .etebn d`neh d`vi `le ixw d`xàñî ùéøá

.my dl d`xwy xg`n ,da rbiln `xdcfn ixedcfi`l xyt`c dnkc .o"ebxet Ð
ìåãâ ïäë.zevn llkl ribdy odk Ðééåðôàì].[miawpl Ðìëàéå ìåáèéù åäî

õøàì äöåç úîåøú.yny axrd `la Ð
éëå
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edpd iab (`,`p) "ebdpy mewn" yixa migqtc `idd ik .mixaca wlgl jixv zenewn

`nlc ,ediitp`a xf dlkip Ð ilk` fxe` e`l `aex i`c opixn`c ,`fex`n `zlg eyxtnc

zaiig bga bgd zkeq iab (`,i) `neic `nw wxtae .aeigd lr xehtd on iyext`l ez`

`z` `nlc Ð opaxcn i`c ,xn`w `ziixe`cnc mzd xn`wc ,xyrnae dfefnae [aexira]

gweld i`ncae .aeigd lr xehtd on iyext`l

,minkg eaiig Ð oipw yi xn`c o`nl ,ieb on

.jkl eyg `leéúàåoilegc bdpn eda bdpinl

jxck dlecble dgynl (`,gk migaf) opirae Ð

zepzn lkae .lcxgae ilva oilke` miklndy

,daiwae miiglae rexfa elit` ,"dgynl" aizk

jixviy epivn `l dnexz iabe .`kd rnynck

dlecb jiiy `l `nyc ,dlEcba dlik` meya

.xyaa `l`úîåøúdlha ux`l dveg

:xn`wck ,xn`w `nh odkl dxizdl Ð aexa

.ez`neh inia (elit`e) aexa dl lhan dax

`le ,xf dlke`l :qxhpewd yxity enk `le

zegpna gken `icdac .d`ne cg` `ira

,xfl zexeq`c (`,fq) "l`rnyi iax" wxta

ux`l dvega eznexze ux`a ieb zlg iab

zlk`p ezlg ,xeht `edy eze` oiricen Ð

:mzd wiicc .zrncn dpi` eznexze ,mixfl

dler dpi`c rnyn .zrncn Ð l`xyic `d

.d`ne cg`a `l` mixfl lek`l

äáødidy ,qxb "dax" Ð 'ek aexa dl lhan

.iz`w ilr ziacn dax :opixn`c ,odk

"rexfd" wxta gkenck ,odk did `l `ax la`

il ikf :dirnyl `ax dil xn`c (`,blw oileg)

.'ek zepznìëåàÐ yixtn jk xg`e jlede

,yxtl leki iziid edin .swen ira `lc rnyn

x`yi dnexzd yixtiy xg`l dpexg`ay

yxit qxhpewa la` .swen ea miiwziy FixMn¦¤§

dpyixtie ,dnexz ick xiiyie ,jlede lke`c

.dpexg`aêëìéälik`e dlg dl dvew dcp

hwp i`n` :dniz zvw yi Ð ohw odk dl

xg` dlke`l leki lecb elit` `lde ?ohw odk

dliah gxeh meyn i`e .eixwn xdhe laehy

.dnexzl oilaeh l`xyi ux`a mb `lde Ð

,ux`l dveg znexzl milaeh eid laaa mbe

`l` aexa dax dl lik` `lc ,lirl rnynck

" yixae ,ez`neh inia(`,al dcp) "mizek zepa

oi`c ,jk jezn wgvi epiaxl d`xpe !dnexz ly ony dkeql dn`l mcew deliahdy

dilwy"c `pyil rnyn ikde .ohw odkl dpzep `ed hren xacy itle ,xeriy ef dlgl

lkn ,dtixy iab `l` dl xikfn `lc ab lr s`e .`ed hren xacdy ,"`qn yixa

xikfdl jxved ztxypy dze` mbe ,hren xac ohwl dpzepc inp `iddc rnyn mewn

`l Ð d`eazd on dzidy mdly dnexz la` .xepza dkilyn day itl "`qn yixa"

,dca`n did ohwy ,xeriy dl did `l elit` ,ohw odkl ozpil jk lk die`x dzid

.xyrn znexz oebk Ð xeriy dl yi dnexzdy ,xnel yi cere .onye oii okeùéøáxg`n da rbiln ixedcf`l xyt`c dnkc :qxhpewa yxit Ð `xepza dl icye `qn

qxhpewa yxity enk ,mivre milgb ea jtdl jxcy itl "`qn yix" hwp `l` !rbil ixy ixnble ,da ol zilc exn` dribpa `dc ,eyexitl `iywe .xdcfin ,my dilr `xwy

`pipg iaxc edziac iab (`,dk) ziprza rnynck ,ztd z` ea oicexy `cxn epiid "`qn"c d`xpe .xe`d jeza xepza dlgd dti qipkdl lekie ,f"rla `"bxet Ð "`qn"

dbibgc `nw wxta qxhpewd yxity enk ,o"ebxet zeidl leki `x`zn la` .dqpkp `cxn `iadl `id s` :mzd opixn`we .`ztix `kxg `wc ,`qn izii` :dzaaiy dl xn`wc

oiaiigzn oi`y mixac yiy itle .xepzd z` zcakn[e o"ebxet] oixewy xepz ly ce`d zfge` dzidy Ð `xepz `xcdn `we `x`znl dizlwy iwcxc `lcbn [mixn] iab (a,c)
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åðì ùé äàæä éëådfd onfa Ðyny axrd ,dfd onfa d`fd eiykr oi`c oeikc

.ira `l inpàáñì äéì ùåçéì àìmxnr ax ceakl yegp `l ike .dinza Ð
o`ka epi`y.`aiy cr d`xed mey zexedl aeh oi`eìëåàå ìáåèjixv oi`e Ð
.yny axrdäéúååë àúëìä úéìå.dil xcdnw cenlzd Ðäéãéã äðùéìã

ïðéðîi`yx ,oqipa xekad clep m`c Ð
ixyzn :opixn` `le ,xg` oqip cr eniiwl
zpy inp dnly Ð mler oipn zpy dnlyy

.xekadøåëá ìù äðù åæikc ,xnelk Ð
zqpkp `id ,xekad zpy xg` zlf`
Ð zg` dpy xekal ied ikc .dzxaga

.ixyzn mler oipnl dipy dqpkpãçà íåé
åæ äðùáezpyl oexg` meia ehgey ikc Ð

zxgnd meie ,meid eze` elke`l leki Ð
.mini ipy epiidc ,dipy dpyn `edyéáãìå

åäì àðî áø.opipn dicic dpylc Ð
íéùã÷î,dpy ipa mi`ad miycw x`yn Ð

."ezpy oa yak" eda aizkcêì äéäé íøùáå
äôåðúä äæçëxcqa ,irzyin xekaa Ð

dcez [`ad cenrl jiiy o`kn] ."gxw gwie"
mxende .dlile meil `l` zlk`p dpi`
.`ed da `veik ,weye dfg epiidc ,dpnn
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iax" wxta zegpna `ipzck ,zrncn ux`l dveg znexzc ab lr s`c ,zrncn

.zrncn dpi` dpyna miiepyd zenewna dipyd elit` `nye .(`,fq sc) "l`rnyi

`l Ð dipy dlg yixtdl exingdy mewna s` ,mzd oiae `kd oiac ,iaxl d`xpe

yie .zelga `l` mizy yixtdl dpyna jixvn `l `dc ,zenexz izy yixtdl exingd

gkzyz `ly yegl xzei yi dlgay ,mrh ozil

la` ,ezqr lblbnd mc` lka `kiiyc meyn

zerwxw ilra `l` da oilibx oi` Ð dnexz

.ze`eaz igxnneéëå`le Ð epl yi d`fd

oikled eid zna oi`nhpyky xnel d`xp did

meync ,dnexza milke`e mixfege ux`a oifne

.ux`l dveg zlga eyg `l ux`l dveg z`neh

onf lk xeq` `ziixe`c ze`nehd lka la`

oi` ik .oilegl elit` dxezd onc oeik ,lah `ly

leki oi`y ,ux`l dvega odk zlg epwzy `xaq

.l`xyi ux`a dfie jli ok m` `l` dlke`l

lr s`c ,xdfdl xyt` i` znd z`nehne

mewn lkn ,mzpedk zngn xdfil oikixvc ab

,ld` ici lr elit` llgk `idy axg z`nehn

lid`ny (a,bp) "lecb odk" wxta xifpa gkenck

gken zeld` yixae ,znd lr lid`nk axg lr

Ð znd ld` ici lr llgk dyrp cetydy

oikixv oi` mbe .xdfil mileki eid `l mze`n

:zeld`c `ztqez yixa `ipzck ,znnk yextl

oi` Ð dilr glbn xifpd oi`y znd z`neh lk

d`fd `lay `xazqn ikdle .dilr xdfen odk

jezn yxtl jixve .dze` oilke` eid dliahe

dpyn c wxt) dlg zkqna opzc `dc ,ef dkld

zg` ,zelg izy miptle oepn` cr xdpd on :(g

iax ,dlke` mei leahe .'ek odkl zg`e xe`l

iqei iaxe ?epl yi d`fd ike Ð zn `nha i`c .etebn eilr d`vei d`nehy it lr s` yny axrd `la ixye ,ixiin ixw lrac mei leaha Ð 'ek mixfl dxeq`e .dliah jixv oi` :xne` iqei

:inlyexia xn`wck ,iqei iaxl `l` `kixv `l `tiqc `idde .ixw lra aiyg `le ,zecleile zecpl zeafle miafl dxeq`e :`tiq ipzwcn ,rcz .dliah jixv oi` ixw lra elit` :xne`

` yly :opzc ,(my) dpynd dlgz yxt` `xxb ab`e .opiqxb "iqei iaxl"e ,xteq zerh dnec ,"dcedi iaxl" da aezky it lr s` .`kxvp iqei iaxlcr l`xyi ux`n ,dlgl zevx

onvr xenyl oileki oi`e ,`ed d`neh mewny .xeriy dl oi` odk lye ,xeriy dl yi xe` ly ,odkl zg`e xe`l zg` ,zelg izy Ð mepn` cre xdpd cr aifkn .zg` dlg Ð aifk

,l`xyi ux`a oilicb odizexity ,`ziixe`c d`nh dlg `idy Ð xe`l zg` ,zelg izy oiyixtn jkle .dtixy zeperh odizelge ,minrd ux`l `ed jenqy zngn dxdha mdizexite

:ipzw xcde .mixteq ixacn `edy iptn Ð xeriy dl oi` odk lye ,dxez ixacn `edy iptn :inlyexia yxtnck Ð xeriy dl yi xe` lye .dlg zxez gkzyz `ly Ð odkl zg`e

ixacn odizye .ztxyp `idy iptn Ð xeriy dl oi` xe` lye :inlyexia yxtne .xeriy dl yi odk lye ,xeriy dl oi` xe` ly ,odkl zg`e xe`l zg` ,zelg izy miptle mepn` one

iziinc dpynd `ide .odk lkl zpzipe ,oglyd lr xfd mr zlk`pe ,zecleile zecpl zeafle miafl dxeq`e .dliah jixv oi` :xne` iqei iax ,dlke` mei leahe :ipzw xcde .mixteq

wtqc `idd ik .jxevd itk oeyld dpyne ,mirxfne zexdhn zeipyn `ianyk xvwle jix`dl cenlzd jxc oke .xvewa my d`ian cenlzdy `l` ,(`,cw oileg) "xyad lk" yixa

z` xkeyd"a `iany dlxr zkqna dpyn oke .zexdh zkqna dl jenqa dpnid dlrnly zxg` dpyn lr diepy `ide ,drwal qpkp zpyn lr (`,i migqt) cenlzd `iany d`ia

zkqna my xvwn cenlzde (` dpyn a wxt) dlxr zkqna jxe`a diepy `ide .oitxhvn oi` :xne` oerny iax ,oitxhvn mxkd i`lkae dlxra :(a,gq) dxf dcear zkqna "lretd

dze`y ,mz epiax yxity enk .dey myexit oi` ik ,(`,gi dlirn) "gafn iycw" wxt xvewa diepyy dlrnly dze` `id ef my `iany dpyn dze`y xnel oi` ik .dxf dcear

oizipznc dteb gkenck ,dzaexrza miz`na xeq`le ,mrh zpizpl ixiin dxf dcear zkqna `iany dze`e .wxtd eze` ly edpd lkc `inec ,zewlnle zifkl sexva Ð dlrn ly

oerny iax :dlr ipzwc ,oerny iaxc dizlin yxitc .ungle mrh zpizpl oerny iaxl oitxhvn `l xeqi`e xeqi`c dpnn di`x dxf dcear zkqna iziin ikdle .gkyze wece ,dlxrc

.zeknl `edy lkc ,sexiv jixv oi` Ð "oitxhvn oi`" :(`,gi) dlirnc `xnba zyxetn dlirnc oerny iaxc dizline .`nw `pz ixii` ikdac ,mrh ozil epiid Ð oitxhvn oi` xne`

exfb `l ux`l ueg znexzae .dxdha dpxnyiy xag odkl `l` zpzip dpi` ux`d (mr) znexzy it lr s` ,ux`d mr odkl elit` ,odk lkl Ð `yexit ied "odk lkl zpzipe" i`de

pyn xg` epipyy dnc `inec rnyn oke .ez`neh inia dlk`i `nyeda jiiy `lc icin ,oda `veike fbd ziy`xe dawde miiglde rexfd ediicda aiyge ,odk lkl oipzip el`e :ef d

miwifgnl zpn zzl" xn`py Ð ux`d mr odkl dpzn oipzep oi`y oipn :(a,lw oileg) "rexfd" wxta xn`ck ,ux`d mrl ozi `l Ð ux`d mre xag yi m` ,mewn lkne .d`neh xeqi`

'd zxezueg zlg el epzi wifgn oi` elit`y opireny`l `z` "odk lkl"c ,(a,cw my) "xyad lk"a qxhpewd yxity enk `le .zpn el oi` wifgn oi`ye ,zpn el yi 'd zxeza wifgn ,"

`l` xag `ki` elit` ,inp i` .`kd ixiin xag `kilc `kid i`ce `l` .miwifgnl `l` zepzip oi`y ediilr ixn`c ,zepzn da aiygwc ,ok xnel xyt` i` ef xg`y dpyn `dc .ux`l

ira `w) mei leah epiid Ð dlke` mei leah :ipzwc `d ziyixtc `zyde .oileg el ozil ekxhvi Ð el epzi `l m`y .ezeigdl mieevny ,ipr ux`d mrl epzi Ð zepznl jixv epi`y

axrd `ira `l Ð etebn d`vei d`nehy inl dxeq`y it lr s` ,ocice .laaa xe`d zlg oicd `edc xnel d`xp Ð etebn eilr d`vei d`nehy it lr s`e ,yny axrd ira `le ,(dl

exingdy it lr s` `ny ik ,jk lk di`x oi` edine .dliah xg`l uxy `nhl ixy Ð uxy z`neha dxqe`l da xingnc o`ne .dpyn `iddc odk zlgn xzei xingdl oi`e .yny

ohw odk dl lik`e dlg dl dvew dcp jklid `piax xn` :dlg zeklda aezk zelecb zekldae .xzei da eliwd `ny uxyc mei leaha ,ixw lraa enk ,dliah mcew uxy `nha da

Ð d`fd mdl oi`y itl dze` oitxeyy oeik eiykrc ,d`xpe .dze` oitxeye ,zg` dlg `l` oiyixtn oi` Ð l`xyi ux`a dlgc ,zelecb zeklda aezk cere .eixwl liahc o`n e`

.dlg zxez gkzyz `ly dipy dlg yixtny ,mepn` cre xdpd cr aifkn enk ,dipy yixtdl jixv l`xyi ux` lkaúéìåelit` `l` ,dliah jixvnc `da Ð dizeek `zkld

.ok rnyn `l qxhpewd oeyle .ira `l dliahäðùzxg` dpya `l` mlzyn oi` ef dpy ly zexiky Ð (dk `xwie) "dpya dpy xikyk" iab Ð dzxaga zqpkpy dpy edfi` dpya

jd `nwe`l jixve .ycgd lr oyid one oyid lr ycgd on xyrzn oi`y :(a,bp) onwl opiyxcc ,"dpya dpy" aizkc xyrn iabc ,`xwc `piiprn cg lka opiyxc .(`,dq `rivn `aa)

"miycw el`e" wxt dxenza opiyxcckl irain `de :xn`z m`e .(a,e) dpyd y`xc `nw wxta xn`ck ,"xg`z la" `ki` dpy lka ediicegl milbxay ,milbx `la dpyc `zrny

excp xg`n oi`e ,"dvxi `l"a eze` Ð "dvxi `l eze` aixwnd" :(`,e) dpyd y`xc `nw wxtae (`,hk) migafc ipy wxta yixc i`fr oae .dzxagl dpyn lqtp oi`e :(a,`k) eteqa

:(a,`k) dxenzae (a,d) dpyd y`xae ,(`,hk) migafa mzdc mixg`cn dil `wtp `kdc oizrnyc jdc :xnel yie !miycw x`yl cge xekal cg ,i`xw ixz mzd jixvne ."dvxi `l"a

,`kdcl "dpya dpy eplk`z"c `xw inwen mixg`c xn`w inp (a,my) dxenzae .'ek dzxagl dpyn lqtp epi` xyrn dn ,xyrnl xeka yiwn.mixg`k ixaq inp `kdc edpdejiiy]

[`ad cenrläåä.`l e` ywid ied i` xg` xace epnida ibilt mzdc yxtne .(`,fp migaf) "onewn edfi`" seqa `xaq jd ik dil zil `aiwr iaxl Ð dcez ly weye dfga `pin`
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àì :àîç øa éîø déì øîà eðì Lé äàfä éëå§¦©¨¨¥¨£©¥¨¦©¨¨¨
øîà ,íøîò áø àúà éëäcà àáñì déì Leçéì¥¥§¨¨©§¨¦£¨©©§¨£©
úîeøúa ìëBàå ìáBè úî àîè :áø øîà éëä ,eäì§¨¦¨©©§¥¥¥§¥¦§©
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:úLL áøc déîMî àøèeæìëBàå ìáBè õøL àîè §¨¦§¥§©¥¤§¥¤¤¥§¥
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:àø÷ øîàc ,áø øîà äãeäé áø øîàc éléî éðä̈¥¦¥§¨©©§¨¨©©§¨©§¨
éðôì"äéäìà 'äðL éäBæéà ,"äðLá äðL epìëàú E ¦§¥¡Ÿ¤Ÿ£¤¨¨§¨¨¥¦¨¨

úñðëpLdzøáça¯éác .øBëa ìL äðL :øîBà éåä ¤¦§¤¤©£¤§¨¡¥¥¨¨¤§§¥
"äðLá äðL" :àðz áø¯íBéå Bæ äðLa ãçà íBé ©¨¨¨¨§¨¨¤¨§¨¨§

øBëaä ìò ãnéì ,Bæ äðLa ãçàìëàpLìíéîé éðL ¤¨§¨¨¦¥©©§¤¤¡©¦§¥¨¦
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zexeka(iyily meil)

eðì Lé äàfä éëådfd onfaoi` yny axrd mb ,jky oeikne , §¦©¨¨¥¨
.jixvàáñì déì Leçéì àì ,àîç øa éîø déì øîàm`d - ¨©¥¨¦©¨¨Ÿ¥¥§¨¨

zexedl aeh oi`e o`k epi`y mxnr ax ly eceakl yegp `l
.`eaiy cr melkíøîò áø àúà éëäcàdl`y eiptl el`ye ©§¨¦£¨©©§¨

e ,efúîeøúa ìëBàå ìáBè úî àîè ,áø øîà éëä ,eäì øîà̈©§¨¦¨©©§¥¥¥§¥¦§©
õøàì äöeç:`xnbd dwiqn .yny axrd jixv epi`eúéìå ¨¨¨¤§¥

,déúååk àúëìälek`l ick yny axrd jixv zn `nh `l` ¦§§¨§¨¥
.ux`l ueg znexza

axrd jixv m`d uxy `nh iabl dnec oecp d`ian `xnbd
:ux`l ueg znexza lek`l ick ynyàøèeæ øî øîà(ã)¨©©§¨

äöeç úîeøúa ìëBàå ìáBè õøL àîè ,úLL áøc déîMî¦§¥§©¥¤§¥¤¤¥§¥¦§©¨
õøàì:`xnbd dwiqn .yny axrd jixv epi`eàúëìä úéìå ¨¨¤§¥¦§§¨
déúååkueg znexza lek`l ick yny axrd uxy `nh jixve §¨¥
.ux`l

:dpyna epipyøBëadidiy dligzkl ezevnäðLa äðL ìëàð §¤¡¨¨¨§¨¨
`pzd jiynde .men lra oiae mz oia dpey`xd ezpy jeza -
xyr mipy lk eniiwl i`yx ,ezpy jeza men el clep m`y xn`e
zpy z` mipeny 'ezpy jeza' dpynd oeyln rnyne .ycg

.mlerd zpy itl `le clepy onfn xekad
:`xnbd zwiicn .jkl xewnd dn zxxan `xnbdøîà÷cî¦§¨¨©

ìc àøîéîì ,'BúðL CBúa íeî Ba ãìBð'ïðéðî déãéc äðL ©§§¨§¥§¨¦§¨¨¦¥¨¦©
,clepy onfn ely dpy itl xekad zpy z` mipen ep`y -

:`xnbd zxxan .ixyzn mipeny mlerd zepy itl `leàðî§¨
.éléî éðä:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàc ¨¥¦¥§¨©©§¨¨©©
àø÷ øîàcxeka iabl(k eh mixac)éäìà 'ä éðôì'epìëàz E §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤

,'äðLa äðLweqtd zernynn cenll yieäðL éäBæéà ¨¨§¨¨¥¦¨¨
dzøáça úñðëpL,'dpya dpy' oeyld zernynkéåä ¤¦§¤¤©£¤§¨¡¥

øîBà`idyøBëa ìL äðLezpy itl dze` mipen ep`y ¥¨¨¤§

dligzn ezpy mlerd zepy iably `vnpe clepy onfn
.dixg`ly dpya dkiynne zg` dpya

:xg` ote`a df weqt yxc axy d`ian `xnbdàðz áø éác§¥©¨¨
weqta xn`py dny ,xg` oic df weqtn(k eh mixac)'d iptl'¦§¥

EPlk`Y Lidl`,'äðLa äðLlk`p xekady dpeekdãçà íBé ¡Ÿ¤Ÿ§¤¨¨§¨¨¤¨
,Bæ äðLa ãçà íBéå Bæ äðLameia ehgy m`yly oexg`d §¨¨§¤¨§¨¨

`edy zxgnd meia mbe ezhigy meia elke`l leki ,ezpy
df weqty `vnpe ,dipyd dpydnìëàpL øBëaä ìò ãnéì¦¥©©§¤¤¡¨

ì.ãçà äìéìå íéîé éðL ¦§¥¨¦§©§¨¤¨
`xnbd zxxan ,xg` oic 'dpya dpy'n ecnl ax iace xg`n
.ezcil onfn xekad zpy z` mipeny mdixacl cnlp okidn

:`xnbd zxxaneäì àðî áø éácepizpynn rnypd oicd z` §¥©§¨§
.mlerd zpyk ixyzn `le ezcil onfn xekal mipen ep`y

:`xnbd daiyníéLãwî éôìémdl mipeny ,dpy ipa mi`ad ¨§¦¨¨¨¦
.mlerd zpy itl `le mzpy itl dpyd z`

:`xnbd zxxanïìðî eäééôeb íéLã÷åezpy itl mipen ep`y §¨¨¦©§§¨¨
:`xnbd daiyn .mler zpy itl `le oaxwd lyàçà áø øîà̈©©£¨

àø÷ øîà ,á÷òé øa(e ai `xwie)'BúðL ïa Nák'rnyneBúðL ©©£Ÿ¨©§¨¤¤¤§¨§¨
.íìBò ïéðî ìL äðL àìå BlL¤§Ÿ¨¨¤¦§©¨

dlile mini ipyl lk`p xekady ax cnl okidn zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .cg`áøå`ed oipndy 'dpya dpy'n yxcy §©

xekady oicd z` ,xekad zpy itlì ìëàðäìéìå íéîé éðL ¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨
.déì àðî ,ãçà:`xnbd daiynCl äéäé íøNáe'î déì à÷ôð ¤¨§¨¥¨§¨¥¥§¨¨¦§¤¨

'ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçkxeka iabl xen`d(gi gi xacna), ©£¥©§¨§©¨¦
áeúkä BLéwä[xekad z`-],íéîìL ìL ÷BLå äæçìick ¦¦©¨§¨¤¨¤§¨¦
,mdn cenllïläl äî`ed mzlik` onf ,minlya -íéîé éðL ©§©¨§¥¨¦

ïàk óà ,ãçà äìéìå`ed ezlik` onf ,xekaa -äìéìå íéîé éðL §©§¨¤¨©¨§¥¨¦§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd dgikenàèéLt àlà`id epizpyny `ed heyt - ¤¨§¦¨
ixack,äãeäé éaø.ewlgp xekad hgypayéàîaeote` dfi`a - ©¦§¨§©
.xaecnàîéìéàxaecnyúîaixd ,xekadàéá÷òì ïéaeïéa ¦¥¨§¥¥©£©§¨¥

éãéàå éãéà ,ïðaøìxnvd x`yn wlgk d`xpy xnvd mb - §©¨¨¦¦§¦¦
,envr ipta xkipy xnvd mbe ,dzin zrya xaegn didyøñéî¥¨

éøñàitl xeq` envr ipta xkipy xnvd .d`pda md mixeq` - ¨§¦
d`xpy xnvde .hgypa `l` ,xekad zna xizd `l `iawr mby
xekal xaegn didy xnvd x`yk `ed xeq` ,xnvd x`yk

.dzin zryaåàì àlàxaecny yxtl epigxk lr -.BèçLa ¤¨¨¦§¨
éàåzrckàéá÷ò,`idéãéàå éãéàx`yk d`xpy xnvd oia - §¦£©§¨¦¦§¦¦

,miign ylzpy envr ipta xkipd xnvd oiae ,dfibd lkàøLî¦§¨
éøLxzen xaegnd xnvd mby itl ,mixzen zeidl mdl yi - ¨¥

xzen ,oelga gpene ixnbl cxtpy xnvd mbe ,dhigyd ici lr
.dhigy xg`l d`pdaåàì àlàzrck epigxk lr -,àéä ïðaø ¤¨¨©¨¨¦

,zxzip dnvr dndady enk dhigya xzip xaegnd xnvde
,exn` jkle .ezxizn dhigy oi` ,miign cxtpy xnvd la`
`ed xzen xaegnd xnvd x`yn wlgk d`xpy xnvdy
.xzid el oi` ,miign ylzpy envr ipta xkipy xnvde ,d`pda

åok m`dpéî òîLyéâéìt BèçLadwiqn .minkge `iawr §§©¦¨¦§¨§¦¦
ok`y :`xnbddpéî òîL.epizpynn ok cenll yi - §©¦¨

oiae mzn oia xekan ylzpy xnvy ,minkg zrcl dpc `xnbd
xnva oicd edn ,ezhigy xg`l mb d`pda xeq` ,men lran
xzen m`d ,zepaxwd ehgyp jk xg`e zepaxw x`yn ylzpy

:`xnbd zwtzqn .`l e` d`pda `edìBzä ,éàpé éaø éòaL ¨¥©¦©©©¥
,äîéîz äìBòî øîö,dlerd dhgyp okn xg`leeäîm`d - ¤¤¥¨§¦¨©

,xaegnd xnvd x`y enk d`pda xzen miign ylzpy xnvd

dlerd z` ddyi `ny yegl yi m`d ,`ed wtqd ceqie .`l e`
e` ,epnn dpdi okn xg`le xnvd elv` daxziy ick daixwdln

.ok miyyeg oi`y
:`xnbd dywnìBzL,miciaéøLc ïàî àkéà éîin yi m`d - ¥¦¦¨©§¨¥

x ixd ,xnvdn zepdl xizny.dfib xeqi` lr xary `ed ry
àlà,zeywdl yi jky `xnbd zxne`ìúpL øîöLeil`n ¤¨¤¤¤¦§©

.eäî ,äîéîz äìBòî¥¨§¦¨©
`le dler iabl wx `ped ax wtzqd recn zx`an `xnbd

:`xnbd zx`an .zepaxwd x`yaíLàå úàhçcxnva - §©¨§¨¨
,mininz my`e z`hg zepaxwn ylzpyCì éòaéz àì`ed m` Ÿ¦¨¥¨

itl ,d`pda `ed xzen i`cey ,`l e` d`pda xzenïåéëc§¥¨
eúà äøtëìczxtk jxevl md mi`a el` zepaxwy xg`ny - ¦§©¨¨¨
i`ce ,milradeäì eäLî àìmb ,mze` midyn milrad oi` - Ÿ©§§

mivexy itl ,miizpia mlv` daxziy xnvdn zepdl mileki m`
.mzxtk xdnl md
:`xnbd dtiqenøNòîe øBëácxyrne xekan ylzpy xnva - ¦§©£¥

,mininzénðitl ,d`pda xeq` xnvd i`cey ,wtzqdl oi` ©¦
eúà äøtëì åàìc ïåéëc,dxtk jxevl mi`a mpi`y xg`ny - §¥¨§¨§©¨¨¨

yiyk yicwdl `ed gxken xyrne ,eil`n yecw xekad `l`
y yegl yi i`ce ,zenda xyr eleäì eäLîz` xizp m`y - ©§§

zedydl e`eai ,mininz mcera mdn ylzpy xnvd
.ylzpd xnvd mlv` daxziy ick ,maixwdln,Cì éòaéz ék¦¦¨¥¨

aäìBòc`ed wtqde ,dler zepaxwn ylzpy xnva -éàî- §¨©
.`l e` d`pda xzen xnvd m`d

n m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`anïåék¥¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שחי עמ' א



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zexeka(iriax meil)

:`xnbd zl`eyCãéàåywiddn z`f ecnl `l recn ,ax iac - §¦¨
:`xnbd daiyn .minly ly weye dfglàkéà íúäî éà¦¥¨¨¦¨

øîéîìl `ed ywiddyäãBz ìL ÷BLå äæç`l` milk`p mpi`e §¥©¨¤¨¤¨
.cala dlile meil
:`xnbd zl`eyCãéàåweye dfgl ywidd oi`y el oipn ,ax - §¦¨

dcezl `ed ywidd axl s` zn`a :`xnbd daiyn .dcez ly
dlile mini ipy lk`p xekady ax ly cenilde ,minlyl `le

y dnn `edàø÷ øîàmy weqtd seqa'äéäé Eì'el` zeaize ¨©§¨§¦§¤
y `l` 'jl didi mxyae' azkp okl mcew ixdy zexzeinéñBäó ¦

úøçà äéåä áeúkä Eìlk`p xyady sqep onf -øBëaaueg §©¨£¨¨©¤¤©§
ezlik` onf jkle ,dcez ly weye dfgn micnlpd dlile mein

.cg` dlile mini ipy `ed
:`xnbd zl`eyCãéàålk`p xekady ecnl `l recn ,ax iac - §¦¨

:`xnbd daiyn .df ieaixn dlile mini ipyl,íúäî [éà] (àä)¦¥¨¨
BðúBpL íeî ìòa øBëa ìò ãnéì 'Cl äéäé' éàä ,øîéîì àkéà¦¨§¥©©¦§¤¨¦¥©§©©¤§

Bì eðéöî àlL ,ïäkìcenildlek äøBzä ìëaepnn cenll ©Ÿ¥¤Ÿ¨¦§¨©¨¨
.'didi jl' ly df xeziin `l` ,odkl ozpiy

:`xnbd zl`eyCãéàå:`xnbd daiyn .ok cnl oipn ,ax -øîà §¦¨¨©
aezkd(gi gi xacna)íøNáe'yiy rnyny ,miax oeyla 'KN didi §¨¨¦§¤¨

mde ,odkl mipzipd mixeka ipy.íeî ìòa ãçàå íz ãçà¤¨¨§¤¨©©
:`xnbd zl`eyCãéàå.df miax oeyln ecnl dn ,ax iac - §¦¨

y jl exn`i md :`xnbd daiyneäleëc úBøBëa éðäc 'íøNáe'§¨¨§¨¥§§§
øîà÷ ìàøNél`xyi lk ly zexekad lr xn`p miax oeyl ¦§¨¥¨¨©

.xeka ly mibeq ipy lr `le
y xeka :dpyna epipyéàMø ,BúðL CBúa íeî Bì ãìBðodkd ©§§¨©©

,Lãç øNò íéðL ìk Bîéi÷ìi`yx epi` yceg xyr mipy xg`l §©§¨§¥¨¨Ÿ¤
yexita wtq d`ian `xnbd .mei miyely `l` eniiwl odkd

pynd:d,øîà÷ éëéä ,eäì àéòaéàoice ote` o`k xn` m`d ¦©§¨§¥¦¨¨©
m`y epiide ,cg`Bì ãìBðmendìk Bîéi÷ì éàMø ,BúðL CBúa ©§§¨©©§©§¨

énð BúðL øçàìe ,Lãç øNò íéðLcer eniiwl i`yxìLíéL §¥¨¨Ÿ¤§©©§¨©¦§Ÿ¦
,meiàîìc Bà,`ed cg` ote` ,mipte` ipyl ezpeekãìBðc àëéä ¦§¨¥¨§©

,BúðL CBúa íeî Bay `ed oicd f`eíéðL ìk Bîéi÷ì éàMø §§¨©©§©§¨§¥
å ,àì eúå Lãç øNò,`ed ipyd ote`dBì ãìBðc àëéämend ¨¨Ÿ¤§Ÿ§¥¨§©

,BúðL øçàdf ote`ayìL àlà Bîéi÷ì éàMø BðéàíéLmei ©©§¨¥©©§©§¤¨§Ÿ¦
.mend clepy onfn

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨
øBëamzäfä ïîæaenr oizndl jixv `l` ehgeyl xyt` i`y §¦§©©¤

,men ea letiy cräàøð àlL ãòie`x dyrp `ly -BúBàøäì ©¤Ÿ¦§¨§©§
íëçì,men oiicr ea ltp `ly iptnéàMøBîéi÷ìelit`íézL ¤¨¨©©§©§§©¦
ìLåe ,íéðL L,íëçì BúBàøäì äàøpMîm`Bì ãìBðdíeî §¨Ÿ¨¦¦¤¦§¨§©§¤¨¨©

éàMø ,BúðL CBúaodkdLãç øNò íéðL ìk Bîéi÷ìonfn §§¨©©§©§¨§¥¨¨Ÿ¤
e ,ezcileléôàå ãçà íBé eléôà Bîéi÷ì éàMø Bðéà ,BúðL øçà©©§¨¥©©§©§£¦¤¨©£¦

,íéìòaì äãéáà úáLä éðtî ìáà ,úçà äòLodkd `edy ¨¨©©£¨¦§¥£¨©£¥¨©§¨¦
,men ea letiy xg`l dlik`l xekaa i`kfdéàMø eøîàaiig - ¨§©©

l`xyidìL Bîéi÷ì,íBé íéLodk `vni `l ezpy xg` `ny §©§§Ÿ¦
xyad gixqiy yeygl yi l`xyid ephgyi m`e ,el ezizl
`l` ,cer eniiwl aiig epi` mei miyly xg`l j` ,odkd ciqtie
zrc lr dlre .odk `vniy cr epglnie l`xyid ephgyi
i`yx milral dcia` zayd iptny exn`y dny ,dzr `xnbd
clepy `ziixaa oey`xd ote`d lr xaecn ,mei miyely eniiwl
i`yx df ote`a exn`y dnn uegy epiide ,ezpy jeza mend
mb ok m`e ,mei miyely cer el mipzep ,yceg xyr mipy eniiwl
eniiwl leki ezpy jeza mend clep m`y ,ok yxtl yi dpyna

.ezpy dxnbpy xg`l mei miyely cer
:`xnbd dgecéì éòaéz ïééãòådn m`d ,`ziixad yexita mb ©£©¦¦¨¥¦

eniiwny exn`yìLíBé íéLipyd ote`d lr `weec xaecn §Ÿ¦

l mend ltpy ,`ziixaa,BúðL øçàepi` ezpy jeza ltpyk la` ©©§¨
,miyely cer eniiwnàîìc Bà,oey`xd ote`d lr mb xaecn ¦§¨

mend ltpyíãB÷seq,BúðLeniiwn dpyd seq xg`ly exn`e ¤§¨
.mei miyely cer

:zxg` di`x d`ian `xnbdäMîça íeî Bì ãìBð ,òîL àz̈§©©©£¦¨
,BúðL CBúa íBé øNò,ezpy meiq iptl mei xyr dyng xnelk ¨¨§§¨

íBé øNò äMîç Bì ïéîéìLîl,BúðL øçàmend ltp m`y ixd ©§¦¦£¦¨¨¨©©§¨
wx `l` ,ezpy xg`l mei miyely eniiwn epi` ,ezpy jeza

:`xnbd dwiqn .miyely znlydl mei xyr dyng.dpéî òîL§©¦¨
iax ixacl ef `ziixan di`x `iadl yiy d`ian `xnbd
minilyny `ziixaa xen`d df oic :`xnbd zxne` .xfrl`

,mei miyelylïéðúBð ,øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøì òéiñî§©¥©§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨§¦
ìL Bì,íeî Ba ãìBpL äòMî íBé íéLmend clep m`y epiide §Ÿ¦¦¨¨¤©

xyr dyng cer el minilyn ,dpyd seq iptl mei xyr dyng
.d`ad dpyn mei

`ziixan dywne xfrl` iax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbd
:eixac lr eféøîàc àkéà,xg` oic xfrl` iax myaéaø øîà ¦¨§¨§¦¨©©¦

Bì ïéðúBpL BúðL CBúa íeî Ba ãìBpL øBëáì ïépî ,øæòìà¤§¨¨¦©¦¦§¤©§§¨¤§¦
ìLøîàpL ,BúðL øçà íBé íéL(k eh mixac)éäìà 'ä éðôì'E §Ÿ¦©©§¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¤

,'äðLá äðL epìëàz,mipy izy `id 'dpya dpy' zernyne Ÿ§¤¨¨§¨¨
,xxal yieìL elà øîBà éåä ,äðL ïéáeLçä íéîé ïä äæéàíéL ¥¤¥¨¦©£¦¨¨¡¥¥¥§Ÿ¦

,íBéseq xg`l mei miyely cer el mipzepy cenll yi jkne
:`xnbd dywn .dpey`xd dpydéáéúéî,`ziixadnBì ãìBð ¥¦¥©

øNò äMîç Bì ïéîéìLî ,BúðL CBúa íBé øNò äMîça íeî©£¦¨¨¨§§¨©§¦¦£¦¨¨¨
,BúðL øçà íBé,wiicl yieàì àáäéî ,ïéà äîìLä`weec - ©©§¨©§¨¨¦¥£¨Ÿ

miyely j` ,ezpy xg`l el mipzep mei miyelyl dnlyd ini
:`xnbd zxne` .el mipzep oi` mixg` minly meiéaøc àúáeéz§§¨§©¦

.àúáeéz øæòìà¤§¨¨§§¨

äðùî
lka oilegk hgyp `l` oaxwl eze` mihgey oi` ,men lra xeka

mewndgnen eze` d`xiy cr ehgeyl xeq` j` .m`d wecaiy
ehgeyl xizn df menxekad z` hgeyd oica dpc epizpyn .

:dhigyd xg`l wx mkgl enen z` d`xne
äàøîe øBëaä úà èçBMädgnenlBîeî úàxg`l wx ©¥¤©§©§¤¤

e` ehgeyl xzen dide reaw men did m`d wecaiy ,dhigyd
,ehgeyl xeq` dide xaer men `edyøézî äãeäé éaø,elke`l ©¦§¨©¦

.reaw men ea yi m`ìò àlL èçLðå ìéàBä ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦§¦§©¤Ÿ©
øeñà ,äçîeî ét.reaw men ea yiy s` elke`l ¦§¤¨

:xekad z` xizde dgnen epi`y in ly epic dn zx`an dpynd
äçîeî BðéàL éîxekad inen zii`xl,øBëaä úà äàBøå ¦¤¥§¤§¤¤©§

exizdeäæ éøä ,åét ìò èçLðå,[xekad-],øáwéxzip epi`e §¦§©©¦£¥¤¦¨¥
,ef dhigy ici lr dlik`lílLéåd`exdz` ,dgnen epi`y ¦©¥

odkl df xeka melyz,Búéaî.envr oennn xnelk ¦¥

âàøî
:epizpyna xi`n iaxe dcedi iax ewlgp dna zx`an `xnbd

ïéòaL ïéweãa ,äpç øa øa äaø øîàlr `vnpy mendyk - ¨©©¨©©©¨§¦¤¨©¦
,oird lr qextd mexw `ed dhigyd xg`l dgnend iciéleëc§¥

øeñàc éâéìt àì àîìòmenk dgnenl d`xp eiykr m` s` ¨§¨Ÿ§¦¦§¨
,reawïäL éðtîmipird -ïépzLîs` okle ,dzind xrv zngn ¦§¥¤¥¦§©¦

d`ex did m`y okzi ,reaw menk dgnenl d`xp eiykr m`
di`x ef oi` ok m`e ,xaer menk el d`xp did miign eze`

.oick hgypyóebaL ïéîeîa àlà e÷ìçð àì,mipzyn mpi`y Ÿ¤§§¤¨§¦¤©
,miign mb jk didy i`ce ,reaw menk eiykr d`xp m` mday

ïðéøæb ,øáñ øéàî éaøca s` xeq`lïéwec eèà ,óebaL ïéîeî §©¦¥¦¨©¨§¦©¦¤©¨¦
ïéòaL,mda mb xizdl e`eai `lyøåïðéøæb àì ,øáñ äãeäé éa ¤¨©¦§©¦§¨¨©Ÿ¨§¦©
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המשך בעמוד טו

oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
êãéàå.irzyin dcezc weye dfga i`ce `edd Ð 'ebe "jl didi mxyae"n witncÐ

.efn xal zxg` died rnync ,"jl didi"n dil `wtp mini ipy `l`åðéöî àìù
äìåë äøåúä ìëá.`wtp "jl didi" i`dc `ieaxn `l` .odkl eppziy ÐêãéàåÐ

mxyae"n Ð odkl ozepy men lra xeka ,zg` dlile mini ipy "jl didi"n witnc
mz cg` :rnyn ,miax oeyl ,`wtp "jl didi

.men lra cg`eêãéàå`l "mxyae" Ð
miax oeyl hwpc `de .mininz `l` rnyn

.i`w l`xyi edlekc zexeka`c Ðøçàìå
íåé íéùìù éîð åúðùmenc ab lr s` Ð
.`aeh clep ezpy jezaùãç øùò íéðù ìë

.clepyn ycg xyr mipy el ediy cr Ð
íåî åá ãìåðã àëéäi`yx Ð ezpy xg`lÐ

xg`l"c .mend clepyn mei miyly eniiwl
ezpy xg`l m`e :xn`w ikd oizipznc "ezpy

.mei miyly epniiwi Ð mend clepäæä ïîæá
.melkl ie`x mz oi`y Ðäàøð àìù ãò

íëçì åúåàøäìxg` .men ea ltp `ly Ð
.ezpyãçà íåé åìéôà åîéé÷ì éàùø åðéàÐ

ezpy jeza men ea clep` jzrc `wlq `we
dcia` zayd iptn la` :ipzwe .i`w
l`xyi cia m` `nyc ,odk epiidc ,milral
,dil iazinl odk gkyn `l xeka i`d ied
i`yx :exn` Ð xyad gixqi dil higy i`e
Ð odk gkyn `l i`e ,mei miyly eniiwl
,`nl` .odk `vniy cr eglene ehgey
ezpy jeza men clep`Ð xn`wcmei miyly

.i`wéòáéú ïééãò`ki` dteb `ziixac Ð
xg`l :ipzwc `d ,xninl `ki`c .`wetql
:xn`w ikd Ð 'ek eniiwl i`yx oi` ezpy
,'ek eniiwl i`yx oi` ezpy xg`l ea clep

.'ek dcia` zayd iptn la` :i`w dlreåà
åúðù íãå÷ àîìãmen clep m` ,xnelk Ð

miyly ezpy xg`lc xn`w inp ezpy mcew
.meiåúðù øçà øùò äùîç åì ïéîéìùîÐ

clep` Ð oizipzn ipzwc mei miyly ,`nl`
mend clep i`c .i`w ezpy xg`l men ea
xninl `kil Ð cg` mei elit` ezpy jeza
dil zilc ,mei miyly ezpy xg` dil azipc
opirnye .`ziixaa ipzwck dnlyd `l`
e` ycg mend clep ezpy jeza i`c dpin
aizk `dc ,ezpy cr eniiwl i`yx Ð miycg
aexw e` ,men clep dpy xg`l i`e ,"dpy"
mei miyly dil opiadi Ð ezpy meiql

.mend clepyníåé íéùìù åì ïéðúåðm` Ð
.ezpy xg` men clepäðùá äðùizy Ð

dpy oiaeyg dpya mei miyly .rnyn mipy
.(a,i) dpydy`xc `nw`wxita ,lkd ixacl

àì àáäéî ïéà äîìùämiyly `adin Ð
.opiadi `l minily meiäðùîåîåî äàøäå

.reaw `vnpe dhigy xg`l Ðàøîâïé÷åã
ediryi) "miny weck dhepd" enk ,`"liih Ð

.(nïéðúùî.oird dpzyn dzin xrv iptnÐ
ifg ded i` ,reaw ifgzin `zydc ab lr s`e

.xaer ifgzin ded miign dilóåâáùoebk Ð
.epf` dwcqpïéðúùîä éðôîiptn ,xnelk Ð

sebay oinenl dxifb ,oipzyny ,oiray oiwec
.oipzyn oi`y it lr s`

ïéúéðúî
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àìù.`ieaixn `l` ,odkl eppziy :qxhpewa yxit Ð dlek dxezd lka el epivn
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רז oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
êãéàå.irzyin dcezc weye dfga i`ce `edd Ð 'ebe "jl didi mxyae"n witncÐ

.efn xal zxg` died rnync ,"jl didi"n dil `wtp mini ipy `l`åðéöî àìù
äìåë äøåúä ìëá.`wtp "jl didi" i`dc `ieaxn `l` .odkl eppziy ÐêãéàåÐ

mxyae"n Ð odkl ozepy men lra xeka ,zg` dlile mini ipy "jl didi"n witnc
mz cg` :rnyn ,miax oeyl ,`wtp "jl didi

.men lra cg`eêãéàå`l "mxyae" Ð
miax oeyl hwpc `de .mininz `l` rnyn

.i`w l`xyi edlekc zexeka`c Ðøçàìå
íåé íéùìù éîð åúðùmenc ab lr s` Ð
.`aeh clep ezpy jezaùãç øùò íéðù ìë

.clepyn ycg xyr mipy el ediy cr Ð
íåî åá ãìåðã àëéäi`yx Ð ezpy xg`lÐ

xg`l"c .mend clepyn mei miyly eniiwl
ezpy xg`l m`e :xn`w ikd oizipznc "ezpy

.mei miyly epniiwi Ð mend clepäæä ïîæá
.melkl ie`x mz oi`y Ðäàøð àìù ãò

íëçì åúåàøäìxg` .men ea ltp `ly Ð
.ezpyãçà íåé åìéôà åîéé÷ì éàùø åðéàÐ

ezpy jeza men ea clep` jzrc `wlq `we
dcia` zayd iptn la` :ipzwe .i`w
l`xyi cia m` `nyc ,odk epiidc ,milral
,dil iazinl odk gkyn `l xeka i`d ied
i`yx :exn` Ð xyad gixqi dil higy i`e
Ð odk gkyn `l i`e ,mei miyly eniiwl
,`nl` .odk `vniy cr eglene ehgey
ezpy jeza men clep`Ð xn`wcmei miyly

.i`wéòáéú ïééãò`ki` dteb `ziixac Ð
xg`l :ipzwc `d ,xninl `ki`c .`wetql
:xn`w ikd Ð 'ek eniiwl i`yx oi` ezpy
,'ek eniiwl i`yx oi` ezpy xg`l ea clep

.'ek dcia` zayd iptn la` :i`w dlreåà
åúðù íãå÷ àîìãmen clep m` ,xnelk Ð

miyly ezpy xg`lc xn`w inp ezpy mcew
.meiåúðù øçà øùò äùîç åì ïéîéìùîÐ

clep` Ð oizipzn ipzwc mei miyly ,`nl`
mend clep i`c .i`w ezpy xg`l men ea
xninl `kil Ð cg` mei elit` ezpy jeza
dil zilc ,mei miyly ezpy xg` dil azipc
opirnye .`ziixaa ipzwck dnlyd `l`
e` ycg mend clep ezpy jeza i`c dpin
aizk `dc ,ezpy cr eniiwl i`yx Ð miycg
aexw e` ,men clep dpy xg`l i`e ,"dpy"
mei miyly dil opiadi Ð ezpy meiql

.mend clepyníåé íéùìù åì ïéðúåðm` Ð
.ezpy xg` men clepäðùá äðùizy Ð

dpy oiaeyg dpya mei miyly .rnyn mipy
.(a,i) dpydy`xc `nw`wxita ,lkd ixacl

àì àáäéî ïéà äîìùämiyly `adin Ð
.opiadi `l minily meiäðùîåîåî äàøäå

.reaw `vnpe dhigy xg`l Ðàøîâïé÷åã
ediryi) "miny weck dhepd" enk ,`"liih Ð

.(nïéðúùî.oird dpzyn dzin xrv iptnÐ
ifg ded i` ,reaw ifgzin `zydc ab lr s`e

.xaer ifgzin ded miign dilóåâáùoebk Ð
.epf` dwcqpïéðúùîä éðôîiptn ,xnelk Ð

sebay oinenl dxifb ,oipzyny ,oiray oiwec
.oipzyn oi`y it lr s`
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zxxan .ynn eicia dyrn dyr `l xy`k mb oiicd aiig

:`xnbd.éîøâc àðéc ïéàãc ,øéàî éaøk àîúñ ïðz àîéì¥¨§©§¨¨§©¦¥¦§¨¦¦¨§©§¦
:`xnbd daiyn,áø øîà àòléà éaø øîàxnel gxkd oi` ¨©©¦¦¨¨¨©©

xaecn `l` ,'inxb' oicn o`k daiig dpyndyL ïBâkoiicdàNp §¤¨¨
ãia ïúðå,dfl ozpe dfn envra gwl oicd z` wqty xg`l - §¨©©¨

miaiign mpi`y opaxl s` mlyl aiig okle micia wifn `ed ixde
.inxba

:`xnbd zl`ey,'éàkfä úà áéiç' àîìLaxaecny yxtl yi ¦§¨¨¦¥¤©©©
,ãia ïúðå àNpL ïBâkzernd z` envr oiicd lhpy epiide §¤¨¨§¨©©¨

.oic lral mpzpe i`kfdnàlàoiicdy dpynay ipyd oicd ¤¨
äzà øeèt déì øîàc éà ,éîc éëéä ,áéiçä úà äkéæjkae ¦¨¤©©¨¥¦¨¥¦§¨©¥¨©¨

,aiig recn ,edkif.ãia ïúðå àNð àì àäå:`xnbd daiyn §¨Ÿ¨¨§¨©©¨
,àðéáø øîàxaecn df oicBì äéäL ïBâkdelnlïBkLîozpy ¨©©¦¨§¤¨¨©§

z` rxt xak deld m`d did oecipde ,d`eldd xear deld el
zerha wqt oiicde ,oekynd z` el xifgdl delnd jixve eaeg

,xeht deldyepîéä Bìèðe,dell exifgde delnd cin - §¨¥¤
.delnd z` micia wifd oiicdy `vnpe
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zexeka(iying meil)

àìéàkxb didyäðáéacygp `l ezeciqg zngne ,ciqg dide §¦¨§©§¤
,xky xear xeka xizdlúBéäì íéîëç (äðáéá) Bì eøézäL¤¦¦§©§¤£¨¦¦§
ì úBøqéà òaøà ìèBðinen zwica,äqâì äMLå äwc äîäa ¥©§©¦¨¦§¥¨©¨§¦¨§©¨

ïéaxekad `vnp m`ïéáe íz`vnp m`.íeî ìòa ¥¨¥©©

àøîâ
.dwcl dqb dnda zwica xky oia weligd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyàîòè éàîlhp dwc dnda zwica xeary ©©£¨
zx`an .yy lhp dqb dnda zwical eli`e ,rax` `li`

:`xnbdéàä,dqb dnda xeka -déçøéè Léôðdaexn - ©§¦¦§¥
ick eztekle ux`l ekilydl jixvy meyn ,ewceal dgxhd

,enen z` ze`xléàäå,dwc dnda xeka -déçøéè Léôð àì §©Ÿ§¦¦§¥
.ezgxh daexn `l -

:`li`l xzedy xkyd zlihp ote` z` zx`an `xnbdepipy
exky lehil `li`l xzedy dpynaïéaxekad `vnp m`,íz ¥¨

ïéáe`vnp m`.íeî ìòa ¥©©
:`xnbd zl`eyàîìLa`vnpyk exky z` `li` lhpy dn ¦§¨¨

íeî ìòa,reawdéì éøL à÷c íeMîz` xizdy meyn - ©©¦§¨¨¥¥
,jkn l`eyd dpdpe dhigyl xekadàlà`vnp m`,íz ¤¨¨

éànàxq` ixdy ,wqtdn l`eyd dpdp `l `lde xky lhp ©©
meyn :`xnbd zx`an .ehgeyl elïk íàcwx xky lehiy §¦¥
,men lra xekad `vnp xy`kdéãLçéîì éúàe`eai - ¨¥§¦§§¥

,ea ceyglàeä íz ,íeî ìòa éàä ,éøîàåxekay exn`ie - §¨§¦©©©¨
,`ed mz zn`a ,men lra `edy wqty dféøL à÷c éàäå§©§¨¨¥

àøâà íeMî déìcyg lhal icke ,xky lawl ick exizde - ¥¦©§¨
.mz `vnp m` elit` xky lehiy exn` df:`xnbd zl`ey

éëä éà,cygl miyyegy ok m` -íeî ìòa éøîà énð íz ¦¨¦¨©¦¨§¦©©
àeälra `ed zn`ay exn`i ,mz `edy xn`i xy`k mb -
,mendéì éøL÷ àìc éàäåxn`e ehgeyl xq`y dne - §©§Ÿ¨¨¥¥

,mz `edyìc éëéä ék øáñéúéøçà àðîéæ déøâà ìB÷L- ¨©¦¥¦§¦§©§¥¦§¨©£¦¦
men cer ea letiyk dipy mrt exky lawl aygy meyn `ed

:`xnbd daiyn .epwcaiy eil` e`eaie onf xg`làðîéæ ãç©¦§¨
ïðaø déì eðéwz àì éðîéæ éøz ,ïðaø déì eðéwzmrt - ©¦¥©¨¨§¥¦§¥Ÿ©¦¥©¨¨

ipy `le xeka lk zii`x lr xky lehiy el epwiz zg`
.cyg lk oi` okle ,minrt

äðùî
:devn dyrn xear xky zlihp oipra dpc dpyndoiicìèBpä©¥

BøëNick mipicd ilranãìïe,mze`.íéìéèa åéðéclhepd oke §¨¨¦¨§¥¦
xkyick.ïéìéèa åéúeãò ,ãéòäìick xky lhepd okeúBfäì §¨¦¥¨§¥¦§©

,zn z`neha `nhd lr dnec` dxt inLc÷ìez` axrl - §©¥
,miig mina dnec`d dxtd xt`äøòî éî åéîéîmigexq mdy ¥¨¥§¨¨

e ,zn `nh zxdhl mileqteäì÷î øôà Bøôà`edy xnelk ¤§¥¤¦§¤
.`nhd z` xdhl liren epi`y ,xt` mzq lkk

e :devnd dyerl xky melyz xzid ipte` d`ian dpyndíà¦
äéämiiepnd zelertd iyer lkn cg` e` zexekad d`ex ¨¨

,dpyna,ïäk,d`neh da yiy jxca ekilen el jixvd mc`de Ÿ¥
`ed jkae ,dxedh zxg` jxc oi`ykî eäànèîlek`l §©§¥¦

,Búîeøzlek`l leki xedh `ed xy`ky ,eciqtny `vnpe §¨
ren dincy dnexzoileg wx lek`l eilr `nhpy eiykre mih

,mixwi mdincyekilend okl,Bëñå B÷Lîe Bìéëàî,elyn ©£¦©§§¨
.xky zpizpl aygp df oi`eåokäéä íàzelertd iyern cg` §¦¨¨

,dpyna miiepndøBîçä ìò Báékøî ,ï÷æ.xky zpizpk df oi`e ¨¥©§¦©©£
åel` lka ok,ìòBôk BøëN Bì ïúBðeciqtn `edy dn itl §¥§¨§¥

.ekxvl ekilen xy`k

àøîâ
d`xed xear xky zlihp xeqi`l xewnd edn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .dxez cenlzeéléî éðäðîxky lehil xeq`y §¨¨¥¦¥
.dxez cenil lre oic z`xed lr,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

àø÷ øîàc(d c mixac)'åâå íëúà ézãnì äàø'mihRWnE miTg §¨©§¨§¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦
dyn mdl xn`y df weqtn cnlpe ,'idl` 'd ipEv xW`M©£¤¦©¦¡Ÿ¨

,l`xyiléðà äîcnll 'd ipeivízà óà ,ípçaecnl ¨£¦§¦¨©©¤
mixg`l.ípça§¦¨

:`ziixan df cenill di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
ïépîe .ípça ízà óà ípça éðà äî ,'éäìà 'ä éðeö øLàk'©£¤¦©¦¡Ÿ¨¨£¦§¦¨©©¤§¦¨¦©¦

àöî àì íàLcenllîBì ãeîìz ,øëNa ãîìiL ,ípçaø ¤¦Ÿ¨¨§¦¨¤¦§©§¨¨©§©
(bk bk ilyn),'äð÷ úîà'.dxez ef zn`eøîàé àlL ïépîemc` ¡¤§¥¦©¦¤ŸŸ©

,xkya wx cenll `vnyäpãnìà Ck ,øëNa äézãîlL íLk§¥¤§©§¦¨§¨¨¨£©§¤¨
mixg`løîBì ãeîìz ,øëNa(my).'øBkîz ìàå ,äð÷ úîà' §¨¨©§©¡¤§¥§©¦§

epipy .oiyeciwa dpynl epzpyn oia dxizq d`ian `xnbd
xky lhepd :dpynaLc÷ìe úBfäì,dnec` dxt inéî åéîéî §©§©¥¥¨¥

äøòîe,äì÷î øôà Bøôà.milha eiyrny xnelk §¨¨¤§¥¤¦§¤
:`xnbd zl`eyeäðéîøe-epipyy dnn df oic lr zeywdl yi §¦§

oiyeciwa(.gp)Lc÷îädy`úàhç éîae`éøä ,úàhç øôàa ©§©¥§¥©¨§¥¤©¨£¥
ìàøNé àeäL ét ìò óà ,úLce÷î Bæd`fda libx epi`y §¤¤©©¦¤¦§¨¥

,yeciwe d`fd lr xky lehil xzeny ef dpynn gken ,yeciwe
lehil xeq` m`y ,mpga dxear mze` dyery dna dycwne
xac dlaiw `l ixd ,dycwn dna ,epzpyna x`eank xky

.dhext deyd
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîàxn`py oiyeciwa ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

,xky lehil xzeny rnyne zycewn `idy`ed xy`k xaecn
dycwnäàáä øëNa,milyexin wegx mewnn xt`d ly ¦§©£¨¨

exkyaéelîz` `le ,ezgxh xky z` lhep `ed f`y ,mind ¦
la` ,devnd xkyïàk,xky lehil xeq`y dpyna xn`py ¨

xaecnLecé÷å äàfä øëNaxeq`y devnd xykd mnvr mdy ¦§©©¨¨§¦
.xky dilr lehil
:`xnbd dtiqenénð à÷éc,df uexizkúBfäì' àëä éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥¨¨§©

'Lc÷ìelre mnvr yeciwde d`fdd lr xaecny rnyne §©¥
,xky lehil xeq`y xn`p el` zelertLc÷îä' éðz÷ íúäå§¨¨¨¨¥©§©¥

'úàhç øôàáe úàhç éîamind ielin lr xaecny rnyne §¥©¨§¥¤©¨
.xt`d z`adedpéî òîL.zeipynd oia iia` wligy weligk §©¦¨
:dpyna epipyäéä íàmiiepnd zelertd iyer lkn cg` ¦¨¨

,dpyna,ïäk,d`neh da yiy jxca ekilen el jixvd mc`de Ÿ¥
jkaeî eäànèîlek`l,'åë Búîeøzoeik ,eciqtny `vnpe §©§¥¦§¨

,mixwi mdincy oileg wx lek`l eilryelik`n ekilend okl
.elyn ekqe ewyne

xn`py ,znl `nhil `ly mixdfen mipdkd(` `k `xwie)ytpl'
.d`nehd mewnl odkd qpkp ji` zxxan `xnbd .'`nhi `l

:`xnbd zl`eyìéæà éëéä déôeb eäéà` -jxca odkd jld ji ¦¥¥¦¨¦
`ly mipdkd mixdfeny xeqi`d lr dfa xaer `lde d`nhd

:`xnbd daiyn .znl `nhilekileny ote`a zwqer dpynd
ñøtä úéáìmyl dqipkdy ,dyxgpe xaw da didy dcy - §¥©§¨

n wx el dxeq`,ïðaøcd`neh minkg da exfby(`"n f"it zeld`), §©¨¨
oda yiy znd on zenvr dyixgnd dkiled `ny yygn
da rbi my xaerde ,dcyd ipt lr oze` dxfite dxeryk xeriy
odkd leki ,opaxcn wx `ed xeqi`dy oeike ,dnewnn dpfifi e`

,dwica ici lr my qpkilçtðî ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§©¥©
íãàa xtrd z` eita,ñøtä úéa,mvra rbi `ly ickCìBäå ¨¨¥©§¨§¥

ici lr eiptln dgcz dxeryk dphw mvr my yi m`y ,my
,dze` lek`l xq`pe `nhp dnexz iabl mewn lkne ,getipd
lr melyzk ,ezewydle elik`dl myl ekiledy df leki okle

.xkyl aygp epi`e df cqtd
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oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay
àìéàë.jka cygp `le `ed ciqgc ,dpaia xcd Ðòåá÷ íåî íäì øîà ïéáÐ

.exky lk lehil libx `ed dideàøîâàîòè éàîzexqi` drax` dwcl Ð
dyy dqbleäéçøéè ùéôð äñâ.enen ze`xle ,ezetkl ,ux`l ekilydl Ðàìà

íú`xb` liwy i`n` ,`ed xaer men edl xn` ik Ð,icin dil ipdn `l `d
!dil xq`w xqincïë íàãliwy `lc Ð

men lra xn` ik dicyginl iz` ,`xb`
.`edïðáø äéì åðé÷ú àì éðîéæ éøúikc Ð

ike ,dixb` liwy ded Ð `ed mz xn` ded
.icin liwy `l oipnif dnk dinwl dil iziin

.`cyg `kil jkldäðùîúåæäìin Ð
.z`hgùã÷ìmina z`hg xt` axrl Ð

.ilk l` miigäì÷î øôàxt` x`yk Ð
la` ."dlwn xt`" iexw xt` lk .`nlra
e` ,crd e` oiicd e` ,zexeka d`ex eze` m`
enr ekilend dfe ,odk ,ycwnde dfnd
.xg` jxc oi`y ,d`neh mewna exiarn

åúîåøúî åäàîèîjixvy ,eciqtne Ð
incn mixwi oileg ince .lek`le oileg zepwl
dpi` dnexze ,lkl oie`x oilegdy ,dnexz

.mipdkl `l` die`xåìéëàîdf Ð
.ekqe ewyne ,ekilendìòåôë åøëù åì ïúåðå

`edy dn itly ,`id i`n yxtn `xnbae Ð
.el ozep eciqtnàøîâéìéî éðä àðîÐ

dxez cenlze d`xed lr xky oilhep oi`c
.cnliyúîà.dxez Ðúùãå÷î åæ éøäÐ

ycwn i`na ,`l i`c ,xky ozil leki `nl`
edlìàøùé àåäù éô ìò óàdf elit`e Ð

.yeciwae d`fda oilibx mipdkc .l`xyi
øôàä úàáä øëùwegx mewnn jliy Ð

.xt`d `iadl milyexilíéîä éåìéî øëùå
`le ,liwy digxih xb`c .lwyinl ivn Ð

.devnd xykdùåãé÷å äàæä øëù ïàëÐ
.liwy `l Ð devn xykd `id `idyéîá

úàèçÐ xt`ae .mind ielin rnync Ð
.xt` z`ada `nwe`l `ki`ìéæà éëéäÐ

!(`k `xwie) "`nhi `l ytpl"` xarw `d
ñøôä úéáá.ea jliln xdfen epi`c Ð

êìåäå ñøôä úéá íãà çôðî äãåäé áøãë
`le ,`ynae rbna `nhn dxeryk mvrcÐ
`le dinwn `igcn Ð dil gtpn ike .ld`a
,lik` ivn `l dnexza ,edine .dia rbp
"ycewa xneg" wxta dbibga opixn`c
oiwcea oi`e gqt iyerl oiwcea :(a,dk)
yxtn "oiwcea" `edde .dnexz ilke`l

['a cenrl jiiy o`kn] .xn`w qxtd ziac dwica jdac ,mzdùãéðù ñøôä úéá
`di `ly dxeryk mvrl xyt` i`y ,xedh Ð mdilbxa mc` ipa edeycy Ð
qxtd ziac ,dxeryk mvr meyn `l` wtq mey ea oi` qxtd ziae .lbxa ycip

.xaw ea yxgpy dcy epiidäàîåè øàùá éîð éàzeliap oebk ,odk i`dl e`nih Ð
.rbiln odilr xdfen epi`y mivxye
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éøúixyc i`de ,`ed mz i`d :ixn` izk` ,xn`z m`e Ð opax dil epiwz `l ipnif

minkg edeaiig `ly :xnel yie !zxg` mrt gexhl dvex epi`y itl Ð dil

`l dfac ,cere .xky eilr lehil leki oi`c Ð ede`x m`c `l` ,zxg` mrt ze`xl

.dipy mrt ly gxehn lvpdl ick xeqi`d z` xiziy ,mlerl edecygi

ìèåðä:opzc `de Ð milha eipic oecl exky

`l` oecl xky lhepy oiicd xrekn

:(`,dw) zeaezkc `xza wxta yxtn ,oic eipicy

.ixy gkenc dlha xb`a

äî`l cgye" :xn`z m`e Ð 'ek mpga ip`

?il dnl (bk zeny) `pngx azkc "gwz

gkenck ,edpip ilin ixzc ,`id `kxit e`le

& `xza wxt yixazxezac ,(`,dw) zeaezkc

epiid Ð cgey zxezae ,egxh xky epiid Ð `xb`

xn`ck ,dizekfa jetdle dti epecl lczydl

.aiigd z` aiigle i`kfd z` zekfl elit` :mzd

eidy milyexiay zexifb ipiic lr denzl oi`e

`nrh e`lac ,dkyld znexzn oxky oilhep

mwqr lkc oeik ,mzd ixy gkenc dlha xb`c

lry ,dk`ln meya oiwqer eid `le ,df lr did

eiykr oibdepy dne .qpxtzdl oikixv mgxk

Ðqpxtzdl dna el oi` m` ,xkya dxez cenll

,gkenc dliha xky `ed m` ,el yi elit`e .ixy

`xazqn Ð ely ozne `yne eiwqr lk gipny

liwye `xng idzc `pxwn xzei gken aiygc

xkye xeniy mrhn ixy miphwa ,cere .`fef

"xcend oia oi`" wxt gkenck ,minrh weqit

.(`,fl mixcp)

ùã÷îäef ixd z`hg xt`e z`hg ina

l`xyi `edy it lr s` zycewn

lr s`" hwpc yxity ,wegc qxhpewd yexit Ð

d`fda milibx mipdkc Ð "l`xyi `edy it

meyn hwp dixwirc :wgvi epiax xne`e .yeciwae

:(`,gp) oiyeciwc ipy wxt `yixa ipzwc ,`yix

z`hg ina zepznae zexyrne dnexza ycwnd

.'ek z`hg xt`eéëéäqxtd zial lif`

ici lr :rnyn Ð 'ek dcedi ax xn`c opaxc

`nh mewn lkn la` ,cirdl jlil ixy getip

o`kn `iywe .eznexzn ed`nhn :ipzwck ,`ed

lkl liren getipc yxtnc ,mz epiax yexitl

migqta opixn`c `d` dil `iywc meyn ,xac

`l qxtd zia :(`,av) eteqa "dy`d" wxta

zkqna opzck ,zxk mewna mdixac ecinrd

iyerl oiwceay oieye :(c dpyn gi wxt) zeld`

?"oiwcea" i`n .dnexz ilke`l oiwcea oi`e gqt

my zyxetn dwicad `lde ?"oiwcea i`n" xn`w i`n ,`zyde .'ek gtpn :dcedi ax xn`

.oiwcea oi` :mixne` lld ziae ,oiwcea :mixne` i`ny zia Ð xifple :`tiq ipzwc ,dpyna

m` ,oiwc diawpy dtp jezl ozepe ,ehiqdl leki `edy xtrd z` `ian ?wcea `ed cvik

elit` `de .getip ipdn gqt iyerl `wec :rnync ,cere !`nhÐ dxeryk mvr my `vnp

,zexawd ziaa odkl :(a,l oiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`ck ,ipdn inp ilin x`yl

"dcedi ax xn`" :qxb `l` ,"oiwcea i`n" qixb `lc :mz epiax xne`e .'ek dcedi ax xn`c

"eznexzn ed`nhn"c ,mz epiax yexitl oizrnyc `d yxtl yie .gqt iyerl `l` mewn meya `ipdn `l dpyn ly dwica la` .xac lkl getip lirene ,`id dytp it`a `zline ,'ek

lkl exyn ,opaxcn `l` `ziixe`c e`l qxtd zia xeqi`c ixenc ,iziin `w dcedi axcn .'ek dcedi ax xn`c ,opaxc qxtd ziaa :ipyne ?lif` ikid :xn`w ikde .getip `la jledy epiid
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xnel dvexc rnyn .`nhe jled zevn x`yle ,getip ici lr xedhe jled gqt oiprlc ,zevn x`yl gqt dyere xifp oia welig dn miyxtne .mikln z`xwl z`vl enk ,zevnd lkl qxtd

iz xace .gqtn ueg xaclkl [`nh] (`ny) mewnlkne ,getip opiraxaclklc,eixg`gtpne jledy ceak dnÐla`dceaklqxtdziajxcla`dmrjlil xzenyzekxac`idda`eddn

oiaxrn oi` i`e ,getip ici lr ixiinÐzeyxdxacl oiaxrn i` ,"oiaxrnlka"c `idde .ixy inpgetip `lazevnd x`ylk :zezl`ydxnel dvex`nye ?driqt lkl epizndlla`d jixve

?"oiwcea" i`n .gqt iyerl oiwceay lldziae i`nyziamicen :mzd opixn`c ,(a,dk) `xzawxt dbibgc`iddn iaxl`iyw ,mz epiaxyexitle .getip`la elit` ixiinÐdevnxacl `l`

dizlina ,wiqtdl el wiqnck `icda llk oaen `l rnyn .dzin mewna mdixac ecinrd dnexz ilke`l ,zxk mewna mdixac ecinrd `l gqt iyerl ,'ek mc` gtpn ,'ek dcedi ax xn`

.xac lkl Ð xary xg`l zyxetnd dwicae ,"oiwcea i`n" opiqxbc ,iaxl d`xpe .dcedi axc dizlina wiqtdl el did `l Ð "oiwcea" i`n opiqxb `l i`c .oizipzn` i`wc dcedi axc
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ריי oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay
àìéàë.jka cygp `le `ed ciqgc ,dpaia xcd Ðòåá÷ íåî íäì øîà ïéáÐ

.exky lk lehil libx `ed dideàøîâàîòè éàîzexqi` drax` dwcl Ð
dyy dqbleäéçøéè ùéôð äñâ.enen ze`xle ,ezetkl ,ux`l ekilydl Ðàìà

íú`xb` liwy i`n` ,`ed xaer men edl xn` ik Ð,icin dil ipdn `l `d
!dil xq`w xqincïë íàãliwy `lc Ð

men lra xn` ik dicyginl iz` ,`xb`
.`edïðáø äéì åðé÷ú àì éðîéæ éøúikc Ð

ike ,dixb` liwy ded Ð `ed mz xn` ded
.icin liwy `l oipnif dnk dinwl dil iziin

.`cyg `kil jkldäðùîúåæäìin Ð
.z`hgùã÷ìmina z`hg xt` axrl Ð

.ilk l` miigäì÷î øôàxt` x`yk Ð
la` ."dlwn xt`" iexw xt` lk .`nlra
e` ,crd e` oiicd e` ,zexeka d`ex eze` m`
enr ekilend dfe ,odk ,ycwnde dfnd
.xg` jxc oi`y ,d`neh mewna exiarn

åúîåøúî åäàîèîjixvy ,eciqtne Ð
incn mixwi oileg ince .lek`le oileg zepwl
dpi` dnexze ,lkl oie`x oilegdy ,dnexz

.mipdkl `l` die`xåìéëàîdf Ð
.ekqe ewyne ,ekilendìòåôë åøëù åì ïúåðå

`edy dn itly ,`id i`n yxtn `xnbae Ð
.el ozep eciqtnàøîâéìéî éðä àðîÐ

dxez cenlze d`xed lr xky oilhep oi`c
.cnliyúîà.dxez Ðúùãå÷î åæ éøäÐ

ycwn i`na ,`l i`c ,xky ozil leki `nl`
edlìàøùé àåäù éô ìò óàdf elit`e Ð

.yeciwae d`fda oilibx mipdkc .l`xyi
øôàä úàáä øëùwegx mewnn jliy Ð

.xt`d `iadl milyexilíéîä éåìéî øëùå
`le ,liwy digxih xb`c .lwyinl ivn Ð

.devnd xykdùåãé÷å äàæä øëù ïàëÐ
.liwy `l Ð devn xykd `id `idyéîá

úàèçÐ xt`ae .mind ielin rnync Ð
.xt` z`ada `nwe`l `ki`ìéæà éëéäÐ

!(`k `xwie) "`nhi `l ytpl"` xarw `d
ñøôä úéáá.ea jliln xdfen epi`c Ð

êìåäå ñøôä úéá íãà çôðî äãåäé áøãë
`le ,`ynae rbna `nhn dxeryk mvrcÐ
`le dinwn `igcn Ð dil gtpn ike .ld`a
,lik` ivn `l dnexza ,edine .dia rbp
"ycewa xneg" wxta dbibga opixn`c
oiwcea oi`e gqt iyerl oiwcea :(a,dk)
yxtn "oiwcea" `edde .dnexz ilke`l

['a cenrl jiiy o`kn] .xn`w qxtd ziac dwica jdac ,mzdùãéðù ñøôä úéá
`di `ly dxeryk mvrl xyt` i`y ,xedh Ð mdilbxa mc` ipa edeycy Ð
qxtd ziac ,dxeryk mvr meyn `l` wtq mey ea oi` qxtd ziae .lbxa ycip

.xaw ea yxgpy dcy epiidäàîåè øàùá éîð éàzeliap oebk ,odk i`dl e`nih Ð
.rbiln odilr xdfen epi`y mivxye
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éøúixyc i`de ,`ed mz i`d :ixn` izk` ,xn`z m`e Ð opax dil epiwz `l ipnif

minkg edeaiig `ly :xnel yie !zxg` mrt gexhl dvex epi`y itl Ð dil

`l dfac ,cere .xky eilr lehil leki oi`c Ð ede`x m`c `l` ,zxg` mrt ze`xl

.dipy mrt ly gxehn lvpdl ick xeqi`d z` xiziy ,mlerl edecygi

ìèåðä:opzc `de Ð milha eipic oecl exky

`l` oecl xky lhepy oiicd xrekn

:(`,dw) zeaezkc `xza wxta yxtn ,oic eipicy

.ixy gkenc dlha xb`a

äî`l cgye" :xn`z m`e Ð 'ek mpga ip`

?il dnl (bk zeny) `pngx azkc "gwz

gkenck ,edpip ilin ixzc ,`id `kxit e`le

& `xza wxt yixazxezac ,(`,dw) zeaezkc

epiid Ð cgey zxezae ,egxh xky epiid Ð `xb`

xn`ck ,dizekfa jetdle dti epecl lczydl

.aiigd z` aiigle i`kfd z` zekfl elit` :mzd

eidy milyexiay zexifb ipiic lr denzl oi`e

`nrh e`lac ,dkyld znexzn oxky oilhep

mwqr lkc oeik ,mzd ixy gkenc dlha xb`c

lry ,dk`ln meya oiwqer eid `le ,df lr did

eiykr oibdepy dne .qpxtzdl oikixv mgxk

Ðqpxtzdl dna el oi` m` ,xkya dxez cenll

,gkenc dliha xky `ed m` ,el yi elit`e .ixy

`xazqn Ð ely ozne `yne eiwqr lk gipny

liwye `xng idzc `pxwn xzei gken aiygc

xkye xeniy mrhn ixy miphwa ,cere .`fef

"xcend oia oi`" wxt gkenck ,minrh weqit

.(`,fl mixcp)

ùã÷îäef ixd z`hg xt`e z`hg ina

l`xyi `edy it lr s` zycewn

lr s`" hwpc yxity ,wegc qxhpewd yexit Ð

d`fda milibx mipdkc Ð "l`xyi `edy it

meyn hwp dixwirc :wgvi epiax xne`e .yeciwae

:(`,gp) oiyeciwc ipy wxt `yixa ipzwc ,`yix

z`hg ina zepznae zexyrne dnexza ycwnd

.'ek z`hg xt`eéëéäqxtd zial lif`

ici lr :rnyn Ð 'ek dcedi ax xn`c opaxc

`nh mewn lkn la` ,cirdl jlil ixy getip

o`kn `iywe .eznexzn ed`nhn :ipzwck ,`ed

lkl liren getipc yxtnc ,mz epiax yexitl

migqta opixn`c `d` dil `iywc meyn ,xac

`l qxtd zia :(`,av) eteqa "dy`d" wxta

zkqna opzck ,zxk mewna mdixac ecinrd

iyerl oiwceay oieye :(c dpyn gi wxt) zeld`

?"oiwcea" i`n .dnexz ilke`l oiwcea oi`e gqt

my zyxetn dwicad `lde ?"oiwcea i`n" xn`w i`n ,`zyde .'ek gtpn :dcedi ax xn`

.oiwcea oi` :mixne` lld ziae ,oiwcea :mixne` i`ny zia Ð xifple :`tiq ipzwc ,dpyna

m` ,oiwc diawpy dtp jezl ozepe ,ehiqdl leki `edy xtrd z` `ian ?wcea `ed cvik

elit` `de .getip ipdn gqt iyerl `wec :rnync ,cere !`nhÐ dxeryk mvr my `vnp

,zexawd ziaa odkl :(a,l oiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`ck ,ipdn inp ilin x`yl

"dcedi ax xn`" :qxb `l` ,"oiwcea i`n" qixb `lc :mz epiax xne`e .'ek dcedi ax xn`c

"eznexzn ed`nhn"c ,mz epiax yexitl oizrnyc `d yxtl yie .gqt iyerl `l` mewn meya `ipdn `l dpyn ly dwica la` .xac lkl getip lirene ,`id dytp it`a `zline ,'ek

lkl exyn ,opaxcn `l` `ziixe`c e`l qxtd zia xeqi`c ixenc ,iziin `w dcedi axcn .'ek dcedi ax xn`c ,opaxc qxtd ziaa :ipyne ?lif` ikid :xn`w ikde .getip `la jledy epiid
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íLk :øîàé àlL ïépîe ."äð÷ úîà"äézãîlL,øëNa ¡¤§¥¦©¦¤ŸŸ©§¥¤§©§¦¨§¨¨
Ckäpãnìàìàå äð÷ úîà" :øîBì ãeîìz øëNa ¨£©§¤¨§¨¨©§©¡¤§¥§©

Lc÷ìe úBfäì" ."økîz¯øôà Bøôà ,äøòî éî åéîéî ¦§Ÿ§©§©¥¥¨¥§¨¨¤§¥¤
,úàhç éîa Lc÷îä :eäðéîøe ."äì÷îøôàaúàhç ¦§¤§¦§©§©¥§¥©¨§¥¤©¨

¯øîà !ìàøNé àeäL ét ìò óà ,úLce÷î Bæ éøä£¥§¤¤©©¦¤¦§¨¥£©
ïàk ,àéL÷ àì :ééaà¯ïàk ,éelîe äàáä øëNa¯ ©©¥¨©§¨¨¦§©£¨¨¦¨

úBfäì" :àëä éðú÷c ,éîð à÷éc .Lecé÷å äàfä øëNa¦§©©¨¨§¦©§¨©¦§¨¨¥¨¨§©
øôàáe úàhç éîa Lc÷îä" :éðú÷ íúäå ,"Lc÷ìe§©¥§¨¨¨¨¥©§©¥§¥©¨§¥¤
"Búîeøzî eäànèî ïäk äéä íà" .dpéî òîL ,"úàhç©¨§©¦¨¦¨¨Ÿ¥§©§¥¦§¨

åëìéæà éëéä déôeb eäéà .'¯øîàc ,ïðaøc ñøtä úéáì ¦¥¥¦¨¥§¥©§¨§©¨©§¨©
.CìBäå ,ñøtä úéa íãà çtðî :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©§©¥©¨¨¥©§¨§¥
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ריב
oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

äëàìî äúåà ìù ìèá ìòåôë,zeilbxn awep did m`c .dpnid lhac Ð
meid lhaze jke jk leh :el xne` m` ,daexn exkye ,zeyrl dgep dzceary
i`e .gxeh da oi`e dgep ixdy ,hren xac `l` exkyn zget epi` Ð dk`lnn
fef leh ,mifef dyly eiykr lhep dz` :el xne` m` ,xbp enk `id dyw dk`ln
dk`ln dyre ,dk`ln dze`n meid lhade¦¥¥
`kde .fef lehile lhadl el gep Ð ef dlw
ixdy ,dil aidi `xb` `edd ik Ð inp
aidi `l `xb` dileke ,ezk`lnn elhan
.elv` dyw dk`lna weqr epi` ixdy ,dil

äðùîøåëáä ìò ãåùçäceygd oebk Ð
.xekaa men lihdlíéàáö øùámec`y Ð

lbr oiafnc oipnif .lbr xyaa slgin ,`ed
.`ed iav xyay xne`e ,mz xekaàøîâ

ïðáø éòîù,dxeaw oerhe `ed mz xekac Ð
epi`e ,egxh lr citwne .i`pin dil icqtne

.ocarnäá÷ð ìù.dxekaa yegl oi`c Ð
òéãé òãéî.dawp xerl xkf xer oia Ð÷ééç

ike .zeawp oirk dyere ,dizexkfl jzeg Ð
zeawp mewnay df jezg dn :diliiyn

.delk` mixakr :xne`eéàåöepi`y xnv Ð
.ez`evn oaelnïáåìî àúùä`ki`c Ð

,dl oialn `le digxih ciqtn `l :xninl
elit` ,i`pin dil icqtne opax irny :xaqc
citw `l Ð `id `hef `gxihc oeik ,ikd

`irain i`ev ,opipaf `le dilrïéç÷åì ìáà
íéãâáå éåè åðîîded `l Ð xekan i`c Ð

.digxih` citwnc ,edl gxhàéòáéî íéãâá
!edl i`xzyi` eehpy dryn `d Ðéèîð=

jixhvi` ikdle ,mlern eehp `le ,y"xhlit
.opireny`läðùîúéòéáùä ìò ãåùçä

.migitqa dxegq zeyrl e` ,rexfl Ð÷øñ
.wxqna owezne yegk =àøîââéøà

àéòáéî,okl mcew ieeh llkl `a `d Ð
!i`xzyi` `zry `iddneéëéúzexyxy =

cr ozytn oze` oiyere ,y"xiievxh oixewy
.dehp `lyäðùîçìîå íéî åìéôàÐ
.qpw meynäîåøú ú÷éæoipzepy xac lk Ð

.dnexz epnnàøîâïîù ïäá ïéáøòîù
úéænexz zwif eda zi`c oeike Ð`l Ð d

.dipin opipaf
àáøú

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

"oiwcea i`n" :ira ikdle ,gqt zeyrle xearl ick ,dlgzkl rnyn "oiwcea" oeyl la`

ilekl gqt iyerl :qxtd ziaa mipipr dyly yi `zyde .dwica dze` `id dnc Ð

e ,dxez cenlle .xedhe gtpn Ð i`ny zial xifple ,`nlr,xrxrle ,oecle ,dy` `yil

lr ixy Ð `kdc zecr oebk ,zevn x`yle .getip `la `nhil ixy Ð zeixad ceakle

oiaxrn oi` :xne` ,aexira oke .`nhe ,getip ici

getip ici lr `nhil ixy Ð devn xacl `l`

yi ,zeyxd xacl s` oiaxrn i`e .(`nhe)

`la elit` ixy getip ici lrc myn cenll

oiaxrn ,inp i` .`nhe ,mdixacn `l` devn

dpynd inewe`l `ki` Ð zeyxd xacl

axrl `ed zelibxy .devn xacl axiryk

"oitzzyn cvik" yixa ipzwck ,devn xacl

e` la`d zial jliy in lke :(`,at oiaexir)

`zlinc `gxe`c mzd xn`we ,dzynd zial

egqtl wcead :(a,dk) dbibga irac `de .ipzw

dcedi axc dwica` Ð eznexza lk`iy edn

Ð mz epiax yexitle .oizipzn` `le ,i`w

zewicad lkc ,yxtl oileki epiid cere .`kti`

xg`l Ð dpynd zwicac `l` .gqt iyerl

oiwcea i`n eprinydl `a dcedi axcl ,exary

i`n dcedi ax xn` :enk yexite .xearl ick Ð

`aa) "ze`ivn el`" yixac `eddk .oiwcea

rax`a aw :wgvi ax xn` ?dnke :(`,`k `rivn

:(a,ak `xza `aa) "xetgi `l" wxtae .zen`

`lnk :o`iy`c deng `aii ax xn` ?dnke

.oelg

áøåxn` dcedi axc dinyn in` xa dcedi

`xza wxta Ð xedh ycipy qxtd zia

dinyn in` iaxa `iig ax :qxb (`,dk) dbibgc

.`lerc

ìòåôëyxit Ð dk`ln dze` ly lha

lhac dk`ln dze`n :qxhpewa

dgep dzceary ,zeilbxn awep did m`c .dpin

jk leh :el mixne` m`e ,daexn exkye zeyrl

exkyn zget epi` Ð dk`lnn meid lhae jke

m`e .gxeh da oi`e dgep ixdy ,hren xac `l`

:el mixne` m` ,xbp oebk ,`id dyw dk`ln

lhade fef leh ,mifef dyly eiykr lhep dz`

Ð dlw dk`lna weqrl dk`ln dze`n meid

oeyl o`k cr .fef lehil lhadl el `gip

dlha xky lehiy yxtl el did `le .qxhpewd

epi`e ,ixnbl lhae dk`ln dze`n dlha xky el oipzepy Ð yxtl el did `l` .ycwle zefdl cirdle oecl [xky] lhep did ok m`c ,efk dlw dk`lna weqrl dk`ln dze`n

lretk exky el ozep `l` ,rlq il oz :el xn`i `l Ð rlqn lha did :opzc .dcia` zayd iab (a,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`" seqa yxtl jixv df oiprke .dk`ln meya dyer

`l` ixn` `l ,xkya dpirh :ixn`c opaxl elit`e .dcia` zayd lr xky lhep did ok m`c ,ok xnel xyt` i`e .o`k yxity oiprk qxhpewa yxit my mbe .dk`ln dze`n lha

lhae ayeil yxtl my inp jixv `l` .dil zi` d`pd i`nc ,mpg xneyk dcia` xney :opixn` (a,ep `nw `aa) "qpekd" yixae .dwixt ira `le dpirh `pngx aezkl ok m`c meyn

[oi`] Ð rlqa cba xteze lbxd zrya dzr `ede ,rlq ivg `l` cba zxitza oipzep oi` dpyd zeni x`yay enk :my yxit l`ppg epiaxe .ixnblgepzy dnk xky law :el mixne`

,denz eyexite .dcia` zayd iptn ivg `l` dilr lhep ziid `ly ,dpyd zeni x`ya dzenk lhep ziid dz`y xky eze`k [`l`] ,rlq dilr lawn dz`y ef dk`lnl

:(a,er `rivn `aa) "oipne`d z` xkeyd" yixa `ipz cere .`nrh `la `zkldk iede ,dpyd zeni x`yk lbxd zrya lehil `xikd mey o`k oi` mbe .ok rnyn oeyld oi`c

`ad dnec epi` la` ,mlyn mxky mdl ozep Ð dgl `idy dcy e`vne milret ekld ,d`eaz e`vn `le mixng ekld la` ,'ek ziad lra z` erhde milretd z` xkeyd

`nl` .lha lretk dil `paidi ded mzd i`ed i` ,xn` iaiag :dil xn` .mlyn exky ozep :axc dinw `pz ipz ,mzd xn`we .lhae ayeil dk`ln dyer mwix `adl oerh

zivgnl ipeepg oiaiyen oi` :(`,gq my) "jyp edfi`" wxta opzc `dn `iyw edine .llk l`ppg epiaxe [i"yx] yxity enk `le ,yxity enk ixnbl rnyne ,lha lret dil ixw

la` ,`gxh dil zilc meyn Ð ipeepg `yix opirny` i`c ,`kixve .dpin lhac dk`ln dze` ly lha lretk :`xnba yxtne .lha lretk exky el ozep ok m` `l` ,xky

,cere !gxeh `edy dn itl xzei el oipzepy ,epick df lk `lde ?lha lretk dil ibqz `lc jzrc `wlq i`n`e .lha lretk dil ibq `l :xni` ,`gxh dil zi`c `tiq

.mlyn exky el ozep :xne` oerny iax .'ek xiva `l` enr lah `l elit` :xne` dcedi iax .xi`n iax ixac ,hren oia daexn oia ?exky `ed dnk :mzd ibilt `ziixaac

iax ixac ,lha lretk exky el ozep Ð xky zivgnl zepga exiag aiyend :ipzwc ,xi`n iaxk oizipznc rnyn `ztqezae .mlyn exky edfy ,oerny iax oizipzn ,`zyde

`rivn `aace oizrnyc qxhpewd yexitle .lva ayeil dnga ayei ,lhae ayeil dk`ln dyer dnec epi` ,mlyn exky el ozep :xne` oerny iax ,`tiq ipzw cere .xi`n

did oia epiid Ð xi`n iax xn`wc "hren oia daexn oia"e .`kixv xn`wc `d icin dyw `le ,`gip Ð ixnbl lhae ayeia epiid lha lretkc ,izyxity dn itl la` .`iyw

,da wqer didy dciak dk`lnn lehale lehil dvex did dnk micne`y Ð mlyn exky el ozep :xne` oerny iaxe .zhren dk`lna wqer did oia ,daexn dk`lna wqer

mc` oebk Ð lha lretk :my yxit l`ppg epiaxe .dxengd dk`ln dze`n `l` ,ixnbl lha e`l Ð `ztqezc "lhae ayei"e .xi`n iaxcn ith epiidc .efk dk`lna weqrie

,mirlq izya eiykr xkyp didy oebk .oixikyn daxd xweia mdy ,eiykr mikled milrety enk el ozi `le .lwa xkzyn dide ,lhae jlede ,epxikyi in `ven epi`y lha

.rlq `l` lhep didi `l Ð lha did dry dze`ae
`axz
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úéa :øîà äãeäé áøã déîMî éîà øa äãeäé áøå§©§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥
LcépL ñøtä¯àìc ,úBàîeè øàLa :éîð éà .øBäè ©§©¤¦©¨¦©¦¦§©§§¨

."øBîçä ìò Báékøî ï÷æ äéä íà" .eäééìò øäæî©§©£©§¦¨¨¨¥©§¦©©£
ìL ìèa ìòBôk :ééaà øîà .ìèa ìòBôk :àðz̈¨§¥¨¥¨©©©¥§¥¨¥¤

.äëàìî dúBàäðùîúBøBëaä ìò ãeLçä¯ïéà ¨§¨¨¤¨©©§¥
.íéãeáò ïðéàL úBøBò àìå ,íéàáö øNa epnî ïéç÷Bì§¦¦¤§©§¨¦§Ÿ¤¥¨£¦
.äá÷ð ìL úBøBò epnî ïéç÷Bì :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦¤¤§¥¨
ïéç÷Bì ìáà ,éàBöå ïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéàå§¥§¦¦¤¤¤§¨§¦£¨§¦

.íéãâáe éåè epnîàøîâólçéîc ."íéàáö øNa" ¦¤§¦§¨¦§©§¨¦§¦©©
íéãeáò àä ."íéãeáò ïðéàL úBøBò àìå" .äìâòãa¦§¦§¨§Ÿ¤¥¨£¦¨£¦

äåä øBëác àúéà íà ;ïðéðáæ¯,déa çøè äåä àì ¨§¦©¦¦¨¦§£¨¨£¨¨©¥
éaø" .éàpéî éì eãñôî ,ïðaø déa eòîL éà :øáñ̈©¦¨§¥©¨©©§§¦¦©©¦
éàî ."äá÷ð ìL úBøBò epnî ïéç÷Bì :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥§¦¦¤¤§¥¨©

.òéãé òãéî àîòèéîð øëæ ,ïk íà :àî÷ àðúå¯ ©£¨¥©§¦©§¨¨¨¨¦¥¨¨©¦
!deìëà íéøaëò :øîàå ,déúeøëæì ÷ééç¯éa :Cãéàå ¨¥§©§¥§¨©©§¨¦£©§¦¨¥

ïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéàå" .òéãé òãéî íéøaëò©§¨¦¥©§¦©§¥§¦¦¤¤¤§¨
ïðéðáæ àì ïaeìî øîö àúLä ."éàBöå¯àéòaéî éàBö §¦¨§¨¤¤§¨¨¨§¦©¦¦©§¨

ïéç÷Bì ìáà" .BúàBvî ïaeìî øîö :éðú÷ àãç àìà¤¨£¨¨¨¥¤¤§¨¦¨£¨§¦
àéòaéî íéãâa ,ïðéðáæ éåè àúLä ."íéãâáe éåè epnî¦¤§¦§¨¦¨§¨§¦¨§¦©§¨¦¦¨§¨

¯íéãâa éàî¯.éèîðäðùîúéòéáMä ìò ãeLçä ©§¨¦©§¥¤¨©©§¦¦
¯ïéç÷Bì ìáà ,÷øñ eléôàå ,ïzLt epnî ïéç÷Bì ïéà¥§¦¦¤¦§¨©£¦¤¤£¨§¦

.âéøàå éåè íäîàøîââéøà ,ïðéðáæ éåè àúLä ¥¤§¦§¨¦¨§¨§¦¨§¦©¨¦
àéòaéî¯âéøà éàî¯.ékéúäðùîúBéäì ãeLçä ¦¨§¨©¨¦¦¥¤¨¦§

ì äîeøz øëBîïéleç íeL¯eléôà epnî ïéç÷Bì ïéà ¥§¨§¦¥§¦¦¤£¦
ìk :øîBà ïBòîL éaø ;äãeäé éaø éøáã ,çìîe íéî©¦¤©¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¨
.epnî ïéç÷Bì ïéà úBøNòîe äîeøz ú÷éæ Ba LéL¤¥¦©§¨©©§¥§¦¦¤

àøîâéáøòîã ,íéâã éáø÷ ééeúàì éàî ééeúàì©£¥©©£¥¦§¥¨¦¦§©§¦
éðeaæì ãeLç äåäc àçaè àeää .úéæ ïîL eäa§¤¤©¦©©¨¨©£¨¨§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zexeka(iying meil)

:qxtd zial qpkdl odkl xzeny sqep ote` d`ian `xnbdáøå§©
LcépL ñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäé§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨¤¦©

,mc` ilbxa,øBäèmcew df odky ,o`k x`al ozip df itle ¨
el xzede mc` ilbxa ycip xaky `vne wca ef dcyl qpkpy
myl ekilend leki okle ,dnexz zlik`l `nhp `ed j` ,qpkdl

.xky zpizpk df oi`e ezewydle elik`dl
:sqep aeyii d`ian `xnbdénð éàz` x`al sqep ote` - ¦©¦

`l ,`nhpe enr jled odkdy dpyna xn`py dny ,dpynd
,da `nhil `ly xdfeny znd z`neha `nhpy ote`a xaecn

`l`úBàîeè øàLamivxye zeliap ly oebkøäæî àìc ¦§¨§§Ÿ©§©
eäééìò`nhp xy`k j` ,mda `nhil `ly xdfen odkd oi`y - £©§

inc el mlyl leki ekilend okle ,dnexz zlik`a xeq` mda
.`nhpy ici lr ciqtdy eziizye ezlik`

:dpyna epipy.øBîçä ìò Báékøî ,ï÷æ äéä íà`pzd xn`e ¦¨¨¨¥©§¦©©£
exky el ozep' dpyna miiepnd zelertd iyern cg` lkly cer
melyzd ote` edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .'lretk

:lretd xky ly,àðzmiiepnd zelertd iyerl jixvdy ¨¨
xky mdl ozep ,dpyna,ééaà øîà .ìèa ìòBôkzpeek §¥¨¥¨©©©¥

el ozepy `ziixadäëàìî dúBà ìL ìèa ìòBôklhay §¥¨¥¤¨§¨¨
migiexny dlw dceara caer oiicd did m`y ,xnelk ,dpnn
exkyn zegtl mikqi `ly ixd ,zeilbxn awep oebk ,daxd da
,dyw dk`ln dpi`y oeik ,da weqrl jxhvi `ly ick daxd
did m` j` .hrn wx el zgete exky aex z` el ozil leki okle
daxd exkyn zegtl mikqiy ixd ,xbp oebk ,dyw dceara caer
dnk ezcear itl el mlyi okle ,dlw dk`lna weqrl ick
,dlw dk`lna weqrle dpnn lhaidl ick lawl dvxzn didy

dnecke oic enk.

äðùî
on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian epzpyn

:zexekad lr ceygd,úBøBëaä ìò ãeLçälihdl ceygd oebk ¤¨©©§
,xeqi`a men mdaíéàáö øNa epnî ïéç÷Bì ïéà`ed `ny ¥§¦¦¤§©§¨¦

,xeka xyaíéãeáò ïðéàL úBøBò àìåod `ny [micaern-] §Ÿ¤¥¨£¦
.xeka zexeräá÷ð ìL úBøBò epnî ïéç÷Bì ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦¤¤§¥¨

.dxekal da yeygl oi`yåokïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéà- §¥§¦¦¤¤¤§¨
,ez`evn iwpe qaeknéàBöå.ez`eva jlkeln -ïéç÷Bì ìáà §¦£¨§¦

epnîxnv.íéãâáe ,éåè ¦¤¨ª§¨¦

àøîâ
ceygd on migwel oi`y dpyna xn`p.íéàáö øNazx`an §©§¨¦

meyn `ed xeqi`d mrhy `xnbdäìâòãa ólçéîcxyay - §¦©©¦§¤§¨
ly xya xekniy yeygl yie ,lbr xyal dnece mec` `ed iav

.`ed iav xyay xn`ie mz xeka lbr
:dpyna xn`pàìåepnn migwel.íéãeáò ïðéàL úBøBòzwiicn §Ÿ¤¥¨£¦

:`xnbdïðéðáæ íéãeáò àäzepwl xzen micaern zexer - ¨£¦¨§¦©
c meyn ,`ed mrhde ,epnnäåä øBëác àúéà íà`ed m` - ¦¦¨¦§£¨

,xeka dideãñôî ïðaø déa eòîL éà ,øáñ ,déa çøè äåä àìŸ£¨¨©¥¨©¦¨§¥©¨¨©§§
éàpéî äéìernyi m` ,xne`y iptn ,ecArl gxeh did `l - ¥¦©©

eaiigie ilr edexq`i ,dxeaw oerhe `ed mz xeka xery minkg
epi` okl .ea izgxhy dn z` izcqtdy `vnpe ,exaewl ize`

.caern `l `l` exken
:dpyna epipyìL úBøBò epnî ïéç÷Bì øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦¤¤

.äá÷ðezwelgn z`e xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbd §¥¨
:`xnbd zxxan .`nw `pz mràîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨

:`xnbd daiyn .xfril`òéãé òãéîxer oia xkipe reci xacd - ¥¨§¦©
oi`e zEawpd mewna ezxeva xkip dawpd xery ,daiwp xerl xkf

.ceygd on ezepwl xzen jk meyne ,xeka ly `edy yeygl
:x`al `xnbd dtiqenàn÷ àpúåxer s` epnn zepwl xq`y §©¨©¨
y meyn enrh ,dawpïk íàxery yeygl yi ,ezepwl xizpy ¦¥

lyénð øëæy ici lr ,xeknidéúeøëæì ÷ééçz` jezgiy - ¨¨©¦¨¦§©§¥
,zeawp oirk edyrie zexkfd mewna xerdåedn edel`yi xy`k §

,zeawpk ynn d`xp epi`y zeawpd mewnay df jezigøîà̈©
.äeìëà íéøaëò,x`al `xnbd dtiqenCãéàåril` iaxe -xf ©§¨¦£¨¨§¦¨

y xaq ,dawp ly xer zepwl xizde jkl yyg `lyíéøaëò éa¥©§¨¦
òéãé òãéîxnel lkei `le xkipe reci mixakrd meqxk mewn - ¥¨§¦©

.xkf df didy erci jezgi m` okle ,edelk` mixakrdy
:dpyna epipyéàBöå ,ïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéàåepi`ye - §¥§¦¦¤¤¤§¨§¦

.qaekn
:`xnbd dywnïðéðáæ àì ïaeìî øîö àzLäeprnyy xg`l - ©§¨¤¤§¨Ÿ¨§¦©

oeiky xnel yiy it lr s` ,epnn mipew ep` oi` oaeln xnvy
xekan xnv `ed xy`k ok dyer epi` ,epall dgxh xaca yiy
lkae ,ezgxh ciqtie xeka `edy minkg ernyiy yyegy meyn
citwn epi`y zhren dgxh wx `idy meyn epnn mipew oi` z`f

,dpciqti m`éàBöllk ea gxh `lyàéòaéîeprinydl ¦¦©§¨
.epnn zepwl xeq`y

:`xnbd zvxznàlà,'i`eve oaeln xnv' epipyy dnàãç ¤¨£¨
éðz÷epnn zepwl xeq`y dpynd zpeek -ïaeìî øîö ¨¨¥¤¤§¨

[qaekn-],BúàBvî`l dpynde .eqakl hrn ea gxhy s` ¦¨
.epnn mipew oi`y heyt dfy ,qaekn epi`y xnv drinyd

:dpyna epipyepnî ïéç÷Bì ìáàxnv,íéãâáe éåèiptny £¨§¦¦¤¨ª§¨¦
.xeka ly xnvn mdy yeygl oi` mda gxhy:`xnbd dywn

ïðéðáæ éåè àzLäxnv epnn zepwl xzeny eprnyy xg`l - ©§¨¨ª¨§¦©
,ieehàéòaéî íéãâadehpy dryn `lde ,epnn zepwl xzeny §¨¦¦©§¨

,cba df ieeh xnvn dyr xy`ky heyte ,ezepwl xzed xak
.ezepwl xzen

:`xnbd zvxzníéãâa éàî,dpynd mdilr dxaicyéèîð- ©§¨¦©§¥
xzidd z` mda oi`y ,mlern eehp `ly caln miieyrd micba¤¤

,ieeh ly.mzepwl xzeny rinydl `pzd jixv did okle

äðùî
on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian dpynd

:ziriayd lr ceygdúéòéáMä ìò ãeLçäzpya rexfl ¤¨©©§¦¦
,migitqa dxegq zeyrl e` ,dhinyd,ïzLt epnî ïéç÷Bì ïéà¥§¦¦¤¦§¨

÷øñ eléôàåmigwel oi` wxqna owezne yezkd ozyt `edy ©£¦¤¤
ernyiy yyeg epi`e ,jk lk dax dgxh jka oi`y meyn ,epnn

.ezgxh z` ciqtie ziriay ly `edyíäî ïéç÷Bì ìáàozyt £¨§¦¥¤
,âéøàå ,éåèdid `l xeqi` ly did m`e ,mda gxh xaky meyn ¨ª§¨¦

.edeciqtiy yygn gxeh

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðéðáæ éåè àzLä`pzd eprinydy xg`l - ©§¨¨ª¨§¦©

,ieeh ozyt epnn zepwl xzenyàéòaéî âéøàxzeny rinydl ¨¦¦©§¨
dry dze`ne ,bx`py iptl deehp df ozyt ixd ,epnn zepwl

:`xnbd zvxzn .epnn ezepwl xzedâéøà éàîeilr dxaicy ©¨¦
,dpyndéëéz,deehpy iptl ozytn oze` oiyery zexyxy - ¦¥

.mzepwl xzeny eprinydl jixv okle

äðùî
on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian dpynd

:oileg zxeza dnexz zxikn lr ceygdøëBî úBéäì ãeLçä¤¨¦§¥
ì äîeøz,çìîå íéî eléôà epnî ïéç÷Bì ïéà ,ïéleç íeL §¨§¦¥§¦¦¤£¦©¦¨¤©
,qpw meynBa LiL ìk ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥Ÿ¤¤
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:qxtd zial qpkdl odkl xzeny sqep ote` d`ian `xnbdáøå§©
LcépL ñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäé§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨¤¦©

,mc` ilbxa,øBäèmcew df odky ,o`k x`al ozip df itle ¨
el xzede mc` ilbxa ycip xaky `vne wca ef dcyl qpkpy
myl ekilend leki okle ,dnexz zlik`l `nhp `ed j` ,qpkdl

.xky zpizpk df oi`e ezewydle elik`dl
:sqep aeyii d`ian `xnbdénð éàz` x`al sqep ote` - ¦©¦

`l ,`nhpe enr jled odkdy dpyna xn`py dny ,dpynd
,da `nhil `ly xdfeny znd z`neha `nhpy ote`a xaecn

`l`úBàîeè øàLamivxye zeliap ly oebkøäæî àìc ¦§¨§§Ÿ©§©
eäééìò`nhp xy`k j` ,mda `nhil `ly xdfen odkd oi`y - £©§

inc el mlyl leki ekilend okle ,dnexz zlik`a xeq` mda
.`nhpy ici lr ciqtdy eziizye ezlik`

:dpyna epipy.øBîçä ìò Báékøî ,ï÷æ äéä íà`pzd xn`e ¦¨¨¨¥©§¦©©£
exky el ozep' dpyna miiepnd zelertd iyern cg` lkly cer
melyzd ote` edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .'lretk

:lretd xky ly,àðzmiiepnd zelertd iyerl jixvdy ¨¨
xky mdl ozep ,dpyna,ééaà øîà .ìèa ìòBôkzpeek §¥¨¥¨©©©¥

el ozepy `ziixadäëàìî dúBà ìL ìèa ìòBôklhay §¥¨¥¤¨§¨¨
migiexny dlw dceara caer oiicd did m`y ,xnelk ,dpnn
exkyn zegtl mikqi `ly ixd ,zeilbxn awep oebk ,daxd da
,dyw dk`ln dpi`y oeik ,da weqrl jxhvi `ly ick daxd
did m` j` .hrn wx el zgete exky aex z` el ozil leki okle
daxd exkyn zegtl mikqiy ixd ,xbp oebk ,dyw dceara caer
dnk ezcear itl el mlyi okle ,dlw dk`lna weqrl ick
,dlw dk`lna weqrle dpnn lhaidl ick lawl dvxzn didy

dnecke oic enk.

äðùî
on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian epzpyn

:zexekad lr ceygd,úBøBëaä ìò ãeLçälihdl ceygd oebk ¤¨©©§
,xeqi`a men mdaíéàáö øNa epnî ïéç÷Bì ïéà`ed `ny ¥§¦¦¤§©§¨¦

,xeka xyaíéãeáò ïðéàL úBøBò àìåod `ny [micaern-] §Ÿ¤¥¨£¦
.xeka zexeräá÷ð ìL úBøBò epnî ïéç÷Bì ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦¤¤§¥¨

.dxekal da yeygl oi`yåokïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéà- §¥§¦¦¤¤¤§¨
,ez`evn iwpe qaeknéàBöå.ez`eva jlkeln -ïéç÷Bì ìáà §¦£¨§¦

epnîxnv.íéãâáe ,éåè ¦¤¨ª§¨¦

àøîâ
ceygd on migwel oi`y dpyna xn`p.íéàáö øNazx`an §©§¨¦

meyn `ed xeqi`d mrhy `xnbdäìâòãa ólçéîcxyay - §¦©©¦§¤§¨
ly xya xekniy yeygl yie ,lbr xyal dnece mec` `ed iav

.`ed iav xyay xn`ie mz xeka lbr
:dpyna xn`pàìåepnn migwel.íéãeáò ïðéàL úBøBòzwiicn §Ÿ¤¥¨£¦

:`xnbdïðéðáæ íéãeáò àäzepwl xzen micaern zexer - ¨£¦¨§¦©
c meyn ,`ed mrhde ,epnnäåä øBëác àúéà íà`ed m` - ¦¦¨¦§£¨

,xeka dideãñôî ïðaø déa eòîL éà ,øáñ ,déa çøè äåä àìŸ£¨¨©¥¨©¦¨§¥©¨¨©§§
éàpéî äéìernyi m` ,xne`y iptn ,ecArl gxeh did `l - ¥¦©©

eaiigie ilr edexq`i ,dxeaw oerhe `ed mz xeka xery minkg
epi` okl .ea izgxhy dn z` izcqtdy `vnpe ,exaewl ize`

.caern `l `l` exken
:dpyna epipyìL úBøBò epnî ïéç÷Bì øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦¤¤

.äá÷ðezwelgn z`e xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbd §¥¨
:`xnbd zxxan .`nw `pz mràîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨

:`xnbd daiyn .xfril`òéãé òãéîxer oia xkipe reci xacd - ¥¨§¦©
oi`e zEawpd mewna ezxeva xkip dawpd xery ,daiwp xerl xkf

.ceygd on ezepwl xzen jk meyne ,xeka ly `edy yeygl
:x`al `xnbd dtiqenàn÷ àpúåxer s` epnn zepwl xq`y §©¨©¨
y meyn enrh ,dawpïk íàxery yeygl yi ,ezepwl xizpy ¦¥

lyénð øëæy ici lr ,xeknidéúeøëæì ÷ééçz` jezgiy - ¨¨©¦¨¦§©§¥
,zeawp oirk edyrie zexkfd mewna xerdåedn edel`yi xy`k §

,zeawpk ynn d`xp epi`y zeawpd mewnay df jezigøîà̈©
.äeìëà íéøaëò,x`al `xnbd dtiqenCãéàåril` iaxe -xf ©§¨¦£¨¨§¦¨

y xaq ,dawp ly xer zepwl xizde jkl yyg `lyíéøaëò éa¥©§¨¦
òéãé òãéîxnel lkei `le xkipe reci mixakrd meqxk mewn - ¥¨§¦©

.xkf df didy erci jezgi m` okle ,edelk` mixakrdy
:dpyna epipyéàBöå ,ïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéàåepi`ye - §¥§¦¦¤¤¤§¨§¦

.qaekn
:`xnbd dywnïðéðáæ àì ïaeìî øîö àzLäeprnyy xg`l - ©§¨¤¤§¨Ÿ¨§¦©

oeiky xnel yiy it lr s` ,epnn mipew ep` oi` oaeln xnvy
xekan xnv `ed xy`k ok dyer epi` ,epall dgxh xaca yiy
lkae ,ezgxh ciqtie xeka `edy minkg ernyiy yyegy meyn
citwn epi`y zhren dgxh wx `idy meyn epnn mipew oi` z`f

,dpciqti m`éàBöllk ea gxh `lyàéòaéîeprinydl ¦¦©§¨
.epnn zepwl xeq`y

:`xnbd zvxznàlà,'i`eve oaeln xnv' epipyy dnàãç ¤¨£¨
éðz÷epnn zepwl xeq`y dpynd zpeek -ïaeìî øîö ¨¨¥¤¤§¨

[qaekn-],BúàBvî`l dpynde .eqakl hrn ea gxhy s` ¦¨
.epnn mipew oi`y heyt dfy ,qaekn epi`y xnv drinyd

:dpyna epipyepnî ïéç÷Bì ìáàxnv,íéãâáe éåèiptny £¨§¦¦¤¨ª§¨¦
.xeka ly xnvn mdy yeygl oi` mda gxhy:`xnbd dywn

ïðéðáæ éåè àzLäxnv epnn zepwl xzeny eprnyy xg`l - ©§¨¨ª¨§¦©
,ieehàéòaéî íéãâadehpy dryn `lde ,epnn zepwl xzeny §¨¦¦©§¨

,cba df ieeh xnvn dyr xy`ky heyte ,ezepwl xzed xak
.ezepwl xzen

:`xnbd zvxzníéãâa éàî,dpynd mdilr dxaicyéèîð- ©§¨¦©§¥
xzidd z` mda oi`y ,mlern eehp `ly caln miieyrd micba¤¤

,ieeh ly.mzepwl xzeny rinydl `pzd jixv did okle

äðùî
on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian dpynd

:ziriayd lr ceygdúéòéáMä ìò ãeLçäzpya rexfl ¤¨©©§¦¦
,migitqa dxegq zeyrl e` ,dhinyd,ïzLt epnî ïéç÷Bì ïéà¥§¦¦¤¦§¨

÷øñ eléôàåmigwel oi` wxqna owezne yezkd ozyt `edy ©£¦¤¤
ernyiy yyeg epi`e ,jk lk dax dgxh jka oi`y meyn ,epnn

.ezgxh z` ciqtie ziriay ly `edyíäî ïéç÷Bì ìáàozyt £¨§¦¥¤
,âéøàå ,éåèdid `l xeqi` ly did m`e ,mda gxh xaky meyn ¨ª§¨¦

.edeciqtiy yygn gxeh

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðéðáæ éåè àzLä`pzd eprinydy xg`l - ©§¨¨ª¨§¦©

,ieeh ozyt epnn zepwl xzenyàéòaéî âéøàxzeny rinydl ¨¦¦©§¨
dry dze`ne ,bx`py iptl deehp df ozyt ixd ,epnn zepwl

:`xnbd zvxzn .epnn ezepwl xzedâéøà éàîeilr dxaicy ©¨¦
,dpyndéëéz,deehpy iptl ozytn oze` oiyery zexyxy - ¦¥

.mzepwl xzeny eprinydl jixv okle

äðùî
on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian dpynd

:oileg zxeza dnexz zxikn lr ceygdøëBî úBéäì ãeLçä¤¨¦§¥
ì äîeøz,çìîå íéî eléôà epnî ïéç÷Bì ïéà ,ïéleç íeL §¨§¦¥§¦¦¤£¦©¦¨¤©
,qpw meynBa LiL ìk ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥Ÿ¤¤
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zexeka(iyiy meil)

àîèàc àaøzjxid lry zeilkd alg z` -àzðëc øîa- ©§¨§©§¨§©§©§¨
.`zpk `xwpd xedh alg zwfgaeléôà éðeaæì àáø déñð÷©§¥¨¨§©¥£¦

éæebîà.mifeb` elit` xekni `ly -,àáøì àtt áø déì øîà ©§¥¨©¥©¨¨§¨¨
ïàîkmikiiy mpi`y mifeb`a elit` eze` zqpw in zrck - §©

m`d ,xeq`d algd zxiknläãeäé éaøkmixaca elit` qpwy §©¦§¨
,xeqi`a xeknl ceyg `ed eze`y xacl mikiiy mpi`yéaøk éà¦§©¦

énð çìîå íéî eléôà ,äãeäé,epnn epwi `ly qepwl jilr did §¨£¦©¦¨¤©©¦
recne ,oileg myl dnexz xkend z` dcedi iax qpewy enk

.mifeb` lr wx zqpw
:`tt axl `ax aiydíìBòìk izrcïBòîL éaøqepwl oi`y §¨©¦¦§

eci lr xknpd xacl oeince zekiiy mda yiy mixaca `l`
,xeqi`adéì ïðéñð÷ déôeâc àøeqéàáelry xaca miqpew oke - §¦¨§¥¨§¦©¥

,[envr xeqi`l oeinc e` zekiiy ea oi`y s`] xeqi`d dyrp eci
y meyn ,mifeb` lr `ax eqpw okleéwcøc íúñéæebîàa eøb- §¨©§©¥¨§©§¥

,mifeb` xg` mikeyne mixexb miphw mzqéðáì LaLîe ìéæàå§¨¦§©¥¦§¥
éæebîàa eäì éøâå éçaèipa z` drhne df xken jled dide - ©¨¥§¨¥§§©§¥

mdl ozep didy mifeb`a mxkeye mxxebe migahddéì eúééîe©§¥
ïéaæîe ,àîèàc àaøzàzðëc øîa déìeid df xkyae - ©§¨§©§¨§©¥¥§©§©§¨

exken did `ede ,gahd mdia`n eapby algd z` el mi`ian
xeqi`d zxikn d`a mifeb`d ici lry oeike .xedh alg zwfga

.mda `ax Fqpw

äðùî
`ed m`d cg` xac lr xearl ceygd mc` oipra dpc dpynd

:mixg` mixac lr xearl ceygúéòéáMä ìò ãeLçärexfl - ¤¨©©§¦¦
,migitqa dxegq zeyrl e` ,dhinyd zpyaìò ãeLç Bðéà¥¨©

úBøNònämdn enxed `ly lah zexit xeknl ceyg epi` - ©©©§
.oick zexyrne zenexzãeLçäúBøNònä ìòìò ãeLç Bðéà ¤¨©©©©§¥¨©

äæ ìòå äæ ìò ãeLçä .úéòéáMä,zexyrn lr e` ziriay lr - ©§¦¦¤¨©¤§©¤
úBøähä ìò ãeLç.dxdha oileg lke` epi`y ceyg -Léå ¨©©§¨§¥

äæ ìò àìå äæ ìò àì ãeLç Bðéàå úBøähä ìò ãeLç àeäL¤¨©©§¨§¥¨Ÿ©¤§Ÿ©¤
.zexyrn `le ziriay lr `l -

Bðc àì øác ìò ãeLçä ,ììkä äæeze`a oiic zeidl leki epi` - ¤©§¨¤¨©¨¨Ÿ¨
,eilr ceyg `edy oipråokBãéòî àìcr zeidl leki epi` - §Ÿ§¦

.df oipra

àøîâ
ceygd izn dpynay mipicd iwelig mrh z` zx`an `xnbd

epizpyna xn`p :`l izne xg` xacl ceyg cg` xaclãeLçä]¤¨
úéòéáMä ìò['åë ãeLç ïéà:`xnbd zxxan .zexyrnd lr ©©§¦¦¥¨
àîòè éàî:`xnbd daiyn .df oicl mrhd edn -àì úéòéáL ©©£¨§¦¦Ÿ
,äîBç àéòajeza `weec lk`dl ziriay zexit ly mpic oi` ¨£¨¨

xearl eipira lwe ,mewn lka milk`p `l` milyexi zeneg
la` ,dilrøNòî,ipyïåék,äîBç éòácel` zexit oicy ©£¥¥¨§¨¥¨

milyexi zeneg jeza wx lk`dldéì øéîç,df xeqi` el xeng - ¨¦¥
dlwy iptn dilr xaery milez ep` ,ziriayl ceygd s` okle

.eipira xzei xengd ipy xyrn lr ecygl oi`e ,eipira `id
:dpyna epipyúBøNònä ìò ãeLçä.ziriayd lr ceyg epi` ¤¨©©©©§

:`xnbd zxxanàîòè éàîdaiyn .df oicl mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd[déì úéà øNòî,ïBéãtxyrn zexit zectl xyt`y ©£¥¦¥¦§

la` ,zern lr ipyïåék ,úéòéáLdéì àøñzéî à÷coeik - §¦¦¥¨§¨¦©§¨¥
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רטו oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay
àîèàã àáøú.jxid lry zeilkd alg Ðàúðëã øîáxedh alg zwfga Ð ¥¤

oileg zhigya opixn`c "`zpkc `xcd" enk ,l"iixhp` frlae ,"`zpk" `xwpd
.(a,gn)ïåòîù éáøë íìåòì`xeqi`ae ,`xeqi`l incc icina `l` qipw `lc Ð

.ifebn` epiidc ,`xeqi` ciarc icina ,ditebéæåâîàá åøâxg` mikeyne mixexb Ð
.mifeb`íéçáè éðáì ùáùîådrhn Ð

,migahd ipal oxkeye ,mifeb`a mze`
,odia`n eze` oiapeby algd el oi`iane

.`zpkc xna exken `edeäðùîåðéà
úåøùòîä ìò ãåùçepnn oigwele Ð

mikixv oi`e ,reay ipy x`ya d`eaz
dlekc `nrhe .i`nc `l` ,i`ce xyrl

.`xnba yxtn oizipznàøîâäîåç éòá
miptl `l` ipy xyrn lek`l leki epi`c Ð
:(ci mixac) aizkc ,milyexi znegn

.'ebe "jidl` 'd iptl zlk`e"úåøäèäÐ
oileg lke` mc` `diy ,edpip opaxc

.dxdhaãåùç àäceyg Ð zexdhd lr Ð
.ziriayd lrïéúéðúîceyg oi` :ipzwc Ð

zexyrn oic bdepy edepi`xy oebk Ð
xninl `kilc .ezia jeza `rpiva ziriaye
.ciar `w `rpivac oeik ,dyer `ed miptl
àä äðéî ïðé÷ééãã àúééøá øîà éàðé éáø

åäééåøúà ãåùç äåäã ïåâë ãåùçÐ
xdfiy ediiexz` liawe ,zexdh`e ziriay`

.mdipy lràáé÷ò éáø éøáã åæceygc Ð
.xyrnd lr ceyg epi` Ð ziriayd lr

åäì àøéîç úéòéáùceygc oeike Ð
.zexyrn` oky lk Ð ziriay`àåääã

äéøáçì éø÷ äåäã.dcedi iaxc dixz`a Ð
àúøééã øá àøééã.zxeib oa xb Ðéì éúéú

ziriay zexit izlk` `ly ,aeh xky Ð
"d`znizq `aiwr iax" miyxtn yi .jzeek
"oiwpgpd od el`"a oixcdpqa opixn`c Ð
mzq ,xi`n iax Ð dpyn mzq :(`,et)
iaxc `ail` edleke ,ozp iax Ð `ziixa
dnka `dc ,`id `zlin e`le .`aiwr
iax" "d`znizq mgpn iax" opixn` oizkec
`ki` zeipyn aex ,`l` ."d`znizq oerny
.`aiwr iaxc `ail` zenezq cenlza
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àáøú.`zpk ly seliga Ð "xn" yexit .mz epiax qixb jk Ð `zpkc xna `nh`c

"`lfxtc xna" enke ,(`,cv oileg) "dypd cib" wxtac "dhegyc xna" enk

.(a,biw) `nw `aac

úåøùòîxyrn xikfdy mewn lka ,mz epiax wcwcn o`kn Ð dil xing dneg erac

myl ipy xyrn ozepa ixiinc Ð ziriay lv`

xyrnl ozwfga el` ixd :oebk .oileg

epi` :oke ,(a,`q oihib) "oiwfpd" wxta ,ziriayle

`le ziriay meyn `l day oilazl yyeg

oeyle .(`,e) oilegc `nw wxta ,xyrn meyn

`yyga ixii`c `kidc ,ok giken inp "xyrn"

."i`nc" e` "lah" hiwp owezn epi`càäceyg

.jixhvi` `l dteblc dil rnync Ð ceyg

lr on`pc zexdhd lr on`p ikc `hiytc

lke`y miyext bdpn bdepc oeik ,ziriayd

.dxdha oileg

ïéúéðúîjeza `rpva bdep edepi`xyk

.ziriayd on xdfpy Ð ezia

enk ,ziriay` ceyg `nzq ux`d mrc rnyn

(`,`q oihib) "oiwfipd" seqac :dnize .zexdh`

lwinc ,`tiq `py i`ne `yix `py i`n :xn`w

lr dceygd lr xingne ux`d mr zy`a

Ð opiwqr i`na `kd :`ax xn`we ?ziriayd

.opaxc dxdhe d`nehe ,xi`n iaxc ux`d mra

,mzq "ux`d mr" dxdhe d`neh iab ipzwcne

mzqc rnyn ,"dceygd" ipzw ziriay iabe

iciyg `le zexdh` iciyg ux`d inr

iab oeghle xeal ixyc `dn ,edine .ziriay`

opixq` `le ,dxdhe d`neh` ciygc ux`d mr

`nlcc ,melk wcwcl oi` Ð ziriay mrhn

e` .ziriaya `le ,`idd ixii` reay ipy x`ya

inp ikdc .ziriay ly mpi`y mirecid zexita

`axl ,mipwezn mdy mirecid zexita ixii`

ux`d inr aexc iia`c `iiepiy dil zilc

,mz epiax yexitl o`kn `iyw cere .oixyrn

ily" iab (`,ck) zeaezkc ipy wxta yxtnc

lr s` ux`d mr mzqc ,"oyi ixag lye ycg

.ziriay` iciyg `l Ð i`nc` iciygc ab

"ycg"c yxtnc ,l`eny epiax yexit xzeqe

:mzd ipyn ike ,ziriay meyn Ð hwpc "oyi"e

`edc xnel dvex Ð oixyrn ux`d inr aex

mz epiax dywnc zeiyew dnke .ziriaya oicd

.zeaezka yxity enk ,l`eny epiax yexit lr

`nlra gwnd giaydl Ð oyie ycg :yxtne

iaxl ,`zyde .xzide xeqi` oiprl `le ,xn`w

ziriay` ceyg opaxc zexdh` ceygc `rli`

iciygc ikid ikc ,ux`d inr mzq oky lk Ð

.ziriay` inp iciyg Ð `ziixe`c i`nc`

`lc mewn lka ux`d mr mzq cinrdl wgece

`rpiva bdep edepi`xyk Ð ziriay` ciyg

meyn `l yyeg epi` Ð ux`d mr ogehl e` izek ogehl oihg jilend :(a,`q oihib) "oiwfipd"a inp dl opiziine (c dpyn b wxt) i`nc zkqna opzc `dn `iyw cere .ezia jeza

,ziriaya exiagn alel gweldc `idd oke .ixii` ceyg i`cea ,inp i` .ziriay hwp izek meyn :xnel yie !ziriay` iciyg ux`d inr mzqc rnyn .ziriay meyn `le xyrn

epi` Ð lyal dxicwe zet`l dqir ezpkyl ozepd :(`,e) oilegc `nw wxt iziinc `d oke .ux`d mrl ziriay zexit inc oixqen oi`c (`,hl dkeq) "lefbd alel" wxta dlr xn`wc

exfbc oilega dpin gken ikid :xn`z m`e .ceyg i`cea ixiin ipd lk Ð 'ek yyeg "ikilyn il dyr" xn` m`e ,xyrn meyn `le ziriay meyn `l ,day oilazle xe`yl yyeg

.dil xing `lc ,xity jixt `axlc :xnel yie !iia`l (`,`q oihib) "oiwfpd" idliya gkenck ,oey`x xyrn iabl ux`d mr mzqn rxb ceyg `nlc ?i`nc zeaexrz lräéøúàá
ixkd z` zxhet zg` dhgc l`enyck carinl xyt`c oeik ,dnexzac :opixn` (a,fi sc) zayc `nw wxta `dc :dnize .xyrn` ceyg jkle Ð ziriay edl `xing dcedi iaxc

.ipy xyrn oicd `edc ,llegn Ð dhext dey lr ellgy dpn dey ycwdc ,l`enyck carnl xyt`c oeik ,dicyginl ol ded `l Ð ipy xyrn iab inp ikde .iciyg `l Ð

wxta `zi`ck ,iccdn edl opixnb "ycw" "ycw"c ,mewn lka mdl cg` oic irax rhpe ipy xyrne ,hren xac lr eze` oillgny irax mxk lr `icda `ed i`g` axc zezl`yae

oihib) "lawzd" wxta iwenc `de !diqkpl edpinixg`c `xab `edd iab ,dfd onfa ixyc (`,hk) oikxr zkqna ycwd iab enk ,ixyc xazqn dlgzkl elit`e .(a,cp) oiyecwc ipy

!dhext dey lr dpn deyl llgl leki `lde ?ynegn xehtl jixv dnxrd i`n dfd onfa :zeywdl leki did Ð opaxc dfd onfa xyrna ,ipy xyrn lr oinixrn cvikc `idd (`,dq

` `kxita dil wlqn `l`,dnexzl xyrn inc `lc :xnel yie !dhext dey lr dpn dey irax mxk oillgn ep`y ,mei lka miyrn oke ?`ki` in dfd onfa dixard dn`e :izixg

.ecbpk dhext ozil dvex epi`e ,dhext dey cbpk xyrn hrn m` ik el oi` mbe .dilr llgl zpnefn dhext el oi`y minrtc
minkge
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רטז
oifge` mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay

ceygcenrl jiiy][mcewdúéòéáùä ìò ãåùç øùòîä ìò ãåùç.xyrn` ceyg ziriay` ceyg oky lke Ðøéàî éáø íéîëç ïàîåcg` xacl ceyg onwl xn`c Ð
.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .dxezd lkl ceygãîåùî ìàøùéë àåä éøä.xiibzp `l eli`k xenb ieb iedilc opixn` `le Ðùéã÷ éàãcnzypy xg`l dy` Ð

.oiyeciw eiyeciwúåøéáç éøáã,dxdha oileg lk`iye ,ux`d mr lv` zexdh dyri `lye ,ux`d mrl xyrne dnexz ozi `ly :i`nc zkqna `ztqeza yxtn Ð
.gwel `edy z`e xken `edy z`e lke` `edy z` xyriyeíéøôåñ é÷åã÷ã.opaxc `xneg Ðäéåì éøáã.xrey zeidle zxyle xxeyl Ðïøäà éðáîrnyn Ð

wey didz el ,oxd` ipa oic lk bdep `diy
.dpnl oinidäòðéöá âäåðùlaiwy mcew Ð

oi`y zexiag oic eilr bdep did epipta
.dyer `ed miptl xnele ecyeglïéìá÷î

åúåà.eixac lkl on`pke xagk epwifgpy Ð
íéôðëìmcewe dlik` mcew eici lehiy Ð

.od zeipy micic ,dnexzc oilke`a rbiy
úåøäèìwifgpe zexdh x`y xnegl Ð

eznexz lek`l ,zexenb zexdhk eizexdh
.dxedh dnexzkåúåà ïéìá÷îepi`c Ð

zlihp eilr lawn ixdy ,mly xac xiiyn
.dxdha oileg zlik` xwir edfe ,micióà

ìá÷ àì úåøäèìzlihp oicac oeikc Ð
leki epi` ,zeyrl `ed lw xacy ,mici

.x`ya oky lk Ð cenrlìá÷î äîë ãò
åúåàxzl`l eplawpy ,zexiag ixac Ð

.xaga epwifgpeíåé íéùìù ïé÷ùîìÐ
miyly cr zexiag ixac eilr laiw m`y
zexdha jli`e o`kn dil opipndn Ð mei
oiwyn z`nehc .dlw oz`nehy ,oiwyn

.(a,fh) migqtc `nw wxta ,opaxcnúåñëì
zkqna xn`c ,xagk ezeqk wifgdl Ð
qxcn ux`d mr icba :(a,gi) dbibg

.miyextlùãåç øùò íéðùlaiw m` Ð
.ycg xyr mipyl zexiag ixac eilräåä

ììä úéá éøîåçîå éàîù úéá éìå÷î äéì
zia ixnege i`ny zia ilew iab diipzile Ð
,(` dpyn ` wxt) zeicr zkqna lld
i`ny zia ilewn mixac dyy :opixn`c

l Ð `zi` m`e ,llid zia ixnegne.`d ipzi
Ð eze` oilawn dnk cr `pixg` `pyil
jeza `rpiva dlgzn bdp m` :lirl oxn`c
bdpi dnk cre cin eze` oilawn ezia

cin eplawpy dlgznøáç äîåã åðéàù éôì
ìáé÷ùzlaw zngn xag oal ,envr `ed Ð

,eia` jxq `l` dlaw mey el oi`y ,eia`
:`pixg` `pyil .ith xdcfin eia` i`cec
dil xn`w `nw `pz "dnec epi`y itl" i`d
Ð lawl oikixv oi` ezia ipae eipa mrh dn
xag oal laiwy xag dnec epi`y itl
`ztqezae .ciyg `l xag oac ,eia` laiwy
xag oal lwlwy xag dnec oi`y :opiqxb

.i`nc zkqna ,lwlwyåæ äðùî úéðùðÐ
.lawl jixv mkg cinlz elit`cúåøäèá

onvr zexdha .opiqxb `l "zexdh xcqa" Ð
.dkld dwtzqpe dyrn odl rxi`åøãù

ïðáø.opaxc bef excy Ðïðáø áéúåà
äéãéãîixac odilr elaiwy eicinlzn Ð

i`we ,migely jpd icda aize` zexiag
.mzli`ya ipeirl edi`'åë äæ ìù àáàÐ

.`id `le ,xn`w digzix ab`ï÷æ ãåáëÐ
.oade a`dìåñìéñoa `pipg iax .dlrn Ð

.did odk qepbihp`ìñôéúù ãò äú÷æçáÐ
oikixv" .zlkz myl oli` `lw da exkniy

,opiqxb "dlgza zexiag ixac lawl`le
,ip`y `kd Ð lawl oikixv oi` ezia ipae eipa :lirl oxn`c ab lr s`e .zexiaga epwifgpy mcew ,dlgzn ,xnelk Ð dlgzaa .ikd opiqxb `ztqezae ."dlgzak" opiqxb

.ihwp `nw ediikxqc xninl `ki`e ,diab eed `l dlaw zryae li`edìá÷ì ïéëéøö ïéà.xag ci zgz exfg m` Ðúòîå÷.zxyew =ñëåî éøù÷zenzeg yiy Ð
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ìL,íéøéáç äLiptnøákLàaà .áLiL äòMî åéìò ìaé÷ §Ÿ¨£¥¦¤§¨¦¥¨¨¦¨¨¤¨©©¨

óà ,øîBà ìeàLmzqíëç ãéîìzdaiyia ayeid owf epi`y ¨¥©©§¦¨¨
éøö BðéàìL éðôa ìa÷ì Càlà ,ãBò àìå .íéøéáç äLíéøçàL ¥¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨£¥¦§Ÿ¤¨¤£¥¦

.åéðôì ïéìa÷î§©§¦§¨¨
,ïðçBé éaø øîàlawl jixv mkg cinlz elit`y epipyy dn ¨©©¦¨¨

,dyly iptaúéðLð ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ìL Bða éîéa¦¥§¤©¦£¦¨¤©§¦§¦§¥
,Bæ äðLîminkg icinlza dxdhd lr mikneq eid `l epnfay ¦§¨

.dyly iptl zexiag elaiw `l m`
`pipg iax ly epa onfa did jky cnlnd dyrn d`ian `xnbd

:qepbihp` oaäãeäé éaøàúléî eäì ÷tzñéà éñBé éaøå ©¦§¨§©¦¥¦§©©§¦§¨
úBøäèa,mcil `ad dyrn iabl zexdh ipicn oica ewtzqd - ¦§¨

eøcLbef [egly-]éaø ìL Bða éaâì ïðaø,ñBðâéèðà ïa àðéðç ©©©¨¨§©¥§¤©¦£¦¨¤©§¦§
mdl exn`eda ïéiòì déì eøîà eìéfàel exn`ze eil` ekl - ©¦¦§¥§©¥¨
.xaca oiirlúBøäè ïéòè à÷c deçkLàede`vne ekld - ©§§©§¨¨¦§¨

,mzl`ya oiirl edeywia xy`ke ,envr ly zexdh `yep didy
e ,e`yn z` cixedeäééaâì déãécî ïðaø áéúBàaiyede - ¦©¨¨¦¦¥§©©§

migelyd mr zexiag ixac mdilr elaiwy eicinlzn minkg
,e`nhi `ly zexdhd lr exnyiy ick ,el`déà÷åéðeiòì eäéà §¨¥¦§©¥

da.mzli`y xaca oiirl cnre -déì éøîà eúàe`a - ¨£¨§¦¥
mdnr didy dyrnd z` extiqe el`d migelydäãeäé éaøì§©¦§¨

.éñBé éaøå,qepbihp` oa `pipg iax ly epa lr dcedi iax qrk §©¦¥
,eizexdh z` exnyiy migelyd minkgd lr jnq `ly jk lr

eìL åéáà ,äãeäé éaø eäì øîàóà íéîëç éãéîìz äféa äæ ¨©§©¦§¨¨¦¤¤¦¨©§¦¥£¨¦©
éaø Bì øîà .íéîëç éãéîìz äfáî àeäéñBé,dcedi iaxl §©¤©§¦¥£¨¦¨©©¦¥

ï÷æ ãBákepae qepbihp` oa `pipg iax ly mceak -àäéçpeî §¨¥§¥¨
,BîB÷îa,mzefal `pipg iax ly epa ly ezpeek dzid `lyàlà ¦§¤¨

eâäð Lc÷nä úéa áøçL íBiîdìeñìéñ íéðäk[dlrn-] ¦¤¨©¥©¦§¨¨£Ÿ£¦¦§
ïéàL ,ïîöòa,íãà ìëì úBøähä úà ïéøñBîoa `pipg iaxe §©§¨¤¥§¦¤©§¨§¨¨¨

.mipdk eid epae qepbihp`
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zexeka(iyiy meil)

äãeäé éaø ,íéîëç ïàîe ,øNònä ìò ãeLçdzid enewnay ¨©©©£¥©£¨¦©¦§¨
.ziriay mdl dxengøîà ãçåepizpyny ,ipyd oeyld enk §©¨©

mixne` minkg la` ,`aiwr iaxkìò ãeLç øNònä ìò ãeLçä¤¨©©©£¥¨©
,úéòéáMä,jtidl oke.øéàî éaø ,íéîëç ïàîe ©§¦¦©£¨¦©¦¥¦

:mcewn zxkfend minkge xi`n iax zwelgn z` d`ian `xnbd
íò àéðúcúeøéáç éøác åéìò ìaéwL õøàäbdpnk bedpl §©§¨©¨¨¤¤¦¥¨¨¦§¥£¥

,mixagåokn xg`lãLçðãçà øáãìlr laiwy mixacdn §¤§¨§¨¨¤¨
,envréøác ,dlek äøBzä ìëì ãLçðíéîëçå .øéàî éaø ¤§¨§¨©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

BúBàì àlà ãLçð Bðéà ,íéøîBàøáceilr cygpyãáìa. §¦¥¤§¨¤¨§¨¨¦§¨
:ef `ziixaa sqep oicåéìò ìaéwL øbäz` miiwléøácd,äøBz ©¥¤¦¥¨¨¦§¥¨

eléôàe .dlek äøBzä ìëì ãeLç éåä ,ãçà øáãì ãLçðlkn £¦¤§¨§¨¨¤¨¨¥¨§¨©¨¨
mewnàeä éøäøîeî ìàøNékmiakek caer zeidl xfeg epi`e £¥§¦§¨¥¨

:`xnbd zx`an .xenbà÷ôðdpéîcaerk aygp epi`y jkn ¨§¨¦¨
,xnen l`xyik `l` miakekLéc÷ éàcdy`.ïéLecé÷ åéLecé÷ §¦©¦¦¨¦¦

diel ,zexb ,zexiag zlaw zece` dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:cg` xacn ueg dpedkeìa÷ì àaä ,ïðaø eðzúeøéáç éøác ¨©¨¨©¨§©¥¦§¥£¥

.BúBà ïéìa÷î ïéà ãçà øácî õeç¦¨¨¤¨¥§©§¦
ïéà ,ãçà øácî õeç äøBz éøác ìa÷ì àaL íéáëBk ãáBò¥¨¦¤¨§©¥¦§¥¨¦¨¨¤¨¥

ïéìa÷îeléôà ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .BúBàepi` m` §©§¦©¦¥§©¦§¨¥£¦
r lr lawnwx envíéøôBñ éøácî ãçà ÷eã÷czg` `xneg - ¦§¤¨¦¦§¥§¦

.eze` milawn oi` ,opaxcn
äiåì éøác ìa÷ì àaL éåì ïa ïëåxrey zeidle zxyl ,xiyl-] §¥¤¥¦¤¨§©¥¦§¥§¦¨

[ycwnd ziaa,äpeäë éøác ìa÷ì àaL ïäëålkd laiweõeç §Ÿ¥¤¨§©¥¦§¥§¨
ïéà ,ãçà øácîBúBà ïéìa÷î.ycwnd zcearløîàpL`xwie) ¦¨¨¤¨¥§©§¦¤¤¡©

(bl fíéîìMä íc úà áéø÷nä''åâåFl ,oxd` ipAn algd z`e ©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ
y rnyn ,'dpnl oinId wFW didzäãBáòä,ïøäà éðáì äøeñnä ¦§¤©¨¦§¨¨¨£¨©§¨¦§¥©£Ÿ

da äãBî BðéàL ïäk ìk,dlekaäpeäka ÷ìç Bì ïéàepi`e ¨Ÿ¥¤¥¤¨¥¥¤©§¨
mipdkl miwlgznd zepaxwa xnelk ,'oinid wey'a wlg lhep

.dpedk zepzn x`yae
epwizé÷á åðéàù éôì àîè ú÷æçá äéäé õøàä íòù ,íéîëç

,'úåøéáç éøáã' åéìò ìá÷éù ãò ,úåàîåèå úåøäè é÷åã÷ãá
.äøäèå äàîåè éðééðòá úåøéäæ úåâäðä íäå

:zexiag zlaw ote` ihxta zeziixa dnk d`ian `xnbdeðz̈
àaä ,ïðaøeäeðéàø íà ,úeøéáç éøác ìa÷ìâäBpLipic ©¨¨©¨§©¥¦§¥£¥¦§¦¤¥

zexiagBúéa CBúa äòðéöa,epiptl `ay mcewBúBà ïéìa÷î §¦§¨§¥§©§¦
,eixac lka on`pe xagk ewifgdl cinïéãnìî Ck øçàåBúBà §©©¨§©§¦

.dxdhe d`neh iwqråàì íàåmda bdep edepi`x `ly - §¦¨
,eziaa `rpivaéaø .BúBà ïéìa÷î Ck øçàå BúBà ïéãnìî§©§¦§©©¨§©§¦©¦

,øîBà éçBé ïa ïBòîLCk ïéáe Ck ïéa`l oiae edepi`x oia - ¦§¤©¥¥¨¥¨
,edepi`xãîì àeäå ,BúBà ïéìa÷îCìBäå Bkøãk`ede - §©§¦§¨¥§©§§¥

.onfd jynda zexiag zebdpda lbxzn
íéôðëì ïéìa÷î ,ïðaø eðzzexiag ixac envr lr lawnd - ¨©¨¨§©§¦¦§¨©¦

rbiy iptle dlik`d iptl eici lehiy envr lr lawl jixv
,mici zlihpa xdfdl eilr laiw m`e ,dnexz ly milke`a

,zexedh zwfga eiciy df oiprl eze` milawnøçàåCkxg`l - §©©¨
,mici zlihpa lbxzdyì ïéìa÷îx`y xneg,úBøäèwifgdl §©§¦§§¨

.zexenb zexedhk eizexdh z`àlà ìa÷î éðéà øîà íàå§¦¨©¥¦§©¥¤¨
íéôðëì,cala mici zlihpl -BúBà ïéìa÷îeicie df oiprl ¦§¨©¦§©§¦

m` la` .zexedh zwfgaìaé÷zexiag envr lràìå úBøäèì ¦¥¦§¨§Ÿ
óà ,íéôðëì ìaé÷,ìaé÷ àì úBøäèìeilr oikneq oi` ,xnelk ¦¥¦§¨©¦©¦§¨Ÿ¦¥

meiwa cenrl leki epi` m`y itl ,envr lr laiwy zexdha s`
zexidfa cenrl leki epi`y i`ce ,lw xac `edy mici zlihp oic

.zexdh ixneg x`y
dn onf mda bedpl jixv ,zexiag ixaca bedpl envr lr lawnd
`ed iznn zxxand `ziixa d`ian `xnbd .eilr jenqpy iptl

.mixagd lk x`yk zexdhd lr on`p

BúBà ïéìa÷î änk ãò ,ïðaø eðzibdpna bedpl eilr onf dnk - ¨©¨¨©©¨§©§¦
.zexedh eizexdh z` wifgpy ick zexiag,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

ïé÷Lîìopaxcn `idy dlw mz`nehy miwyn zxdh oiprl - §©§¦
migqta x`eank(:fh)zexiag ibdpn bdp m` ,ìL,íBé íéLon`p §Ÿ¦

la` .mixedh mdy mdilrúeñëìezeqk zxdh oiprl - ¦§
mr zeqkk qxcn oicn `nhz `ly xag ly zeqkk dwifgdl

zexiag ibdpn bdpiy cr xag epi` ,ux`d.LãBç øNò íéðL§¥¨¨¤
ìlä úéáeäæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBàoiae oiwyn zxdhl oia - ¥¦¥§¦¤¨¤§¤¨¤

ezeqk zxdhlìíéðL.LãBç øNò ¦§¥¨¨¤
:`xnbd dywnéøîeçîe éànL úéa élewî déì äåä ,ïk íà¦¥£¨¥¦¥¥©©¥§¥

,ìlä úéazeicra ef zwelgn dzpyp `l recne(`"n d"t)oia ¥¦¥
.lld zian xzei i`ny zia mda eliwdy zewelgnd

:`xnbd zvxznãçàå äæ ãçà ,íéøîBà ìlä úéa àlàäæ- ¤¨¥¦¥§¦¤¨¤§¤¨¤
zexiag eilr lawl jixv ezeqk zxdhl oiae oiwyn zxdhl oia

ììLíéLaexk lld zia ilewn `id ef zwelgny `vnpe ,mei ¦§Ÿ¦
.zewelgnd

B"îöòa é"àab ø"æç ñ"ëî ú"ìëz ã"éîìz ø"áç ïîéñ)- ¦¨¨¥©§¦§¥¤¤¤¨©©©§©§
jli`e o`kn zeziixaa mi`aend mipecipl fnex df oniq.(

éøö úeøéáç éøác ìa÷ì àaä ,ïðaø eðzìL éðôa ìa÷ì CäL ¨©¨¨©¨§©¥¦§¥£¥¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨
,íéøéáçìL éðôa ìa÷ì ïéëéøö ïðéà Búéá éðáe åéðáeäL £¥¦¨¨§¥¥¥¨§¦¦§©¥¦§¥§Ÿ¨
,íéøéáçla` .dxdh jxca mlibxne mcnln `edy iptnïaø £¥¦©¨

åéða óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLìa÷ì ïéëéøö Búéá éðáe ¦§¤©§¦¥¥©¨¨§¥¥§¦¦§©¥
ìL éðôaøáç äîBc BðéàL éôì ,íéøéáç äLìaéwLzexiag ¦§¥§Ÿ¨£¥¦§¦¤¥¤¨¥¤¦¥
envraìaéwL øáç ïáì.eia` zlaw zngn wx §¤¨¥¤¦¥

úeøéáç éøác ìa÷ì àaä ,ïðaø eðzéøöìL éðôa ìa÷ì CäL ¨©¨¨©¨§©¥¦§¥£¥¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨
,íéøéáçéøö íëç ãéîìz eléôàåìL éðôa ìa÷ì C.íéøéáç äL £¥¦©£¦©§¦¨¨¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨£¥¦

äáéLéa áLBéå ï÷æ,oixcdpqd zaiyia -éøö Bðéàéðôa ìa÷ì C ¨¥§¥¦¦¨¥¨¦§©¥¦§¥
ìL,íéøéáç äLiptnøákLàaà .áLiL äòMî åéìò ìaé÷ §Ÿ¨£¥¦¤§¨¦¥¨¨¦¨¨¤¨©©¨

óà ,øîBà ìeàLmzqíëç ãéîìzdaiyia ayeid owf epi`y ¨¥©©§¦¨¨
éøö BðéàìL éðôa ìa÷ì Càlà ,ãBò àìå .íéøéáç äLíéøçàL ¥¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨£¥¦§Ÿ¤¨¤£¥¦

.åéðôì ïéìa÷î§©§¦§¨¨
,ïðçBé éaø øîàlawl jixv mkg cinlz elit`y epipyy dn ¨©©¦¨¨

,dyly iptaúéðLð ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ìL Bða éîéa¦¥§¤©¦£¦¨¤©§¦§¦§¥
,Bæ äðLîminkg icinlza dxdhd lr mikneq eid `l epnfay ¦§¨

.dyly iptl zexiag elaiw `l m`
`pipg iax ly epa onfa did jky cnlnd dyrn d`ian `xnbd

:qepbihp` oaäãeäé éaøàúléî eäì ÷tzñéà éñBé éaøå ©¦§¨§©¦¥¦§©©§¦§¨
úBøäèa,mcil `ad dyrn iabl zexdh ipicn oica ewtzqd - ¦§¨

eøcLbef [egly-]éaø ìL Bða éaâì ïðaø,ñBðâéèðà ïa àðéðç ©©©¨¨§©¥§¤©¦£¦¨¤©§¦§
mdl exn`eda ïéiòì déì eøîà eìéfàel exn`ze eil` ekl - ©¦¦§¥§©¥¨
.xaca oiirlúBøäè ïéòè à÷c deçkLàede`vne ekld - ©§§©§¨¨¦§¨

,mzl`ya oiirl edeywia xy`ke ,envr ly zexdh `yep didy
e ,e`yn z` cixedeäééaâì déãécî ïðaø áéúBàaiyede - ¦©¨¨¦¦¥§©©§

migelyd mr zexiag ixac mdilr elaiwy eicinlzn minkg
,e`nhi `ly zexdhd lr exnyiy ick ,el`déà÷åéðeiòì eäéà §¨¥¦§©¥

da.mzli`y xaca oiirl cnre -déì éøîà eúàe`a - ¨£¨§¦¥
mdnr didy dyrnd z` extiqe el`d migelydäãeäé éaøì§©¦§¨

.éñBé éaøå,qepbihp` oa `pipg iax ly epa lr dcedi iax qrk §©¦¥
,eizexdh z` exnyiy migelyd minkgd lr jnq `ly jk lr

eìL åéáà ,äãeäé éaø eäì øîàóà íéîëç éãéîìz äféa äæ ¨©§©¦§¨¨¦¤¤¦¨©§¦¥£¨¦©
éaø Bì øîà .íéîëç éãéîìz äfáî àeäéñBé,dcedi iaxl §©¤©§¦¥£¨¦¨©©¦¥

ï÷æ ãBákepae qepbihp` oa `pipg iax ly mceak -àäéçpeî §¨¥§¥¨
,BîB÷îa,mzefal `pipg iax ly epa ly ezpeek dzid `lyàlà ¦§¤¨

eâäð Lc÷nä úéa áøçL íBiîdìeñìéñ íéðäk[dlrn-] ¦¤¨©¥©¦§¨¨£Ÿ£¦¦§
ïéàL ,ïîöòa,íãà ìëì úBøähä úà ïéøñBîoa `pipg iaxe §©§¨¤¥§¦¤©§¨§¨¨¨

.mipdk eid epae qepbihp`
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המשך בעמוד יב



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zexeka(ycew zay meil)

:zexag zlaw iabl zetqep zeziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ïleëåixac envr lr laiwy xag ,`ziixaa lirl miiepnd el` - §¨

,odke iel oke zexiagïäa eøæçLmpi`e mirxd mdiyrnl ¤¨§¨¤
,mdilr elaiwy dn z` miniiwnïéàúéîìBò ïúBà ïéìa÷îoeik ¥§©§¦¨¨¦

,mzlawa cenrl elki `ly,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
m`eøæçmirxd mdiyrnlúBiðBîèîamd ielbae ,[xzqa-] ¨§§©§¦

,zexiag ixac lr mixdfp oiicrïúBà ïéìa÷î ïéàmdy meyn ¥§©§¦¨
m` la` ,ueg itlk wx zexiaga mibdepe zeixad zrc z` miapeb

mirxd mdiyrnl exfgïúBà ïéìa÷î ,àéñäøôaxy`ky meyn §©§¤§¨§©§¦¨
.dxenb dxfg ef ixd daeyza mixfeg

éøîàc àkéà,ïäéøác eNò íàmirxdúBiðBîèîa`rpiva wxe ¦¨§¨§¦¦¨¦§¥¤§©§¦
,milwlewnd mdiyrnl exfgïúBà ïéìa÷îellig `ly meyn §©§¦¨

ok eyr m`e .ielba miny myàéñäøôa,ïúBà ïéìa÷î ïéà §©§¤§¨¥§©§¦¨
al mipzep mpi` ,jk lk exwte li`ede ,miny my elligy meyn

.dnily daeyza aeyl
:ztqep drcCk ïéa ,íéøîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøå ïBòîL éaø©¦¦§§©¦§ª©¤¨§¨§¦¥¨

ïéáeCk,ielba e` xzqa exfgy oia ±íeMî ,ïúBà ïéìa÷î ¥¨§©§¦¨¦
øîàpL(ci b dinxi)'íéááBL íéðá eáeL'elit`y myn epcnle ¤¤¡©¨¦¨¦

.daeyza milawzn 'miaaey' mi`xwpd ielba mi`hegd
BúBàk äëìä ,ïðçBé éaø øîà Bkò øôk Léà ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§©©¨©©¦¨¨£¨¨§

âefämilawn ote` lkay dgxw oa ryedi iaxe oerny iaxk ± ©
.mze`

ïðaø eðz,éàab äNòðå øáç íéøîBà eéä äðBLàøadpenn ± ¨©¨¨¨¦¨¨§¦¨¥§©£¨©©
,l`xyin miqn zeabl jlnd mrhn.Búøéáçî BúBà ïéçBcmbe ¦¥£¥¨

m`Løétze`abd onøîBì eøæç .BúBà ïéìa÷î ïéàm`yLøét ¥©¥§©§¦¨§©¥©
íãà ìëk àeä éøä.zexiagl eze` milawne £¥§¨¨¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàëéøèöéà àéiç øa àðeä áø©¨©¦¨¦§§¦¨
àzòL déì,zekld epnn le`yl mikixv minkgd eid ±äåä ¥©§¨£¨
déab ìééòeil` mi`a eide ±àâeæ äàî òaøàå ,óñBé áøå äaø ¨¦©¥©¨§©¥§©§©§¨¨

.ïðaøceúàc òîL,eäì øéè÷mdl owize xyw -äàî òaøà §©¨¨¨©§¨§¦§©§©§¨
éwzëz.[ze`qk-]eòîL óBqìminkgde sqei iaxe daxäNòðc ©§©¥©¨§§©£¨
`ped axeçìL ,éàabxneldéúeáéLçì ìéæ ,déìdéúeîã÷ì ìéæ ©©¨§¥¦©£¦¥¦§©§¥

ezepne`l aeyie qken zeidl el xgay zeaiygd xg` jli -
.elv` jlp `l ep`e dpey`xdeäì çìL,minkgl `ped axéøãä ¨©§©§¦

éa.i`ab zeidln ia izxfg ±ìæà àì óñBé áø,elv` [jld `l-] ¦©¥Ÿ£©
.ìæà äaø:mnrh z` `xnbd zx`anóñBé áømeyn jld `l ©¨£©©¥

y,àðéðz ,øîàm` elit` elit`yLøéteze`abnïéìa÷î ïéà ¨©§¦¨¥©¥§©§¦
.BúBàäaøy meyn jld,øîà`ld,àðéðzyøîBì eøæçm`y ©¨¨©§¦¨¨§©

àeä éøä Løét.íãà ìëk ¥©£¥§¨¨¨
weqtl mkgd on`p mixac el` oipra `ziixa d`ian `xnbd

:envrleðzïðaø,ä ìkd zenda,úBøBëa,men mda ltp m` ¨©¨¨¨©§
äàBø íãàmixzen mde reaw `ed mda ltpy mend m` ¨¨¤

,daxwda miaiige xaer men `edy e` ,dhigylî õeçz` ¥
xekadåéLã÷ úà äàBøå .Bîöò ìMminly mc`l yi m` ± ¤©§§¤¤¨¨¨

mzectl xzene reaw mend m`d d`ex ,men mda ltpe eziaa
.oileglåmc` d`ex okåéúBøNòî úà.ely dnda xyrn ± §¤©§§¨
ìàLðåenvrl mc`ìò,åéúBøäèd`neh wtq oda rxi` m`y §¦§¨©§¨¨

mkg le`yl jixv epi`e envrl weqtl leki ,zeklda iwa `ede
.xg`

:`ziixad ipic z` zx`an `xnbdøî øîà,íãà úBøBëaä ìk ¨©©¨©§¨¨
õeç äàBø.Bîöò ìMî:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,àîéìéà ¤¦¤©§§©¨§¦©¦¥¨

ãça,cg` mkga ±éîïîéäîxeka xizdl on`p `ed m`d ± §©¦§¥¨
onwl epipy `lde ,mixg` ly elit`(:el)xeka hegyl xziddy
.dyly ici lr `ed men ea ltpyàlàxaecnàúìúa± ¤¨¦§¨¨

xekad ly milrad `edy odkde ,xekad z` mixiznd dylya
envr zexeka z` ze`xl i`yx epi` recn ok m` ,mdn cg`

,cgi mdnréîeéãéLçexiziy mixg`d mipyd mb miceyg ike ± ¦£¦¦
,xeq`d z` eliayaïðúäåzenaia(:dk)dnaidy mkgdyäðàéî §¨§©¥£¨

,äpàOé åéðôa äöìçL Bà`ly dze` xizdy ea micyeg oi`e ¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨
,envra dp`yil ick oickúéa àeäL éðtîïéc`ly meyn - ¦§¥¤¥¦

mpi` mde my eid dyly ly oic zia `l` ecal my did
epl oi` xeka zxzda mb ok m`e .eliaya dxizdl miceyg
milrad liaya xeqi`a edexiziy mixg`d ipya ceygl

.mdnry
:`xnbd zvxzníìBòì`ziixaa xaecnãçamilrad xy`k ± §¨§©

,oick `ly epxiziy micyeg ep` jkle ,ecal exizn xekad ly
exnel yi ,xizdl dyly jixvy epiywdy dnáø øîàãë¦§¨©©

ïðçBé éaø øîà àcñçmixcp zkqna(.gr)my xaecnyãéçéa ¦§¨¨©©¦¨¨§¨¦
äçîeî,ecal mixcp xizdl lekiyénð àëäxaecnãéçéa §¤¨¨©¦§¨¦
äçîeî.ecal xeka ze`xl lekiy §¤

:lirl `ziixaa epcnl ceråéLã÷ úà äàBøåxnel ceyg epi`e §¤¤¨¨¨
`ed dfa mrhde ,reaw men `edy xaer men lréòa éàc§¦¨¥

eäééìò ìéLzéîmiycwd z` `ivedl dvex did m`y meyn - ¦§¦£©§
did mkgde ,mkgl eycwd lr l`yidl leki did ,oilegl el`d
xwyl el dnle ,zerha ycwd `edy itl ycwdd z` xwer

.reaw `ed df meny xnele
einen z` ze`xl on`py dn,åéúBøNòîmeyn `edéòa éàc ©§§¨§¦¨¥

déa éãLdéøãò déleëa àîeîlr xnele xwyl ceyg epi` ± ¨¥¥¨§¥¤§¥
zectl xizdl leki didy meyn ,reaw men `edy xaer men
lka reaw men lihn didy ici lr xzend ote`a dfd xyrnd
men zlra dzid xyrnd znda s` if`e ,xyiry iptl excr

.dzectl i`yx dide
åy mrhdåéúBøäè ìò ìàLðmeyn `edéîéa déì eæç àäc §¦§¨©§¨¨§¨£¥¦¥

Búàîeè,ez`neh inia dlik`l el miie`x mi`nh oilegy oeik ± §¨
mixedh mdy xnel ceyg epi` jkl ,mciqtn epi` e`nhp m` s`e

.mi`nh zn`a md xy`k

êìò ïøãäïéáééç ìàøùé äîë ãò

ïéùã÷åîä éìåñô ìë ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
mdy meyn ,'miycwd ileqt' mi`xwp men mda ltpy miycw
xyak mc` lkl lk`p mxyae mze` micete ,daxwdl mileqt
xyrne xeka oiay mipicd iwelig z` zx`an dpynd .oileg

:men mda ltpy zepaxw x`y oial men mda ltpy xg`ìk̈
ïéLc÷enä éìeñt,daxwdl elqtpe ,men mda ltpy miycw ± §¥©§¨¦
Lc÷äì ïúàðä)ycwdl jled oeictd ly geexd lk ±,(mde £¨¨¨©¤§¥
æéìèéàa ïéøkîðcreind weya mxknl leki mze` dcetd ± ¦§¨¦¨¦§¦

xweia xzei xknp xyad myy ,oileg xyae zenda xknnl
,oldlck ,miycwd oeifa meyn yyeg epi`e ,ziaa xknpd xyan

,æéìèéàa ïéèçLðå,mipew daxd yi myyàøèéìa ïéì÷Lðå± §¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨
,oileg xya mixken miavwdy jxck ,lwyna mxknl xzen
,xacd xzed ,oeifa jxc `ed lwynae weya dxikndy s`e
`ed df xzide .giexi ycwdde ,xweia xzei mecti jk ici lry

,elqtpy zepaxwd lkaøNònäå øBëaä ïî õeçmixknp mdy ¦©§§©©£¥
df ote`ay s` ,cne`a `l` lwyna mxknl xeq`e ,ziaa wx

meyn z`fe ,mzxikna ciqtne zegt mdilr minlynïúééðäL¤£¨¨¨
,íéìòaì,oilegl cin `vei `ed men ea ltep xy`k xekady ©§¨¦

,oeict miperh mpi` mdipyy oeike ,eilral jiiy xyrnd xyae
exizd `l jkitl ,milral jled mxya zxiknn geexd lke
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המשך בעמוד ל

oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay
ïìåëåueg zexiag ixac lawl `ad :ipzwc ,`id lirlc `ziixa jdc `tiq Ð

laiwy iela oke ,cg` xacn ueg dpedk ixac eilr laiwy odk oke ,cg` xacn
mc z` aixwnd" :xn`py ,oze` oilawn oi` Ð cg` xacn ueg diel ixac eilr
mwlg" Ð mda aizk dn mewn ly epevx oiyer mipdkdy onfa .'ebe "minlyd

ly epevx oiyer oi`yke ,"iy`n mze` izzp
xebqie mka mb in" Ð oda aizk dn mewn
mze` oilawn oi` oda exfgy oleke ."mizlc
wxta i`nc zkqnc `ztqeza .'ek zinler

."`ikehp` zlga xzen enewna fxe`d"åùò
úåéðåîèîá íéøáãmy ellig `ly Ð

.mze` oilawn Ð `iqdxta minyåúåàë
âåæä.dgxw oa ryedi iaxe oerny iax Ð
éàáâ.l`xyin qn zeabl jlnl dpenn Ð
ùøéô.ze`abd on Ðàúòù äéì àëéøèöéà

epnid le`yl ,el oikixv minkg eidy Ð
.zekldåäì øè÷rax` mdl owize xyw Ð
.ze`né÷úëú.ze`qk =äéúåáéùçì ìéæÐ

el xgay zeaiygd xg` ,dizeaiygl jli
.elv` jlp `l ep`e ,qken zeidléá éøãäÐ

.ze`abnåéùã÷ úà äàåøåel yi m` Ð
m` d`xi Ð men oda ltpe eziaa minly

.legl m`iveie mctie ,`ed reawåéúåøùòî
.men mda ltpy dnda xyrn Ðìò ìàùðå

åéúåøäè,zeklda iwa m` ,envr `ed Ð
oda rxi` m` eizexdh lr envrl l`yp

.xg` mkg lv` jlil jixv epi`e ,wtqõåç
åîöò ìùîmen ze`xl i`yx odk oi`y Ð

.exizdle eizexeka lyïîéäî éî ãçåÐ
mixg` ly elit`e ,xeka xizdlopz op`de

:(a,el) "oiycwend ileqt lk" wxta onwl
df ixd ,eci drhwpe epir zinqipy xeka

.zqpkd ipa dyly it lr hgyiàìà
àúìúá.odn cg` xekad lra odke Ðéîå
éãéùç.eliaya edlek Ðïðúäå.zenaia Ð

äöìçù åà äðàéî,mkgd iptl dy` Ð
zpn lr xnel ,cygp epi`e .dp`yil xzen

.dxizd okïéã úéá àåäù éðôî,xnelk Ð
dyly oic zia `l` ,my ecal did `ly

.my eidïðçåé éáø øîà àãñç áø øîàãë
äçîåî ãéçéáwxta ,mixcp zkqna Ð

.(`,gr) "dqxe`nd dxrp"úà äàåøå
åéùã÷xaer men lr xnel cygp epi`e Ð

xwyl el dnc .reaw `edydid m` `d
,xzida zeyrl leki ,legl o`ivedl dvex
ycwdc dhxga geztle ,mkgl l`yile
la` .eizycwd zerha :xnele ,zerh
mgxn `dc ,diycw` `l edi`c ,xekaa
.cygpe ,ikd xninl `kil Ð yecw

åéúåøùòîåxaer lr xnel cygp epi`c Ð
ded ,`xwirn ira ded i`c .reaw `edy

.excr xyriy mcew ,`xizida ciaråäìåëá àîåî éãù:aizkc ,mend lr lg dnda xyrnc .xyri jk xg`e ,miycwa men lihnk iedilc miyecw opi` oiicrc Ð
.cygp epi` jklid "rxl aeh oia xwai `l" (fk `xwie)åéúåøäè ìò ìàùðåciqti dn Ð od ze`nh m`c ."xedh" `nh lr xnel ceyg epi` Ð.d`neh inia dil `fg `d

.ez`neh inia elit` dil `ifg `l d`nh dnexzc ,ixiinw oilegae

äîë ãò êìò ïøãä

ïéùã÷åîä éìåñô ìë.men oda ltpy miycw Ðùã÷äì ïúàðä.dlek `yxtn `xnbae .`id ycwd z`pd ,xweia oze` oixken m` Ðæéìèéàá,daxd oigwely .weya Ð
.xweia xknpeàøèéìá ïéì÷ùðå.oileg xya oixken oiavwdy jxck Ðøùòîå øåëá.xweia oixknp m` Ðíéìòáì ïúàðäxyad xkene .odkl ez`pd Ð xeka Ð

zeheicd z`pd meyne .`id l`xyi eilral xweia ezxikn z`pd Ð xyrne .xeka ly milra ixw odkle .einc lhep odkde ,mc` lkl lk`p xeka xyac ,dvxiy in lkl
ciqti m`e ,cne`a `l` ,`xhila oilwyp oi`e .jk lk mc` ipa mdilr evtwi `ly it lr s`e ,eziaa `l` ,filhi`a exkenl oileg bdpn oda bedpl miycwa opilflfn `l

.da ol ziløåëáá äðî ãâðë äðî ïéì÷åùå.dcbpk xeka xya lewyl leki ,`xhila dlwypy oileg xya zkizg el yi m`y Ð
àøîâ
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ïìåëåinre miplfb` :(`,f) dxf dcearc `nw wxta qxhpewd yxit Ð 'ek oda exfgy

rnync ?mze` oilawn oi` dnl :dniz edfe .ahenl oryxn exfgy ,i`w ux`d

oeylc ,cere .'ek zexiag ixac eilr lawny ,[xag] ux`d mr zeyrl dpwz oi`c

zeipenhna oda exfg :dcedi iax xn`c ,cere .zxg` mrt elaw xaky rnyn "zinler"

zeipenhna ahenl exfg m`y ,oze` oilawn oi`

`xi ef ike .oze` oilawn oi` Ð `iqdxta `le

,`yix` i`wc :mz epiax xne`e ?xzqa miny

ux`d mr :ipy wxta i`ncc `ztqeza ipzwc

eilr lawy ieb) ,'ek zexiag ixac eilr lawy

dxez ixac eilr laiwy xb ('ek zexiag ixac

lawy iel ,'ek dpedk eilr lawy odk .'ek

,oda exfgy oleke :ipzw xcde .'ek diel zcear

oi` Ð mdiyrn elwlwe mxeql exfgy ,xnelk

cenrl elki `lc oeik ,zinler oze` oilawn

,xnelk ,zeipenhna :xne` dcedi iax .da

lr oixdfp ielbae ,zeipenhna mxeql exfgy

zrc oiapeby ,oze` oilawn oi` Ð zexiag ixac

ixnbl m` la` .miptl `l` oiyer oi`e zeixad

oze` oilawn Ð `iqdxta s` ,mdiyrn elwlw

.ixnbl dxfg Ð oixfegykc ,aeyiyk

àëéàÐ zeipenhna mdixac eyr ixn`c

exfgy mcew dlgzn mda epxkdy

xzqa s` zexiag ixac oibdep eidy ,mxeql

`l m` la` .eaeyiyk mze` oilawn Ð

ik ,zexiag ixac eyry mlern mda epxkd

ahid oixdfp eid `l drpvae ,`iqdxta m`

zeixad zrc iapeby ,mze` oilawn oi` Ð

.mdàäã:dniz Ð ez`neh inia dil efg

didi `l ike ,dil `ifg `lc d`nh dnexze

`icdae .xzide xeqi` lk x`ya oke ?on`p

`axev i`d :(`,bq oiaexir) "xcd" yixa opixn`

.diytpl dil ifg opaxc

äîë ãò êìò ïøãä

õåçÐ milral oz`pdy xyrnde xekad on

oz`pdc meyn ,mrh yxtny it lr s`

gkenck ,`id `ziixe`cn oigxk lr Ð milral

"wlg" seqae (`,g) dxenzc `nw wxta

:yixcc .zgcpd xir iab (a,aiw oixcdpq)

`vi ,jznda zxeza oilk`py in Ð "jznda"

,jznda zxeza oilk`p oi`y xyrne xeka

ueg filhi`a oixknp oiycwend ileqt lk :opzc

,`wtp `xw meyn `nye .xyrnde xekad on

.ycwdl oz`pd oi`y xaca oeifa oibdep oi`c
xyrna
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ריט
oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

ïìåëåueg zexiag ixac lawl `ad :ipzwc ,`id lirlc `ziixa jdc `tiq Ð
laiwy iela oke ,cg` xacn ueg dpedk ixac eilr laiwy odk oke ,cg` xacn
mc z` aixwnd" :xn`py ,oze` oilawn oi` Ð cg` xacn ueg diel ixac eilr
mwlg" Ð mda aizk dn mewn ly epevx oiyer mipdkdy onfa .'ebe "minlyd

ly epevx oiyer oi`yke ,"iy`n mze` izzp
xebqie mka mb in" Ð oda aizk dn mewn
mze` oilawn oi` oda exfgy oleke ."mizlc
wxta i`nc zkqnc `ztqeza .'ek zinler

."`ikehp` zlga xzen enewna fxe`d"åùò
úåéðåîèîá íéøáãmy ellig `ly Ð

.mze` oilawn Ð `iqdxta minyåúåàë
âåæä.dgxw oa ryedi iaxe oerny iax Ð
éàáâ.l`xyin qn zeabl jlnl dpenn Ð
ùøéô.ze`abd on Ðàúòù äéì àëéøèöéà

epnid le`yl ,el oikixv minkg eidy Ð
.zekldåäì øè÷rax` mdl owize xyw Ð
.ze`né÷úëú.ze`qk =äéúåáéùçì ìéæÐ

el xgay zeaiygd xg` ,dizeaiygl jli
.elv` jlp `l ep`e ,qken zeidléá éøãäÐ

.ze`abnåéùã÷ úà äàåøåel yi m` Ð
m` d`xi Ð men oda ltpe eziaa minly

.legl m`iveie mctie ,`ed reawåéúåøùòî
.men mda ltpy dnda xyrn Ðìò ìàùðå

åéúåøäè,zeklda iwa m` ,envr `ed Ð
oda rxi` m` eizexdh lr envrl l`yp

.xg` mkg lv` jlil jixv epi`e ,wtqõåç
åîöò ìùîmen ze`xl i`yx odk oi`y Ð

.exizdle eizexeka lyïîéäî éî ãçåÐ
mixg` ly elit`e ,xeka xizdlopz op`de

:(a,el) "oiycwend ileqt lk" wxta onwl
df ixd ,eci drhwpe epir zinqipy xeka

.zqpkd ipa dyly it lr hgyiàìà
àúìúá.odn cg` xekad lra odke Ðéîå
éãéùç.eliaya edlek Ðïðúäå.zenaia Ð

äöìçù åà äðàéî,mkgd iptl dy` Ð
zpn lr xnel ,cygp epi`e .dp`yil xzen

.dxizd okïéã úéá àåäù éðôî,xnelk Ð
dyly oic zia `l` ,my ecal did `ly

.my eidïðçåé éáø øîà àãñç áø øîàãë
äçîåî ãéçéáwxta ,mixcp zkqna Ð

.(`,gr) "dqxe`nd dxrp"úà äàåøå
åéùã÷xaer men lr xnel cygp epi`e Ð

xwyl el dnc .reaw `edydid m` `d
,xzida zeyrl leki ,legl o`ivedl dvex
ycwdc dhxga geztle ,mkgl l`yile
la` .eizycwd zerha :xnele ,zerh
mgxn `dc ,diycw` `l edi`c ,xekaa
.cygpe ,ikd xninl `kil Ð yecw

åéúåøùòîåxaer lr xnel cygp epi`c Ð
ded ,`xwirn ira ded i`c .reaw `edy

.excr xyriy mcew ,`xizida ciaråäìåëá àîåî éãù:aizkc ,mend lr lg dnda xyrnc .xyri jk xg`e ,miycwa men lihnk iedilc miyecw opi` oiicrc Ð
.cygp epi` jklid "rxl aeh oia xwai `l" (fk `xwie)åéúåøäè ìò ìàùðåciqti dn Ð od ze`nh m`c ."xedh" `nh lr xnel ceyg epi` Ð.d`neh inia dil `fg `d

.ez`neh inia elit` dil `ifg `l d`nh dnexzc ,ixiinw oilegae

äîë ãò êìò ïøãä

ïéùã÷åîä éìåñô ìë.men oda ltpy miycw Ðùã÷äì ïúàðä.dlek `yxtn `xnbae .`id ycwd z`pd ,xweia oze` oixken m` Ðæéìèéàá,daxd oigwely .weya Ð
.xweia xknpeàøèéìá ïéì÷ùðå.oileg xya oixken oiavwdy jxck Ðøùòîå øåëá.xweia oixknp m` Ðíéìòáì ïúàðäxyad xkene .odkl ez`pd Ð xeka Ð

zeheicd z`pd meyne .`id l`xyi eilral xweia ezxikn z`pd Ð xyrne .xeka ly milra ixw odkle .einc lhep odkde ,mc` lkl lk`p xeka xyac ,dvxiy in lkl
ciqti m`e ,cne`a `l` ,`xhila oilwyp oi`e .jk lk mc` ipa mdilr evtwi `ly it lr s`e ,eziaa `l` ,filhi`a exkenl oileg bdpn oda bedpl miycwa opilflfn `l

.da ol ziløåëáá äðî ãâðë äðî ïéì÷åùå.dcbpk xeka xya lewyl leki ,`xhila dlwypy oileg xya zkizg el yi m`y Ð
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ïìåëåinre miplfb` :(`,f) dxf dcearc `nw wxta qxhpewd yxit Ð 'ek oda exfgy

rnync ?mze` oilawn oi` dnl :dniz edfe .ahenl oryxn exfgy ,i`w ux`d

oeylc ,cere .'ek zexiag ixac eilr lawny ,[xag] ux`d mr zeyrl dpwz oi`c

zeipenhna oda exfg :dcedi iax xn`c ,cere .zxg` mrt elaw xaky rnyn "zinler"

zeipenhna ahenl exfg m`y ,oze` oilawn oi`

`xi ef ike .oze` oilawn oi` Ð `iqdxta `le

,`yix` i`wc :mz epiax xne`e ?xzqa miny

ux`d mr :ipy wxta i`ncc `ztqeza ipzwc

eilr lawy ieb) ,'ek zexiag ixac eilr lawy

dxez ixac eilr laiwy xb ('ek zexiag ixac

lawy iel ,'ek dpedk eilr lawy odk .'ek

,oda exfgy oleke :ipzw xcde .'ek diel zcear

oi` Ð mdiyrn elwlwe mxeql exfgy ,xnelk

cenrl elki `lc oeik ,zinler oze` oilawn

,xnelk ,zeipenhna :xne` dcedi iax .da

lr oixdfp ielbae ,zeipenhna mxeql exfgy

zrc oiapeby ,oze` oilawn oi` Ð zexiag ixac

ixnbl m` la` .miptl `l` oiyer oi`e zeixad

oze` oilawn Ð `iqdxta s` ,mdiyrn elwlw

.ixnbl dxfg Ð oixfegykc ,aeyiyk

àëéàÐ zeipenhna mdixac eyr ixn`c

exfgy mcew dlgzn mda epxkdy

xzqa s` zexiag ixac oibdep eidy ,mxeql

`l m` la` .eaeyiyk mze` oilawn Ð

ik ,zexiag ixac eyry mlern mda epxkd

ahid oixdfp eid `l drpvae ,`iqdxta m`

zeixad zrc iapeby ,mze` oilawn oi` Ð

.mdàäã:dniz Ð ez`neh inia dil efg

didi `l ike ,dil `ifg `lc d`nh dnexze

`icdae .xzide xeqi` lk x`ya oke ?on`p

`axev i`d :(`,bq oiaexir) "xcd" yixa opixn`

.diytpl dil ifg opaxc

äîë ãò êìò ïøãä

õåçÐ milral oz`pdy xyrnde xekad on

oz`pdc meyn ,mrh yxtny it lr s`

gkenck ,`id `ziixe`cn oigxk lr Ð milral

"wlg" seqae (`,g) dxenzc `nw wxta

:yixcc .zgcpd xir iab (a,aiw oixcdpq)

`vi ,jznda zxeza oilk`py in Ð "jznda"

,jznda zxeza oilk`p oi`y xyrne xeka

ueg filhi`a oixknp oiycwend ileqt lk :opzc

,`wtp `xw meyn `nye .xyrnde xekad on

.ycwdl oz`pd oi`y xaca oeifa oibdep oi`c
xyrna
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רכ
oifge` mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

àøîâåðåéãô éðôì àìà.ycwdl mince Ðïéèçùðleki j`ide ,dinza Ð
dhigy xg`l oilegl `ivedl exkenläëøòäå äãîòä éòá àäycwd zndac Ð

odkd iptl dndad z` cinrde" :(fk `xwie) aizkc ,miign `l` zictp dpi`
.'ebe "odkd dze` jixrdeøîàã ïàîì àçéðä:(a,al) dxenzc `xza wxta Ð

,dkxrde dcnrd llka eid `l gafn iycw
xg`l oixknpe oictpc inewe`l `ki`

.dhigyàø÷éòîãàoicet milradyk Ð
d`pd `ki` ycwdd cin dlgzn oze`

fl dil zixy i` .ycwdlfilhi`a ipea
.wixte ith Ð oeict xg`líéìòáì ïúàðäù

xeka lr ycwdl minc mey mipzep oi`y Ð
.dnda xyrneäãôú àìxey xeka j`" Ð

,(gi xacna) 'ebe "dctz `l fr xeka e`
xknp la` ,oze` oicet oi` milra :rnyne

.odk cil `aiyn mixg`l `edìàâé àìÐ
."l`bi `l ycw didi ezxenze `ed dide"
`kdc "l`bi `l" opixnbc Ð xknp oi`e
onwl yxtnck ,[minxgc] "l`bi `l"n

.oizrnyaàúééøáî àúåîã÷á äééðùåÐ
onwle .`ziixan xwad znkyda dwxite
`kd :ikd dl ipye .`ziixa i`n yxtn

.'ek dnda xyrna oizipznäãéáà áùäÐ
xyrnae .gixqie ,elek elke`l oileki oi`y

.ixiinw men lraäá åòâð.xizdl Ðäéñøñ
.dirny =àùøãî éáá äøîài`dl Ð
.`wexitõ÷òã ïàîipvwry `ed in Ð

divwrz Ð inyn dxn` `ly ,ipkype
.`zny ,`axwrúåááåãd`pde .zerp Ð

.igk dnecy ,el `edíéáðò øîåëÐ
dpny e` mini dray cg` ilka otqe`y

.elyazie ewgciy ,miniàúééøá éàîÐ
."`ziixan diipye" lirl oxn`cåòéìáî

åáìçáalgd `l` .xya xeknl xeq`c Ð
inc oda el rilaie ,xekni oicibde xerde
,xweia oicibde xerd el xekniy Ð xyad
.dpzna xyad el ozie ,lkd deyy dnk

øîà÷ éàî,"eze` oixken" ipz `xwirn Ð
."erilan" ipz xcde ,ekxck rnyncìåãâã

.mezi epi`y Ðáìåì ç÷åìämc` gwel Ð
ehwlpy zexit ux`d mrn ziriaya
zqpkpy ziyy zac meyn ,ziriaya
xg` oikled zepli`d lke ,`id ziriayl
i`yx epi` bexz`e .bexz`n ueg dhpg
,ziyya dhpgc ab lr s` ziriaya gwil
zexite ,opilf` dhiwl xza bexz`c meyn
zexit inc oixqen oi`e .`id ziriay
,dxegq mda dyery ,ux`d mrl ziriay
digl dlkyk xeriad onfa oxran epi`e

.dcyayàúìéî àçëåî àì íúämeyn Ð
.alela mrilady xkip epi`e ,milw eincc
`gken inp drladac elit` Ð `kd la`
oi`y reci xacdc ,xyad xkenc `zlin

.mixwi minca i`d ilek xknp xerïë íàÐ
.ipzw `cg dlekcéðîéæ éøúxyrn" Ð

il dnl `ziixaa ipzc "dndaàåä äéäå
åúøåîúåi`dne ,aizk dnda xyrna Ð

ik ,jklid .xknp epi`c ol `wtp "l`bi `l"
ziiyrc `inec Ð xeknl `xw dixq`

.dil xq`c `ed dxenzäùåò éúîéà
íééçî äøåîúl`bp epi` izni` ,inp ikd Ð

xg`l la` ,miign `l` dxez dxn` `l Ð
.xknp dhigyåèà äèéçù øçàì åøæâ ïðáøå

äèéçù éðôìp epi` :lirl ipzwck Ð.hegy `le ig `l xkníåùéðä øáã.dhigy xg`l opax xefb Ð xyaa `l` epi` dndac zeaiyg lky ,xyad oebk ,miign xknp Ð
åðéàùå
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øùòîázyy ax jxved ,drlada lecbl ixyc `axl elit` Ð 'ek minezi ly dnda

ileqtc `inec ,drlad `la oizipzn dil rnync .minezi lya cinrdl

.filhi`a oiycwend

åòéìáîwcwcl yie .oicibde xerde algd `l` ,xyad xeknl xeq`c Ð ealga

onwl xq`c o`n elit`c ,o`kn

`din ealg Ð xekad lr ieb zepndl (a,al)

dlik`a xeq`c oeik ,dil aiyg xerkc ,ixy

xeq` `lc ,cib ly epny ,edine .l`xyil

iaxk dkld la` .xeq`c xyti` Ð `ziixe`cn

yxtny enk ,xyad elit` iebl ixyc ,`aiwr

.onwl

íàipnif ixz dnda xyrn dnda xyrn ok

`peeb i`d ik wiicc zenewn yi Ð il dnl

ip` xne` df" iab (`,a) `rivn `aa yixa

yixae .ipzw "df"e "df" `de :jixtc ,"diz`vn

.il dnl "xeq`" "xeq`" :jixt (a,c) mixcp

"dyly" "dyly" :jixt (`,b) oixcdpq yixae

`niz ike :(`,g) `wxit `edda cer .il dnl

,oenf zkxa Ð "oenf" i`n :yxtn `w iyext

."dylya oenfd zkxae dyly oenf" :`ipzde

:yxtnc (a,ak) ohw crenc `xza wxtae

`ipzde :jixt ,mei miyly zerixnle dgnyl

."mei miyly zerixnle miyly dgnyl"

ip`" :jixt (`,cw `xza `aa) "xek zia" wxtae

.il dnl ipnif ixz "jl xken ip`" "jl xken

,`peeb i`d ik jixt `l izkec dnkac :dnize

lzeka oikq urp iab (a,fh) oilegc `nw wxta

iyext :mzd xn`wc ,dxiyk ezhigy da hgye

`lc oikq Ð rwxwl xaegna i`n ,yxtn `w

ixz "dxiyk ezhigy" :jixt `le ,dil lhan

(`,gv oileg) "dypd cib" wxtae .il dnl ipnif

,ze`nh mivia mr owlyy zexedh mivia iab

"zexeq`" :jixt `le ,yxtn `w iyext :xn`wc

my) "xyad lk" wxtae .il dnl "zexeq`"

,`nh bc mr eglny xedh bc iab (`,biw

"xzen" jixt `le ,yxtn `w iyext :xn`wc

`nw `aa) "`nw lfebd"ae .il dnl "xzen"

iyext :xn`wc ,elwlwe oipne`l ozp iab (a,gv

ipnif ixz "mlyl oiaiig" :xn`w `le ,yxtnw

lk" iab (a,an) "gleyd" wxt oihibae .il dnl

:xn`wc ,"icar ipelte ipeltl mipezp iqkp

"epw `le" "epw `le" :jixt `le ,yxtnw iyext

ixz" jixtc izkec ipd lkac :xnel yie !il dnl

iyext" jk lk xnel jiiy `l Ð "il dnl ipnif

.jixt `lc izkec jpda enk ,"yxtnw

[`ad cenrl jiiy]óàåax xa l`eny ax

`xwn :yexit Ð `axc `dl dl xaq wgvi

.dinrhn `le ,`pixg`
`lc

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

àøîâúîéà ."Lc÷äì ïúàðä ïéLc÷enä éìeñt ìk"¨§¥©§¨¦£¨¨¨©¤§¥¥©
íéìòác ïúàðä Lc÷äì ïúàðä ,BðBéãt øçàì àîéìéà¦¥¨§©©¦§£¨¨¨©¤§¥£¨¨¨¦§¨¦
äãîòä éòa àä ïéèçLð ,BðBéãô éðôì àlà !àeä¤¨¦§¥¦§¦§¨¦¨¨¥©£¨¨
eéä àì çaæî éLã÷ :øîàc ïàîì àçéðä !äëøòäå§©£¨¨¨¦¨§©§¨©¨§¥¦§¥©Ÿ¨
ììëa eéä :øîàc ïàîì àlà ,äëøòäå äãîòä ììëa¦§©©£¨¨§©£¨¨¤¨§©§¨©¨¦§©
íìBòì àlà øîéîì àkéà éàî ,äëøòäå äãîòä©£¨¨§©£¨¨©¦¨§¥©¤¨§¨

"Lc÷äì ïúàðä" éàîe ,ïBéãt øçàì¯àøwéòîcà, §©©¦§©£¨¨¨©¤§¥©§¥¦¨¨
æéìèéàa ïéèçLðå æéìèéàa ïéøkîð øî eäì éøLc ïåéëc§¥¨§¨¥§¨¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦¨¦§¦

ïéì÷Lðåéôè ,àøèéìa÷éøôeïî õeç" .àøwéòî §¦§¨¦§¦§¨¨¥¨¥¥¦¨¨¦
øNònä ïîe øBëaäïúééðäLøBëa àîìLa ."íéìòaì ©§¦©©£¥¤£¨¨¨©§¨¦¦§¨¨§

¯.ïacæéî déúéáa àä ,ïacæéî àìc àeä æéìèéàa§¦§¦§¨¦§©©¨§¥¥¦§©©
øBëáa ,àéðúäå ïacæéî éî déúéáa ,øNòî àlà¤¨©£¥§¥¥¦¦§©©§¨©§¨¦§

"äcôú àì" :øîàð¯àì" :øîàð øNòîa ,éç økîðå ¤¡©Ÿ¦§¤§¦§¨©§©£¥¤¡©Ÿ
"ìàbé¯íz àì ,èeçL àìå éç àì økîð Bðéàå ¦¨¥§¥¦§¨Ÿ©§Ÿ¨Ÿ¨

àúléî àä !íeî ìòa àìåàéLwéàúLL áøì déì §Ÿ©©¨¦§¨¦©§¨¥§©¥¤
dééðLå ,àzøBàaàúeîã÷aàúééøaîäîäa øNòîa : §§¨§¨§¨§©§¨¦¨©§¨§©§©§¥¨

.da eòâð äãéáà úáLä íeMîe ,ïðé÷ñò íéîBúé ìL¤§¦¨§¦©¦£¨©£¥¨¨§¨
éãéà éaødéñøñìæà ,dépéî dòîL äåä úLL áøc ©¦¦¦¨¨¥§©¥¤£¨¨§¨¦¥£©

áø òîL .déîMî døîà àìå àLøãî éa døîà£©¨¥¦§§¨§¨£©¨¦§¥§©©
ïàî :øîà ,ãt÷éà ,úLLõé÷òc¯déö÷òéì!àaø÷ò ¥¤¦§©£©©©£¦¦£§¥©§©¨

dpéî déì à÷ôð éàî úLL áøå¯äãeäé áø øîàc §©¥¤©¨§¨¥¦¨§¨©©§¨
éëå "íéîìBò Eìäàá äøeâà" áéúëc éàî :áø øîà̈©©©¦§¦¨¨§¨¨§¨¦§¦
:ãåc øîà àlà íéîìBò éðLa øeâì íãàì øLôéà¤§¨¨¨¨¨¦§¥¨¦¤¨¨©¨¦
íìBòa étî äòeîL øác eøîàé ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨Ÿ§§©§¨¦¦¨¨
:éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc !äfä©¤§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
íìBòa åétî äòeîL øác íéøîBàL íëç ãéîìz ìk̈©§¦¨¨¤§¦§©§¨¦¦¨¨

äfä¯øa ÷çöé éaø øîàå ;øáwa úBááBc åéúBúôN ©¤¦§¨§©¤¤§¨©©¦¦§¨©
:éøéòæäàø÷ éàî¯Ckçå"ïéékéãBãì CìBä áBhä §¦¦©§¨¨§¦¥§¥©¥§¦

"íéðLé éúôN ááBc íéøLéîì¯,íéáðò ìL øîBëk §¥¨¦¥¦§¥§¥¦§¤¤£¨¦
Ba òâBð íãàc ïåék ,íéáðò ìL øîBk äî¯óà ,ááBc ©¤¤£¨¦¥¨§¨¨¥©¥©

åétî äòeîL øác øîBà íãàL ïåék ,íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¥¨¤¨¨¥§©§¨¦¦
¯øNòî :àéðúc àúééøa éàî .øáwa åéúôN úBááBc§§¨¨©¤¤©¨©§¨§©§¨©§©

íéîBúé ìL äîäa¯äîäa øNòîe ,BúBà ïéøëBî §¥¨¤§¦§¦©£©§¥¨
BèçML¯BøBòa BòéìáîBaìçaBãéâáeåéðø÷áeéàî . ¤§¨©§¦§§¤§§¦§©§¨©

ìL äîäa øNòî :øîà÷ éëä ,ééaà øîà øîà÷̈¨©£©©©¥¨¦¨¨©©§©§¥¨¤
BúBà ïéøëBî íéîBúéäòìáäa.¯ç÷Blä :àéðúc àäî àðL éàî àì äòìáäa ìBãâc ììkî §¦§¦§©§¨¨¦§¨§¨§©§¨¨¨©§¨¥¨§©§¨©¥©

úéòéáMa Bøéáçî áìeì¯éàMø BðéàL éôì ,äðzîa âBøúà Bì ïúBðBç÷Bìì;úéòéáMa ¨¥£¥©§¦¦¥¤§§©¨¨§¦¤¥©©§§©§¦¦
î äðzîa Bì ïzéì äöø àì :da ïðéåäåâBøúà éîc Bì òéìáî :àðeä áø øîàå éàáìela!¯ §¨¥©¨Ÿ¨¨¦¥§©¨¨©§¨©©¨©§¦©§¥¤§©¨

àëä ,àúléî àçëeî àì íúä¯éøz "äîäa øNòî" ,ïk íà :àáø øîà .àúléî àçëeî ¨¨¨§¨¦§¨¨¨§¨¦§¨£©¨¨¦¥©§©§¥¨§¥
íéîBúé ìL äîäa øNòî :øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà éì änì éðîæ¯,Bkøãk BúBà ïéøëBî ¦§¥¨¨¦¤¨£©¨¨¨¦¨¨©©§©§¥¨¤§¦§¦§©§

BèçML ìBãâc äîäa øNòîe¯Baìça BøBòa BòéìáîBãéâaàðéîà àðî :àáø øîà .åéðø÷áe ©§©§¥¨§¨¤§¨©§¦§§¤§§¦§©§¨£©¨¨§¨¨¦¨
àeä äéäå" :áéúëc dìBúøeîúeäøeîz äNBò éúîéà ,"ìàbé àì Lã÷ äéäé¯,íéiçî ¨¦§¦§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥¥¨©¤§¨¥©¦

ìàâð Bðéà éúîéà¯äèéçL øçàì àä ;íéiçî¯äèéçL øçàì eøæâc àeää ïðaøå .ìàâð ¥¨©¥¦§¨¥©¦¨§©©§¦¨¦§¨§©¨©©§¨§§©©§¦¨
íéiçî íBMépä øác ;äèéçL éðôì ehà¯,äèéçL éðôì ehà äèéçL øçàì ïðaø øeæb ©¦§¥§¦¨¨¨©¦¥©¦§©¨©§©©§¦¨©¦§¥§¦¨

øáã

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

בכורות. פרק חמישי - כל פסולי דף לא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zexeka(ycew zay meil)
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:dpyna epipy.Lc÷äì ïúàðä ïéLc÷enä éìeñt ìkzl`ey ¨§¥©§¨¦£¨¨¨©¤§¥
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:`xnbd zayiinéàîe ,ïBéãt øçàì íìBòì ,àlàepipyy dne ± ¤¨§¨§©©¦§©
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,weya xknpd xya x`yk oeifa ea oi`y ,eze` mixken ziaa
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'íéðLé(i f mixiyd xiy),zrpdl `id 'mipyi izty aaec'a dpeekde §¥¦
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ly mxigny reciy oeik ,dxikna xyad xign z` llky xacd
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zexeka(oey`x meil)

ly eyexit itl iqei iax ixacn `iyewd z` `xnbd dzgc jka
ly xnv lr xaecn `ziixaay ,dea` xa dax mya ongp ax

.axrzpy men lra
`ziixad z` eyxit mixg` mi`xen`y ,`xnbd dtiqen
,zeninz zendaa daxrzpy men zlra dnda oiprl ,dheytk
oiprl ef `ziixan gikedl llk mewn oi` df itle .xnv iabl `le

:`xnbd zxne` .yiwl yix ly epic÷élñ ékdlr xy`k -ïéáø ¦©¦¨¦
,l`xyi ux`l laanì døîààzòîLax ly eyexit z` xn` - ©§¨¦§©§¨

`nw `pze iqei iax ly mzwelgny ,dea` xa dax mya ongp
,oileg xnva axrzpy men lra ly xnv iabl `id `ziixaa

äéîøé éaøc dén÷,dinxi iax z`f rnyyke .dinxi iax iptl - ©¥§©¦¦§§¨
øîà,jk lréàLtè éàìáa,miilaad md miyth -íeMî ¨©©§¨¥¦§¨¥¦

àëBLçc àòøàa éáúécdwenr `idy laaa md miayeiy oeik - §¨§¦§©§¨©£¨
,dkeygeïëMçîc àzòîL éøîàmiyexit md miyxtn - ¨§¦§©§¨¦§©§¨

,`ziixad oeyla c`n `ed wegc df yexity itl .mipekp mpi`y
`ed xnvdy yxtl `ed wegce ,axrzpy men lra xeka exn`y

m`d ,xn`e dinxi iax siqede .axrzpyeäì òéîL àì`l - Ÿ§¦©§
laa ipa ernylàaà øa àéiç éaø øîàc àäyøîàmyaéaø ¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

ïðçBé,`ziixaa `nw `pze iqei iax ly mzwelgn xe`iaa ¨¨
itke ,zeninz zendaa daxrzpy men zlra dndaa xaecny
ewlgp dna ok m`ydf lr eywdydne ,dligza `xnbd dxaqy

dy ,yxit df lr ,iqei iaxe `nw `pzú÷Bìçî,`id÷ãaLaz` ©£¤§¤¨©
,zaexrzay zendad lkàöî àìå,`ed oecipde .men lk mda §Ÿ¨¨

reciy oeiky e` .men oda `vn `ly oeik ,zexzen olek m`d
zwfga od ixd ,men `ven epi` zrky s` ,men did odn zg`ay

.zexeq` olek oiicre ,men zlra dnda oda yiyåopgei iax x`ia §
minkge `nw `pzyïðaøå øéàî éaøc àúâeìôa éâìôéî÷̈¦§§¦¦§§¨§©¦¥¦§©¨¨
.xg` mewna ewlgpyïðúcdpyna(.`q dcp)dca`py mewn iabl ¦§©

df lb axrzpe ,mipa` ly lb eilr ltpy zn zifk oebk ,d`neh ea
,e`vn `le ,d`nehd eay lbd z` ytige ,mixedh milb ipya

,øîBà øéàî éaø äéäLyíìBòì ,äàîeè ú÷æça äéäL øác ìk ¤¨¨©¦¥¦¥¨¨¨¤¨¨§¤§©§¨§¨
Búàîeèa àeällka lkd ,d`nehd d`vnp `ly onf lky - §§¨
,d`neh wtqäàîehä òcååzL ãòwxe ,d`nehd `vnizy cr - ©¤¦©©©§¨
y `vi f`.d`neh yyg icin mewnd x`íéîëçåmiwleg ©£¨¦

e,íéøîBàyøôBç`edäìeúáì Bà òìñì òébnL ãò`idy - §¦¥©¤©¦©§¤©¦§¨
m`e ,mdizgz znd oi` i`cey ,mlern dcarp `ly dyw rwxw
ok enke .`vn `le wcay oeik ,xedh lkd d`neh da `vn `l
daxrzpy men zlra iabl `ziixaa iqei iaxe `nw `pz ewlgp
lka oixqe` xn`y `nw `pzy .men `vn `le wcae mininza
llka mlek ,men my did i`cey oeiky ,xi`n iaxk xaeq ,ody
mlek ,`vn `ly lke ,mend zlra z` `vniy cr men lra wtq
wca m`y ,minkgk xaeq ,xweai xn`y iqei iaxe .gafnl mixeq`
.gafnl mixyk mlek ,men `vn`le zaexrzayzendad lk z`
xe`iaa opgei iax mya exn`y xg` yexit d`ian `xnbd
ote`a `ed mbe ,`ziixaa iqei iaxe `nw `pz ly mzwelgn

:zeninz zendaa men zlra dnda daxrzpyøîà éqà éaø©¦©¦¨©
myaïðçBé éaødy ,yxtlú÷Bìçî,`id iqei iaxe `nw `pz oia ©¦¨¨©£¤

àöîe ÷ãaLkxexiaa rcei oi` la` ,men zendadn zg`a §¤¨©¨¨
meny zelzl yi m`d ,`ed oecipde .dligzn didy mend edfy
,wtq llkn x`yd e`vi `linne ,ca`y mend `ed `vny df
oiicre ,df `ed xg` men `ny yegl yiy e` .mwceal jixv oi`e
.mlek z` wecal yi oiicr okle md men ilra wtq llka mlek

åy opgei iax x`iaïa ïBòîL ïaøå éaøc àúâeìôa éâìôéî÷ §¨¦§§¦¦§§¨§©¦§©¨¦§¤
ìàéìîb.xg` mewna ewlgpyàéðúc,`ziixaada ãáàL äãN ©§¦¥§©§¨¨¤¤¨©¨

øá÷in ,`ed okid reci oi` dzre ,xaw da didy reciy - ¤¤
yàîè ,dëBúa ñðëðd`neh wtq llka dcyd lky itl ,`ed ¦§©§¨¨¥

m`e .`id,øá÷ dëBúa àöîðy indëBúì ñðëðx`yl - ¦§¨§¨¤¤¦§©§¨
,dcydøBäèitl ,`ed,ãáàL øá÷ àeä ,øîBà éðàLeàeä ¨¤£¦¥¤¤¤¨©

d,àöîpL øá÷md el` .xg` xaw cer ea did `ny yegl oi`e ¤¤¤¦§¨

.éaø éøácla`ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe wleg,øîBàxg` mby ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥
,xaw da `vnpydlek äãOä ìk ÷ãaézxaw cer da oi` m` ¦¨¥¨©¨¤¨

oi`e ,`ed d`neh wtq llka lkd oiicr ,wca `ly lke ,xg`
miyyeg `l` ,`vnpy xawd `ed ca`py xawd i`cey mixne`
ok enke .e`vn `l oiicr ca`y xawd z`e ,`ed xg` xaw `ny
,daxrzpy men zlra oiprl `ziixaa iqei iaxe `nw `pz ewlgp
lka oixqe` xn`y `nw `pzy .zendad on zg`a men `vne
cer did `ny miyyegy l`ilnb oa oerny oaxk xaeq ody
ilra wtq llka md ixd ,mlek z` wecai `ly cr jkle ,men
iaxk xaeq ,xweai xn`y iqei iaxe .daxwda mixeq`e ,minen
,ca`y mend `ed `vny mendy ep` milez ,men `vn m` jkle
.daxwda mixzen x`yd `linne ,men cer did `ny yegl oi`e
yxtl `a` xa `iig iaxe iq` iax ekxved recn zx`an `xnbd
zl`ey .ipyd ly eyexit mr enikqd `le ,xg` yexit cg` lk

:`xnbdéqà éaøå,mend z` `vne wcay xaecny yxity §©¦©¦
,`ed xg` meny miyyeg m`d `ed oecipdeàì àîòè éàî©©£¨Ÿ

,àaà øa àéiç éaøk øîàoecipde ,`vn `le wcaa xaecny ¨©§©¦¦¨©©¨
enke ,men lra wtqa md oiicry e` ,wtq llkn e`vi m`d `ed

l xi`n iaxe minkg ewlgpy.ca`py zn zifk oipr
:`xnbd zayiinCì øîà,`vnp `ly men zencl oi` ,iq` iax ¨©¨

y itl .d`vnp `ly d`nehläàîeè éab àîìLadca`py ¦§¨¨©¥§¨
,d`nehd z` `vn `le ytig m`y ,minkg ixac mipaenøîéà¥©

y xnele zelzl yi -,dìèðe áøBò àay e`,dìèðe øaëò àa ¨¥§¨¨¨©§¨§¨¨
.xedh mewnd jkleàëä àlà`le men da didy dnda iabl ¤¨¨¨

y itl ,mlek z` xizdl oi` ,d`vnpìéæà àëéäì íeî ìòa- ©©§¥¨¨¦
e`vi `l ,`vn `l m` mb jkle ,mend zlra dnlrp okidl

.oinen ilra wtq llkn
d`nehl men deydy `a` xa `iig iax ixacy `vnp df itl

:`xnbd zayiin .miywenCãéàådeyd oky `a` xa `iig iax - §¦¨
,men iabl mby yxti ,dca`py d`nehl menøîéàzelzl yi - ¥©

y xneleäåä øáBò íeî,eil`n xaery men df didy -éqzéàå ¥£¨§¦©¥
.oinen ilra wtq llkn mlek e`vie ,`txp `ede -

:`xnbd zl`eyàaà øa àéiç éaøå`le wcaa xaecny yxity §©¦¦¨©©¨
,`vnéqà éaøk øîà àì àîòè éàî,`vne wcaa xaecny ©©£¨Ÿ¨©§©¦©¦

:`xnbd daiyn .`ed xg` meny miyyeg m`d `ed oecipde
Cì øîà,`vnpe ca`py men zencl oi`y ,`a` xa `iig iax ¨©¨

y itl ,d`vnpy d`nehläãN àîìLae`vne xaw da ca`py ¦§¨¨¨¤
y oeiky oaen ,xawda øa÷éîì dkøcyi ,da xeawl jxcdy - ©§¨§¦§©¨

y yegléàä da øá÷c éëéä ékyi ,df zn da exawy reciy - ¦¥¦§¨©¨©
y yeyglàðéøçà Lðéà øá÷jkle .xg` zn mb da exawy - ¨©¦©©£¦¨

.ca`py xawd df oi`y miyyegy l`ilnb oa oerny oax xaeq
àlàoiprlíéLã÷,gafnl oaixwdl dvexy zeninz zenda - ¤¨¨¨¦

éîéé÷å ïì é÷ãác ïåék,men mda oi`y zereci eidy oeik - ¥¨§¨§¦¨§¨§¦
,men mr zg` e`vne ,men da didy zg` dnda mda daxrzpe

m`dàîeî eäa ìtéîì eäéékøci`ce ,men mda letiy jxcd - ©§©§§¥©§¨
`vnpy mendy zelzl yi i`cee ,men mda dyriy jxcd oi`

.`ed xg` men `ny yegl oi`e ,ca`y mend `ed
:`xnbd zx`anCãéàåxaeq men oiprl mby yxity iq` iax - §¦¨

y meyn edf ,`ed xg` men `ny yegl yiy `nw `pzábà©©
éããäà éçbðîc,exiag z` cg` md migbepy oeiky -eäa çéëL ¦§©§¦©£¨¥§¦©§

àîeîmen `ny miyyeg jkle ,men oda didiy `ed ievn - ¨
.ca`y mend df oi`e ,`ed xg`

lr dpnn zeywdl yi dxe`kly ,zxg` `ziixa d`ian `xnbd
micen ,dgnen exizdy mcew ylzpay xn`y ,yiwl yix ixac

:`xnbd dywn .d`pda xeq` `edy mlek,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaìBzäL ét ìò óà ,íz øBëaî øîö Lokn xg`l ©¥¤¤¦§¨©©¦¤

,BèçLe íeî Ba ãìBpxnvdøeñà`xnbd zwiicn .d`pda ©§¨¨
,rnyn `ziixad ixacnyíúc àîòèxnvdy mrhd lky - ©£¨§¨

q`,mz xekan ylzpy iptn `ed ,d`pda xe
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רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èíéðMLkL éðtî ,ãçà ãâa eìt÷é àì íéðL ìáà ,ãçà íãàa àlà úaMä Cøöì elôà ìt÷ì eøézä àìŸ¦¦§©¥£¦§Ÿ¤©©¨¤¨§¨¨¤¨£¨§©¦Ÿ§©§¤¤¤¨¦§¥¤§¤§©¦
íìet÷a íäéãéa) åéèî÷ íéèéLôî ïä íéìt÷î[túaLa íéìk ïéðwúîk ïéàøðå ,([`tãçàLk ïk-ïéàM-äî) §©§¦¥©§¦¦§¨¨¦¥¤§¦¨§¦§¦¦§©§¦¥¦§©¨©¤¥¥§¤¤¨

ìt÷î[atïäéìàî íéèîwä íéèMtúî[bt.( §©¥¦§©§¦©§¨¦¥£¥¤
íéLãç íéãâáa àlà eøézä àì ãçà íãàa elôàå[ctïî øúBé íðwúî íìet÷ íéðLéäL ,íéðLéa àì ìáà , ©£¦§¨¨¤¨Ÿ¦¦¤¨¦§¨¦£¨¦£¨Ÿ¦§¨¦¤©§¨¦¦¨§©§¨¥¦

èBî÷ì ïéøäîî ïéàå ïäéìàî íéL÷ íéLãçäL ,íéLãçä[dt. ©£¨¦¤©£¨¦¨¦¥£¥¤§¥§©£¦¦§
øúBé íðwúî íìet÷ íéòeáväL ,íéòeáöa àì ìáà ,íéðáìa àlà eøézä àì íéLãça elôàå[et. ©£¦©£¨¦Ÿ¦¦¤¨¦§¨¦£¨Ÿ¦§¦¤©§¦¦¨§©§¨¥

ט: סעיף תחילת בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
íìåôé÷á íäéãéá [ô של השקע את להחזיר מותר -

שנתקמטה  הצווארון 102מגבעת את להחזיר מותר וכן ,
ואין  (מכפלת), המכנסיים שבשולי הקפל ואת מעיל של

בשבת  בגדים קיפול איסור משום מותר 103בזה וכן ,
לשמירה  המיוחד (כלי האימום את הנעל בתוך להכניס
בזה  כוונתו אם כן לעשות אסור אבל הנעל), צורת על

הנעל  את .104להרחיב
úáùá íéìë [àô- זמן לאורך מקומט שנשאר בגד -

ממש  מתקנו ולא הבגד פגם מונע שהיישור ואף נפגם,
לבגד. כתיקון נראה מכלֿמקום -

ìô÷î ãçàùë [áô שולחן על גם לקפל לאחד מותר -
הקמטים  ולהפשיט למתוח שלא שנזהר כל כסא או

ממש  .105בידיו
ïäéìàî [âô נראה אינו הקמטים ממש מיישר כשאינו -

הבגד  .106כמתקן
íéùãç íéãâáá [ãô נתכבסו שלא -107.
èåî÷ì ïéøäîî [äô יותר צריך הבגד שסוג ככל -

הבגד  כתיקון יותר נראה קיפולו - .108לקיפול
øúåé íð÷úî [åô צבעו - מקופל שאינו צבעוני בגד -

לבגד  תיקון הוא וקיפולו .109דוהה,

zetqede mipeiv
להכניס 102) להתיר כתב קסז הערה פט"ו בשש"כ

מתכווצות  שבזה אף לו המיוחדת לקופסה שטריימל
ואנה. אנה מלהתפזר נשמרות והן השערות,

אלא 103) שאינו משום בזה התיר נ אות פט"ו בשש"כ
(לא  תיקון בזה שייך ואין לשימושו, הרגיל במצבו מעמידו
הרגיל  במצב כשמעמידו תיקון אין מדוע כוונתו נתבאר
להתיר  יש בשוע"ר להלן המבואר פי על אמנם לשימושו,
רגילים  שאין בגד שהוא משום שהתקמטה מגבעת יישור
שאין  במקום בלבד לנוי הבגד ויישור תיקונו, לצורך ליישרו
שאין  בגד כל וכן לו מזיק אינו שקימוטו בגד (כגון תיקון בו
אינו  - לו) מזיק יישורו אדרבה ולפעמים לעולם, מיישרים

כלי). כמתקן נראה
נא.104) אות שם שש"כ
הא"ר 105) דברי הביא ה ס"ק קיז סי' השולחן בבדי

מ"מ  בס' אך שנים, עלֿידי כמקפל דינו הספסל על שקיפול
משמע  כאן הסוגריים שמהוספת העירו ועוד, וציונים
מפני  אלא מדוייק, מקפלים ששניים בגלל אינו שהאיסור
שניים  ידי על קיפול רק ולכן בידיים, ומותחים שמיישרים

אסור. - ממש
כדלהלן.106) כמתקנו קצת נראה אך
הטור 107) ע"פ א, ס"ק קטו סי' השולחן בבדי הגיה כן

שאינם  זמן כל חדשים לפרש יש הגהתו ולולא והשו"ע.
לקיפול. כלֿכך צריכים

כיון 108) לא, או מקומט כבר הבגד אם בזה חילוק ואין
כמתקן. נראה צבעוני) (או ישן בגד קיפול שעצם

אויערבך 109) מהגרש"ז שמעתי קנד: הערה פט"ו בשש"כ
לבן  בגד בין הבדל שום ידוע לא שלנו דבקיפול זצ"ל,

לצבוע.

•
"inei ax" gel itl - oilitz zekld owfd epax jexr ogley

בתמונת ‡ ושלימה תמה כתיבה לכתוב צריך לכתחלה
וקבלה  ומדרשים התלמוד מדברי שלמדוה האותיות
צורת  הפסיד א"כ אלא פסל לא שינה אם אבל מהראשונים

שיתבאר: כמו לגמרי האות

האותיות · תמונת היא זו

ולפיכך א  כיו"ד עשויה העליונה הנקודה להיות צריכה
למעלה  א' עוקץ ביו"ד כמו עוקצים ג' בה להיות צריך
ואם  האל"ף בגג הנוגע מימין א' למטה ושנים לכתחילה
לא  והוא לכתחלה משמאל וא' שיתבאר כמו פסולה לאו
ויו"ד  ל"ב סי' שנתבאר כמו כשרה נגע ואם בגגה נוגע יהיה
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c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

שלמעלה  עוקציה עם פניה שיהיה לכתחלה להיות צריכה זו
יו"ד  רגל שתהא מהחסיד וקבלה מעלה כלפי קצת הפוכים
הגג  וסוף בקצהו ולא גגה באמצע לכתחלה באל"ף נוגעת זו
מעלה  כלפי קצת עקום שיהא לכתחילה צריך ימין צד של
שתמונתה  פעמים התחתונה ונקודה הרבה עקום יהא ולא
פי  על בתפילין צ"ל וכן הסוד פי על הפוכה קטנה כדלי"ת
בתגה  תלויה כיו"ד ג"כ שתמונתה ופעמים ז"ל האר"י קבלת
לצד  קטן עוקץ לה שיהא צריך לכתחלה ולכן האל"ף בגוף
כנגד  מכוון זה עוקץ שיהא צריך הסוד פי ועל למטה ימין

העליונה: היו"ד שעל העליון עוקץ

דלי"ת ב  כמו למעלה מרובעת להיות צריכה הסוד פי (על
לרבעה  שלאחריה בתג ליזהר צריך כרי"ש) עגולה ולא
ספק  ואם פסולה ככ"ף נראית ואם ככ"ף נראית תהא שלא
מצד  בראשה לה שיהא לכתחלה וצריך לתינוק מראין אזי
כי  למטה עב עקב לה יהא הקבלה פי ועל קטן תג שמאל
שיהיה  צריך כן על וא"ו של גרון תוך  דלי"ת כמו תמונתה
שיהא  למטה טוב ועקב דלי"ת כמו שתהא למעלה זוית לה

וא"ו: של ראשו במקום

* * *
לכתחלה ג  תהיה דקה ימין ורגל עב ראשה שיהא צריך

לא  שמאל וירך שמאל מירך יותר למטה מעט ויורדת
דלי"ת  כלפי קצת ומוגבהת בשוה משוכה אלא עקומה תהיה
זיי"ן  כמו יהיה הגימ"ל שגוף בידו שקבלה מי ויש לכתחלה
וכן  בוי"ו כמו מקצהו ולא הראש מאמצע ימין רגל שימשוך
דומים  יהיו ג"ץ נ"ז שע"ט שבאותיות שמאל ראשי כל
קבלת  אבל זייני"ן נקראו שעליהם התגי"ן כן ועל לזיי"ן
נמוכה  תהא שמאל וירך שיתבאר כמו כן אינו ז"ל האר"י
מהחסיד  קבלה כן כי הגימ"ל ראש אצל אות להמשיך כדי
כפיפת  בתוך יכתבנה כפופה נו"ן אצל וא"ו ולכשיכתוב
פשוטה  ך' וכשיכתוב זה אצל זה ראשיהן להסמיך כדי הנו"ן
ימין  לצד מעט הצד"י צואר לעקם טוב כפופה צד"י אצל
צורך  בלי אבל הצד"י לראשי הפשוטה כ"ף קצת שיקרב כדי
כולם  שיהא מהראשונים קבלה כן כי אות שום יעקם לא

לשמאל: ולא לימין לא מוטים ולא פשוטים בעמידה

רגלה ד  תהא שאם קצרה ורגלה ארוך גגה שיהא צריך
יקראנה  כשלא ותפסל פשוטה לכ"ף תדמה מגגה ארוכה
בשיפוע  פשוטה הרגל שתהא צריך ולכתחלה ד' התינוק
שמאל  מצד גגה בראש קטן תג לה ושיהא ימין לצד קצת
נראית  תהא שלא לרבעה שלאחוריה בתג ליזהר וצריך
בידו  שקבלה מי ויש התינוק קריאת ידי על ותפסל כרי"ש
לכתחילה  אלא מלאחוריה חדה זויות לה שיהא די שאינו
סגורים  ווי"ן ב' כמו תמונתה כי טוב עקב שם לה יהא
לצד  קטן עוקץ ג"כ ויעשה א' הוי"ו ראש נגד הוא והעקב
הוי"ו  ראש כנגד הוא זה ועוקץ למעלה פניה על בולט ימין

הב':

שמאל ה  מצד למעלה קטן תג לכתחלה לה לעשות צריך
כמו  מרובעת שתהא קטן עוקץ יעשה באחוריה וגם
סמוכה  תהא לא שבתוכה והנקודה כר' עגולה ולא דלי"ת
בינוני  שאדם בכדי כך כל חלק ביניהם יהא אלא לגגה
בו  כשקורא הבימה גבי שעל תורה ספר מעל היטב יכירנו

השערה  כחוט דקה נגיעה אפילו בגגה ממש נגעה ואם
בצד  סופו נגד אלא הגג אמצע נגד הנקודה תהא ולא פסולה

פס  באמצע עשאה ואם א"כ שמאל אלא לתקנה וצריך ולה
כמ"ש  לכתחילה אפילו להכשיר יש אזי מועיל תיקון אין
למעלה  דקה תהא שהנקודה בידו שקבלה מי ויש ל"ב סי'
ויו"ד  דלי"ת היא הה' תמונת כי יו"ד כעין למטה קצת ועבה
בהם  שיש ב"ה הוי"ה שם של מההי"ן חוץ ההי"ן (בכל
למטה  עקומה הנקודה ותהיה שיתבאר) כמו אחרת קבלה

לתי"ו: תדמה פן שמאל לצד ולא ימין לצד

* * *
שלא ו  ארוכה ורגלה לרי"ש תדמה שלא קצר ראשה צ"ל

שתהיה  וטוב התינוק קריאת ידי על ותפסל ליו"ד תדמה
שראש  ואע"פ לזיי"ן תדמה שלא בראשה ימין לצד עגולה
תינוק  שמא לחוש יש מקום מכל צדדין מב' עובר הזיי"ן
הסוד  פי ועל ותפסל זיי"ן יקראנה טפש ולא חכם שאינו
מעט  מעט והולך מתמעט ועביה בשוה פשוטה רגלה צ"ל
להיות  צריך ז"ל האר"י קבלת פי ועל למטה חדה שתהא עד
ולא  שבתפילין הווי"ן כל בראש שמאל מצד קטן עוקץ

תורה: בספר

לנו"ן ז  יתדמה שלא ארוכה רגלה תהא שלא ליזהר צריך
צריך  וראשה התינוק קריאת ידי על ותפסל פשוטה
על  מרובע ויהיה לוי"ו תדמה שלא צדדין מב' עובר להיות

הסוד: פי

רגליה ח  ב' גבי על חטוטרות לה לעשות צריך לכתחלה
ראשו  יהיה ימין רגל אבל שמאל רגל בראש קטן תג וגם
לכתחלה  זייני"ן כב' צ"ל רגליה וב' לכתחלה ימין לצד עגול
בתפילין  וי"ו כמו הימנית רגל צ"ל ז"ל האר"י קבלת פי ועל
השמאל  רגל ושעל עב יהיה הימין רגל שעל החטוטרות וקו
הזייני"ן  צורת שנשתנה עד החי"ת האריך ואם דק יהיה
פסולה  גבו על וחטוטרות וזיי"ן דלי"ת עשאה אפילו לגמרי
עשה  לא אם אבל כסדרן שלא משום תיקון לה אין ובתפילין

בדיעבד: כשרה הרבה האריכה אפילו כלל חטוטרות לה

לכתחלה ט  למטה מעט כפוף שלה ימין ראש שיהא צריך
שלה  שמאל וראש לכתחלה הרבה כפוף יהיה לא אבל
ג"ץ  שעטנ"ז אותיות בכל כן המצריכים (לדברי כזיי"ן יהיה
אבל  בתפילין) ישרה כוי"ו תהיה ז"ל האר"י קבלת לפי אבל
להושיב  ראוי יהא ולא כוי"ו עגול יהיה לכתחלה ימין ראש
לתגין  והגון שוה היה ראשון ראש שאם התגין כתרי עליו
הב' בראש להושיבם עליו מדלגין היו לא הב' ראש כמו

המצו  על מעבירין אין שאמרו למה כל דומה זה ומטעם ת
כולם  תורה שבספר ושי"ן וצד"י בעי"ן ימין שבצד היודי"ן
התגי"ן: כתרי עליהן להושיב ראוין ואין מעלה כלפי פניהם

לעשות י  וצריך לכתחלה מלמעלה קטן תג עליה צ"ל
יורד  קטן עוקץ כמו שיהיה למטה בשמאלו כפוף ראשה
ורגלה  לחי"ת תדמה פן מרגלה קצר זה עוקץ ויהיה למטה
קטן  רגל ויהיה צורתה להיטיב לכתחלה קצת כפוף יהיה
תדמה  שלא ארוך ולא קצר ויהיה לרי"ש תדמה פן גדול ולא
עוקצה  חסר ואם התינוק קריאת ידי על ותפסל לוי"ו
תיקון  מועיל ובשמאלי פסולה הימנית רגלה ואצ"ל השמאלי

ל"ב: בסי' שנתבאר כמו בימיני לא אבל בתפילין אפילו
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* * *
מכל כ  עגולה להיות צריכה שהיא החסיד קבלת כפופה

זוית  לה עשה ואם לכתחלה זויות שום לה יהיה ולא צד
אם  אבל למטה עגולה היא אם כשרה מלמעלה באחוריה

ופסולה: לב' דומה זו הרי ומלמעלה מלמטה עשה

ימשוך ך  לא לכן לרי"ש תדמה שלא קצר גגה צ"ל פשוטה
למשכן  אין האותיות שכל ואע"פ השיטה בסוף אותה
שאינו  תינוק אם פסולה זו אבל כשרות בדיעבד מקום מכל
להיות  צריך ולכתחלה כהלכתה קוראה אינו טפש ולא חכם
כפופות  יהיו נכפלו שאם כשיעור ארוכות הפשוטות כל
תהיה  אלא למעלה זויות פשוטה לכ"ף יעשה לא זה ומטעם
כפופה  כף שתיעשה אותה כופפין שאם רי"ש כמו עגולה
עשה  ואם פשוטה וזו כפופה שזו רק ביניהם חילוק שאין
בתפילין  תיקון לה ואין פסולה דלי"ת כמו למעלה זויות לה
לגרור  שצריך דלי"ת כמו שעשאה כרי"ש שדינה ומזוזות

ל"ב: בסי' שנתבאר כמו כולה את

ימין ל  לצד עגול וראשו כוי"ו ארוך צוארו להיות צריך
כי  הוי"ו ראש שהוא כמו לראשו זויות שמאל ולצד
זה  ומטעם וי"ו ועליה כפופה כף כמו היא הלמ"ד תמונת
מאחריה  עגולה ותהיה לפניה היטב וכפוף עב זנבה יהיה

ככ  ימין גופה לצד חיבור מקום שמאל לצד אבל כפופה ף
לצורת  בדקות שיורד הוי"ו סוף בין זויות לה יהיה וצוארה
תגי"ן  ב' לה להיות צריך הסוד פי ועל לכתחילה זה וכל כף

קטן: ושמאלה גדול ימינה צוארה ראש על

בכל מ  לכתחלה שוין שיהיו צריך סתומה ומ"ם פתוחה
מ"ם  שזו אלא ממי"ן נקראות שתיהן שהרי היכולת
עגולה  פתוחה מ"ם לעשות אין ולכן סתומה מ"ם וזו פתוחה
יתדמה  שמא בסתומה יעשה שאם ימין בצד ולמטה למעלה
צריכים  האותיות כי (ועוד טפש ולא חכם שאינו לתינוק לס'
עד  ולא קלה בראיה אותן כשרואין מיד נכרות להיות
ימין  בצד למטה זויות להן תהיה אלא קצת) בהן שיסתכל
כדי  לכתחלה עגולות שם שעושין יש למעלה אבל לכתחילה
זה  ומטעם ווי"ו כפופה ככ"ף פתוחה המ"ם תמונת שתהיה
קצה  כנגד עד בשוה אותה מאריכים אלא עגול גג עושין אין
שעושין  ויש כפופה לכ"ף גופה דומה שעי"כ התחתון מושב
ווי"ן  ב' היא פתוחה המ"ם תמונת ונמצא מרובעת שם אותה
כנגד  עד שיגיע צריך והחרטום הראשונה כסברא והעיקר
לכתחלה  ותמונתו לסתום ראוי שיהא כדי התחתון מושב
יהיה  לא ולכן הרבה ולא קצת מוטה עומדת וי"ו כמו היא
שיצטרך  כ"כ גדול החרטום ראש ובין הגג שבין הפגם

עומדת: וי"ו יהיה ולא בעקמומיות ממנה למשוך

* * *
ימין ם  בצד עגולה לעשותה שיש נתבאר כבר סתומה

לסתימה  מחוץ עובר יהיה וגגה למטה לא אבל לכתחלה
כי  פתוחה מ"ם של הנקודה שיעור זהו כי קולמוס כעובי
אלא  הפתוחה כמו ווי"ו כף תמונתה כן גם סתומה מ"ם

סותמתה: שהוי"ו

פשוטה נ  לנו"ן שוה להיות שצריכה לפי כזיי"ן ראשה יהא
אלא  נוני"ן נקראות שתיהן שהרי לכתחלה היכולת בכל

בענין  ג"כ להיות צריכה והפשוטה פשוטה וזו כפופה שזו
קצר  הראש ויהיה שיתבאר כמו כפופה תהיה תכפפנה שאם
הראש  מן יותר היטב שמאל לצד משוך התחתון ומושבה
אות  להסמיך כדי ארוך קצת וצוארה לבי"ת תדמה שלא
מלמטה  גם עגולה ותהיה למעלה שנתבאר כמו ראשה אצל
לכתחלה  להיות צריכים הכפופות האותיות כל וכן ימין לצד

פשוטה: תהיה תפשטנה שאם למטה עגולות

כשיעור ן  ארוכה שהיא אך זיי"ן כמו צורתה תואר פשוטה
תכפפנה אם כפופה נו"ן להעשות ראויה כמ"ש שתהא

שאינו  לתינוק מראין קצרה היא ואם פשוטה בכ"ף למעלה
פסולה: זיי"ן קוראה ואם טפש ולא חכם

היא ס  כי לכתחלה שוה גגה מלמעלה שתהא צריך
בסופה  וי"ו עם דבוקה כפופה כ"ף אותיות מב' מחוברת
לכתחלה  יהא למעלה וגגה זויותיה בג' עגולה שתהא וצריך
וי"ו  של גגו שיעור שהוא קולמוס כעובי לסתימה חוץ עובר

בסופה: הדבוקה

למעלה ע  מעט שפניה יו"ד כעין הראשון ראש יהיה
בעמידה  יהיה וגופה ט' באות  למעלה שנתבאר מטעם
זיי"ן  כמו הוא הב' וראש אצלה אות להסמיך שיוכל כדי
קבלת  פי על אבל שם למעלה שנתבאר מטעם בה עומד
ווי"ן  כשתי שבתפילין העייני"ן של קוין ב' יהיו ז"ל האר"י

ישרות:

לכתחלה פ  זויות לה לעשות מהחסיד קבלה כפופה
תהיה  למטה אבל ומבחוץ מבפנים ימין בצד למעלה
עגולות  להיות שצריך הכפופות כל כמו מבחוץ עגולה
שיהא  כדי זויות לה תהא שם מבפנים אבל לכתחלה למטה

מהחסיד: קבלה כן כי בי"ת צורת שבפנים בלבן

* * *
כמו ף  לכתחלה ימין בצד למעלה עגולה צ"ל פשוטה

לעשותה  החסיד קבלת אבל למטה היא שהכפופה
להיות  וצריכה למעלה היא שהכפופה כמו למעלה מרובעת
כפופה  פ' להעשות ראויה שתהיה כשיעור לכתחלה ארוכה

תכפפנה: אם

מעלה צ  כלפי קצת כפוף יהא הראשון ראשה כפופה
צווארה  באמצע ידביק ויריכה למעלה שנתבאר מטעם
מטעם  זיי"ן כמו הב' וראשה לעיין תדמה פן למטה ולא
אצל  אות להסמיך כדי ארוך קצת וצוארה למעלה שנתבאר
היא  גופה תואר כי היטב שמאל לצד משוך ומושבה ראשה
ימין  בצד למטה עגולה ותהיה עליה ויו"ד כפופה נו"ן כמו
כל  ז"ל האר"י קבלת פי ועל הכפופות בכל כמו לכתחלה
ושמאלה  הפוכה יו"ד כמו ימין ראש יהא שבתפילין הצד"י

כפופה: נו"ן

למטה ץ  תרד ורגלה כפופה של כמו ראשה תהא פשוטה
לעשותה  ראוי שיהא בכדי לכתחלה הראשים מדבוק

כפופה:

ויריכה ק  לכתחלה שמאל בצד גגה על קטן תג צ"ל
שמאל  רגל לצד היטב עקומה להיות צריכה הימנית
לצד  קצת באלכסון התלויה שמאל רגל למשוך ויש התלויה
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* * *
מכל כ  עגולה להיות צריכה שהיא החסיד קבלת כפופה

זוית  לה עשה ואם לכתחלה זויות שום לה יהיה ולא צד
אם  אבל למטה עגולה היא אם כשרה מלמעלה באחוריה

ופסולה: לב' דומה זו הרי ומלמעלה מלמטה עשה

ימשוך ך  לא לכן לרי"ש תדמה שלא קצר גגה צ"ל פשוטה
למשכן  אין האותיות שכל ואע"פ השיטה בסוף אותה
שאינו  תינוק אם פסולה זו אבל כשרות בדיעבד מקום מכל
להיות  צריך ולכתחלה כהלכתה קוראה אינו טפש ולא חכם
כפופות  יהיו נכפלו שאם כשיעור ארוכות הפשוטות כל
תהיה  אלא למעלה זויות פשוטה לכ"ף יעשה לא זה ומטעם
כפופה  כף שתיעשה אותה כופפין שאם רי"ש כמו עגולה
עשה  ואם פשוטה וזו כפופה שזו רק ביניהם חילוק שאין
בתפילין  תיקון לה ואין פסולה דלי"ת כמו למעלה זויות לה
לגרור  שצריך דלי"ת כמו שעשאה כרי"ש שדינה ומזוזות

ל"ב: בסי' שנתבאר כמו כולה את

ימין ל  לצד עגול וראשו כוי"ו ארוך צוארו להיות צריך
כי  הוי"ו ראש שהוא כמו לראשו זויות שמאל ולצד
זה  ומטעם וי"ו ועליה כפופה כף כמו היא הלמ"ד תמונת
מאחריה  עגולה ותהיה לפניה היטב וכפוף עב זנבה יהיה

ככ  ימין גופה לצד חיבור מקום שמאל לצד אבל כפופה ף
לצורת  בדקות שיורד הוי"ו סוף בין זויות לה יהיה וצוארה
תגי"ן  ב' לה להיות צריך הסוד פי ועל לכתחילה זה וכל כף

קטן: ושמאלה גדול ימינה צוארה ראש על

בכל מ  לכתחלה שוין שיהיו צריך סתומה ומ"ם פתוחה
מ"ם  שזו אלא ממי"ן נקראות שתיהן שהרי היכולת
עגולה  פתוחה מ"ם לעשות אין ולכן סתומה מ"ם וזו פתוחה
יתדמה  שמא בסתומה יעשה שאם ימין בצד ולמטה למעלה
צריכים  האותיות כי (ועוד טפש ולא חכם שאינו לתינוק לס'
עד  ולא קלה בראיה אותן כשרואין מיד נכרות להיות
ימין  בצד למטה זויות להן תהיה אלא קצת) בהן שיסתכל
כדי  לכתחלה עגולות שם שעושין יש למעלה אבל לכתחילה
זה  ומטעם ווי"ו כפופה ככ"ף פתוחה המ"ם תמונת שתהיה
קצה  כנגד עד בשוה אותה מאריכים אלא עגול גג עושין אין
שעושין  ויש כפופה לכ"ף גופה דומה שעי"כ התחתון מושב
ווי"ן  ב' היא פתוחה המ"ם תמונת ונמצא מרובעת שם אותה
כנגד  עד שיגיע צריך והחרטום הראשונה כסברא והעיקר
לכתחלה  ותמונתו לסתום ראוי שיהא כדי התחתון מושב
יהיה  לא ולכן הרבה ולא קצת מוטה עומדת וי"ו כמו היא
שיצטרך  כ"כ גדול החרטום ראש ובין הגג שבין הפגם

עומדת: וי"ו יהיה ולא בעקמומיות ממנה למשוך

* * *
ימין ם  בצד עגולה לעשותה שיש נתבאר כבר סתומה

לסתימה  מחוץ עובר יהיה וגגה למטה לא אבל לכתחלה
כי  פתוחה מ"ם של הנקודה שיעור זהו כי קולמוס כעובי
אלא  הפתוחה כמו ווי"ו כף תמונתה כן גם סתומה מ"ם

סותמתה: שהוי"ו

פשוטה נ  לנו"ן שוה להיות שצריכה לפי כזיי"ן ראשה יהא
אלא  נוני"ן נקראות שתיהן שהרי לכתחלה היכולת בכל

בענין  ג"כ להיות צריכה והפשוטה פשוטה וזו כפופה שזו
קצר  הראש ויהיה שיתבאר כמו כפופה תהיה תכפפנה שאם
הראש  מן יותר היטב שמאל לצד משוך התחתון ומושבה
אות  להסמיך כדי ארוך קצת וצוארה לבי"ת תדמה שלא
מלמטה  גם עגולה ותהיה למעלה שנתבאר כמו ראשה אצל
לכתחלה  להיות צריכים הכפופות האותיות כל וכן ימין לצד

פשוטה: תהיה תפשטנה שאם למטה עגולות

כשיעור ן  ארוכה שהיא אך זיי"ן כמו צורתה תואר פשוטה
תכפפנה אם כפופה נו"ן להעשות ראויה כמ"ש שתהא

שאינו  לתינוק מראין קצרה היא ואם פשוטה בכ"ף למעלה
פסולה: זיי"ן קוראה ואם טפש ולא חכם

היא ס  כי לכתחלה שוה גגה מלמעלה שתהא צריך
בסופה  וי"ו עם דבוקה כפופה כ"ף אותיות מב' מחוברת
לכתחלה  יהא למעלה וגגה זויותיה בג' עגולה שתהא וצריך
וי"ו  של גגו שיעור שהוא קולמוס כעובי לסתימה חוץ עובר

בסופה: הדבוקה

למעלה ע  מעט שפניה יו"ד כעין הראשון ראש יהיה
בעמידה  יהיה וגופה ט' באות  למעלה שנתבאר מטעם
זיי"ן  כמו הוא הב' וראש אצלה אות להסמיך שיוכל כדי
קבלת  פי על אבל שם למעלה שנתבאר מטעם בה עומד
ווי"ן  כשתי שבתפילין העייני"ן של קוין ב' יהיו ז"ל האר"י

ישרות:

לכתחלה פ  זויות לה לעשות מהחסיד קבלה כפופה
תהיה  למטה אבל ומבחוץ מבפנים ימין בצד למעלה
עגולות  להיות שצריך הכפופות כל כמו מבחוץ עגולה
שיהא  כדי זויות לה תהא שם מבפנים אבל לכתחלה למטה

מהחסיד: קבלה כן כי בי"ת צורת שבפנים בלבן

* * *
כמו ף  לכתחלה ימין בצד למעלה עגולה צ"ל פשוטה

לעשותה  החסיד קבלת אבל למטה היא שהכפופה
להיות  וצריכה למעלה היא שהכפופה כמו למעלה מרובעת
כפופה  פ' להעשות ראויה שתהיה כשיעור לכתחלה ארוכה

תכפפנה: אם

מעלה צ  כלפי קצת כפוף יהא הראשון ראשה כפופה
צווארה  באמצע ידביק ויריכה למעלה שנתבאר מטעם
מטעם  זיי"ן כמו הב' וראשה לעיין תדמה פן למטה ולא
אצל  אות להסמיך כדי ארוך קצת וצוארה למעלה שנתבאר
היא  גופה תואר כי היטב שמאל לצד משוך ומושבה ראשה
ימין  בצד למטה עגולה ותהיה עליה ויו"ד כפופה נו"ן כמו
כל  ז"ל האר"י קבלת פי ועל הכפופות בכל כמו לכתחלה
ושמאלה  הפוכה יו"ד כמו ימין ראש יהא שבתפילין הצד"י

כפופה: נו"ן

למטה ץ  תרד ורגלה כפופה של כמו ראשה תהא פשוטה
לעשותה  ראוי שיהא בכדי לכתחלה הראשים מדבוק

כפופה:

ויריכה ק  לכתחלה שמאל בצד גגה על קטן תג צ"ל
שמאל  רגל לצד היטב עקומה להיות צריכה הימנית
לצד  קצת באלכסון התלויה שמאל רגל למשוך ויש התלויה
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תדמה ר  שלא למעלה מאחוריה ממש עגולה תהיה
שלא  קצר ויריכה התינוק קריאת ידי על ותפסל לדלי"ת

התינוק: קריאת ע"י ותפסל פשוטה לכף תדמה

למעלה ש  שפניה יו"ד כעין יהיו הראשונים ראשיה ב'
מטעם  ז' כעין הג' וראשה למעלה שנתבאר מטעם
שבתפילין  השיני"ן כל ז"ל האר"י קבלת ולפי שם שנתבאר
לצד  האמצעי ראש לדבק וצריך ישרות ווי"ן כג' קוין ג' יהיו
לצד  חד אלא למטה רחב מושב יהא ולא למטה שמאל
על  למטה עומדים ראשים הג' כל יהיו ואז לכתחלה שמאל

והרי"ש: הקו"ף כמו אחת רגל

דלי"ת ת  כמו ימין רגל עם גגה שיהיה מהראשונים קבלה
שעושין  ויש הפוכה וי"ו כעין שעושין יש שמאל ורגל
הלך  בידך רופפת שההלכה מקום וכל ההפוכה קטנה ד' כמו

לכתחלה: זה וכל המנהג אחר

* * *
האל"ף ‚ יוד"י כגון אחד גולם להיות צריכים האותיות כל

צריכים  התי"ו ורגלי והשי"ן והצד"י והפ"א והעי"ן
התפילין  פסולין נוגעת שאינה ובאחת באות נוגעות להיות
שנתבאר  כמו בזה מועלת התינוק קריאת ואין שיתקנו עד
מודבקות  להיות צריכין וסמ"ך סתומה מ"ם וכן ל"ב בסימן
בהם  פוסל השערה כחוט דק פירוד ואפילו לגמרי וסמוכות
ליגע  להם שאין והקוף הה' מרגל חוץ אותיות בשאר וכן

כמו  בהן מועיל תיקון ואין התפילין פסולין נגעו ואם
שם: שנתבאר

בענין „ הראוי כשיעור בה אין שמא ספק בה שיש אות כל
שהיא  בענין עליה צורתה אין שמא או פסולה שהיא
יודע  ואם טפש ולא חכם שאינו לתינוק מראין פסולה
האות  שאין לנו ידוע אם אבל כשרה כהלכתה לקרותה

ל"ב:כהל  בסי' שנתבאר כמו מועלת התינוק קריאת אין כתה

כפופה ‰ וצ' פשוטה נו"ן הדין והוא ג"ץ שעטנ"ז אותיות
וצריך  קטנים תגין בג' לזיינן צריך שהם מקום בכל
מחבירו  נפרד אחד וכל האותיות בגוף נוגעין התגין שיהיו
פסולין  בזה זה שנוגעין או האות בגוף נוגעין אינן ואם
להן  עשה לא אפילו בדיעבד אבל לכתחלה לתקנן וצריך
ויש  ג"ץ שעטנ"ז תייג לא אם פוסלין ויש כשרין תגין כלל
בתפילין  ואפילו ולתקנן תורה בשל להחמיר לדבריהם לחוש
האות  וגוף הואיל כסדרן שלא משום בזה ואין תיקון מועיל

עליו: צורתו

Â ואין מקומות בכמה תגין עוד לעשות הסופרים ונהגו
על  או היו"ד על כשעושין מאד שיזהרו רק בזה חשש
או  הוא"ו צורות תתקלקל שלא דקין תגין שיעשו הוא"ו

היו"ד:

כתיבתן: דקדוק דין לו סימן
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`EdÎKExA WFcTd miklOd ikln Kln mdilr dlbPW¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
aizM cizrlE .oFfRg zpigaA ± "ml`bE(ai ,ap EdirWi)iM" : §¨¨¦§¦©¦¨§¨¦§¦§©§¨¦
oEklz `l dqEpnaE ,E`vY oFfRga `l'כּוdidi `NW ," Ÿ§¦¨¥¥¦§¨Ÿ¥¥¤Ÿ¦§¤

oFfRgA did mixvn z`ivi la` ,oFfRg zpigaA'2כּו. ¦§¦©¦¨£¨§¦©¦§©¦¨¨§¦¨
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צ''ז).1. ּדף אמֹור, ּפרׁשת ּבּזהר ְֱֵַַַַַָָֹ(ועּיין

ּפרׁשה (2. ּובּמכילּתא, ּבא. ּפרׁשה סֹוף ּברּבֹות, מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹועּין
ּב"ספר  ועּיין ּבא. ּפרׁשה ּבּילקּוט, ּכן ּגם והּובא ׁשם. ועּיין ז'. ּפרׁשה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבא,

ל"א. ּפרק ּבינֹונים", ִֵֶֶֶׁשל

dM" ligzOd xEAC sFq ,aWIe zWxR sFq x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¨¨©©¥¤¦©©§¦Ÿ
xn`'כּוdNBzIWM `alÎcizrl la` :"mikldn Ll iYzpe ¨©§¨©¦§©§§¦£¨¤¨¦¨Ÿ§¤¦§©¤

'oinlr lM aaFq' zpigA'כּוdkild zpigaA aFXd mb didIW , §¦©¥¨¨§¦¤¦§¤©©¦§¦©£¦¨
`Fvxd FnM'כּו. §¨¨

,"l`xUi ipA xRqn dide" ligzOd xEAC sFq x`AzPX dnE©¤¦§¨¥¦©©§¦§¨¨¦§©§¥¦§¨¥
dlFcB `YzlcÎ`zExrz` zlrn didY cizrNW oiprA§¦§¨¤¤¨¦¦§¤©£©¦§£¨¦§©¨§¨

uw oi`l DFabe'כּו.("oFfRga `l iM" oipr oaEi df lMnE . §¨©§¥¥¦¨¤¨¦§¨¦Ÿ§¦¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

oM oi`X dn .dlrnlÎdHOn `Fvx zpigA Epiide§©§§¦©¨¦©¨§©§¨©¤¥¥
± dxFYÎoYn zpigA `EdW ,aFW zpigA `Ed zFrEaẄ§¦©¤§¦©©©¨

aEzMW FnM ,dHnl FpFvx iENiB(k ,hi zFnW)lr 'd cxIe" : ¦§§©¨§¤¨§©¥¤©
"ipiq xd±.dHnlÎdlrnln dkWnd ©¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨

aizM dPde(b ,fh mixaC)Lz`v mFi z` xMfY ornl" : §¦¥§¦§¨¦§©©¦§Ÿ¤¥§
xFC lkA" :l"fx xn`nkE ,"LiIg ini lM mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦Ÿ§¥©¤§©£©©©§¨

xFce'3"כּו.mixvn z`ivi zpigA mFi lkA zFidl jixSW . ¨¤¨¦¦§§¨§¦©§¦©¦§©¦
Yad`e" :rnWÎz`ixwA Epiide'כּו"(d ,e mixaC)mzFge . §©§¦§¦©§©§¨©§¨§¨¦§¥

(`n ,eh xAcOA)iz`vFd xW` mkiwl` 'd ip`" hxtaEכּו': ." ©¦§¨£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¦§¨
`FaIW dpkd `Ed rnWÎz`ixw cr "xn`W KExA" on¦¨¤¨©©§¦©§©£¨¨¤¨

Yad`e" ± mixvn z`ivi zpigal'כּו." ¦§¦©§¦©¦§©¦§¨©§¨

Ll minXd `av" lMW Ki` opFAzIWM ,Epiide§©§§¤¦§¥¥¤¨§¨©¨©¦§
"miegYWn(e ,h dingp)WrxA WcTd zFIge miPtF`de" , ¦§©£¦§¤§¨§¨©¦§©©Ÿ¤§©©

lFcB'כּוzF`UEpnE zF`UFp ,"`QM lign zFrf zFIg"de ," ¨§©©¨¥¦¦¥§§¨
DiPEWOWi oaax `FAxe mitl` sl` ,`QM mr4mNEke , ¦¦¥¤¤£¨¦§¦¦§¨§©§¥§¨

.cinY lEHiA zpigaA md¥¦§¦©¦¨¦

xcd cFakE ,eizFxEaB mc`d ipal ricFdl" Edfe§¤§¦©¦§¥¨¨¨§¨§£©
"FzEkln(ai ,dnw miNdY),"FzEkln xcd" zpigA `EdW , ©§§¦¦¤§¦©£©©§

ici lr lEHiAd mdl KWnpe .WOn DiAbl milhA mNEMW¤¨§¥¦§©¥©¨§¦§¨¨¤©¦©§¥
"minlFr lM zEkln LzEkln" iM mibiVOW(bi ,mW)WExiR . ¤©¦¦¦©§§©§¨¨¦¨¥

zpigAn `N` Fpi` zFnlFrd lM zEIgW ,"LzEkln"©§§¤©¨¨¨¥¤¨¦§¦©
dIgn dnWPdW FnM `l .calA FnW zx`d ± LzEkln©§§¤¨©§¦§¨Ÿ§¤©§¨¨§©¨
sEBd KFzA WAEln dnWPd zEIg zEInvrW ,sEBd z ¤̀©¤©§¦©©§¨¨§¨§©

`VpznE mx" ± FzEnvre FzEdn la` .WOn'כּוoi`e ," ©¨£¨©§©§¨¦§©¥§¥
,llM iEPiW ilA didie ded did ± llM FWiAln xaC mEW¨¨©§¦§¨¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦¦§¨

aEzMW FnM(e ,b ik`ln)`Ed dY`" ;"izipW `l 'd ip`" : §¤¨©§¨¦£¦Ÿ¨¦¦©¨
`xaPW xg`l `Ed dY`e ,mlFrd `xaPW mcFw'כּו± " ¤¤¦§¨¨¨§©¨§©©¤¦§¨

,FCbp xiYqnE dQkn xaC mEW oi`e ,llM iEPiW mEW ilA§¦¦§¨§¥¨¨§©¤©§¦¤§
zEIg Edf ,calA "FzEkln cFaM mW" zx`d wx `N ¤̀¨©¤¨©¥§©§¦§¨¤©

.zFnlFrd lM zEEdzde§¦§©¨¨¨

lM"W Epiid ,"minlFr lM zEkln LzEkln" Edfe§¤©§§©§¨¨¦©§¤¨
FnM ,"oaax `FAx"e "mitl` sl`" odW s` "minlFr¨¦©¤¥¤¤£¨¦§¦¦§¨§

aEzMW(b ,dk aFI`)ux`d on"E ,"eicEcbl xRqn Wid" ¤¨¦£¥¦§¨¦§¨¦¨¨¤
dpW w''z Kldn riwxl'כּוllM KFxr oi` md df lM mr ." ¨¨¦©©£©¨¨¦¨¤¥¥£§¨

FxF` iAbl'כּו,rcFPke .WOn sFqÎoi` zpigA `EdW , §©¥¤§¦©¥©¨§©¨
wlg `EdW ± Kxr Fl Wi oaax `FAx iAbl cg` ENit`W¤£¦¤¨§©¥¦¦§¨¥¥¤¤¥¤
zpigaA ,lEabÎilA iAbl oaax `FAx la` .EpOn ohẅ¨¦¤£¨¦¦§¨§©¥§¦§¦§¦©
lM z` mibiVOW ici lre .llM Kxr oi` ± WOn sFqÎoi ¥̀©¨¥¥¤§¨§©§¥¤©¦¦¤¨

.cinY lEHiA zpigaA md df ici lr ,l''Pd©©©§¥¤¥¦§¦©¦¨¦

if` ,zrCd wnFrA l''Pd lM zEppFAzd ici lre§©§¥¦§§¨©©§¤©©©£©
zFidl ,rnWÎz`ixwA `Fvx zpigal `ai `liOn¦¥¨¨Ÿ¦§¦©¨¦§¦©§©¦§

"Laal lkA Liwl` died z` Yad`e"(d ,e mixaC)z`vl , §¨©§¨¥£¨¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨¦¨¥
FnM ,lEaB zpigaA md mNEMW .milEabE mixvOd on¦©¥¨¦§¦¤¨¥¦§¦©§§
`Ed zEIpgExA od zEInWbA od ± "dpW w''z Kldn"©£©¨¨¥§©§¦¥§¨¦
d`xp zFidl mixiYqnE miQkOd ,lEabE xvn zpigaA¦§¦©¥©§©§©¦©§¦¦¦§¦§¤

FA dwacl wx ,Fnvr iptA xace Wil'כּוÎilA `EdW , §¥§¨¨¦§¥©§©§¨§¨¤§¦
± 'mixvn z`ivi' `xwp Edfe .WOn sFqÎoi` zpigA ,lEab§§¦©¥©¨§¤¦§¨§¦©¦§©¦

.l''PM milEabE mixvOd on z`vl̈¥¦©§¨¦§¦©©

drxtA xn`p mixvn zElBAW Edfe(a ,d zFnW)`l" : §¤¤§¨¦§©¦¤¡©§©§Ÿ§Ÿ
"'d z` iYrci±ilA didie ded did `EdW ,died mXW ¨©§¦¤¤¥£¨¨¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦

xiYqnE dQknd ± miwl` mW wx ,"iYrci `l" ± iEPiW¦Ÿ¨©§¦©¥¡Ÿ¦©§©¤©§¦
z` iYrci `l" Edfe .`weC Fnvr iptA xace Wi zFidl¦§¥§¨¨¦§¥©§©§¨§¤Ÿ¨©§¦¤
Îz`ixwA mzFgW Edfe .zElB zpigaA did zrCdW "died£¨¨¤©©©¨¨¦§¦©¨§¤¤¥¦§¦©

iz`vFd xW` mkiwl` died ip`" :rnW'כּו"died ip`" ± " §©£¦£¨¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦£¦£¨¨
:`weC©§¨

Edfe a:"mEpwY zFa` zFNtY" :l"fx xn`n §¤©£©©©§¦¨¦§
,dad` mdn KWnPW ± z''bg md "zFa`" :WExiR¥¨¥©©¤¦§¨¥¤©£¨
,Epiide .awrie ,wgvi ,mdxa` mdW ;zEpngxe ,d`xie§¦§¨§©§¨¤¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§©§
lW miwEqR Epiid :miwEqt iPin 'bA `id dNtYd lMW¤¨©§¦¨¦§¦¥§¦©§§¦¤

Yad`e" rnW Îz`ixwA mdn dUrPW cqg'כּוici lr ," ¤¤¤©£¨¥¤¦§¦©§©§¨©§¨©§¥
"iadF` mdxa`" zpigA `EdW ,l''PM zEppFAzddEdirWi) ©¦§§©©¤§¦©©§¨¨£¦§©§¨

(g ,`nici lre .`Fvx zpigA WtPA dad`d iENiB zFidl ,¦§¦¨©£¨©¤¤§¦©¨§©§¥
KM xg` df(fÎe ,e mixaC)ikp` xW` dN`d mixaCd Eide" : ¤©©©§¨¦§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦

mA YxAce [..] LEvn'כּו." §©§§¦©§¨¨

aizM dIpW dWxtAW s`e(ci ,mW)mr ,"Lpbc Ytq`e" : §©¤§¨¨¨§¦¨§¦¨§¨©§¨§¨¤¦
iM" Edfe ."i`xr oYk`lnE raw ozxFY" dUrp df lM̈¤©£¤¨¨§©§©§¨£©§¤¦

"dcVd ur mc`d(hi ,k mixaC)gnFSd oli` FnM `EdW : ¨¨¨¥©¨¤§¨¦¤§¦¨©¥©
M mr ,eilrW ixRd `Ed xTirdW ,ux`AmB Wi df l ¨¨¤¤¨¦¨©§¦¤¨¨¦¨¤¥©

zFxiRd wx `Ed xTirde ,oli`d sEbe oilre oivFw'כּוFnM . ¦§¨¦§¨¦¨§¨¦¨©©¥§
xn`nM .zFvnE dxFY Epiid ,ixRd `Ed xTird ,mc`d ok¥¨¨¨¨¦¨©§¦©§¨¦§§©£©

l"fx5x`WE ."raw ozxFY" oipr Edfe .'zFvn ?ixR i`n' : ©©©§¦¦§§¤¦§¨¨¨§©§¨
.ixRd iAbl milrd FnM md FtEB ikxv lM̈¨§¥¥§¤¨¦§©¥©§¦

Yad`e" zpigAn lMd dUrp dfe'כּוzpigA `EdW ," §¤©£¤©Ÿ¦§¦©§¨©§¨¤§¦©
.mdxa ©̀§¨¨

d`xi zpigA dGn dUrPW ,dxEaB zpigA ± wgvi oke§¥¦§¨§¦©§¨¤©£¤¦¤§¦©¦§¨
"wgvi cgR" ± WtPA(an ,`l ziW`xA). ©¤¤©©¦§¨§¥¦

FANW in EpiidC .zEpngx zpigA `Ed awri zpigaE§¦©©£Ÿ§¦©©§¨§©§¦¤¦
zpigal `ai `l l''Pd lkA opFAzOW s`W ,oa`d alM§¥¨¤¤¤©¤¦§¥§¨©©Ÿ¨Ÿ¦§¦©
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רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

oM oi`X dn .dlrnlÎdHOn `Fvx zpigA Epiide§©§§¦©¨¦©¨§©§¨©¤¥¥
± dxFYÎoYn zpigA `EdW ,aFW zpigA `Ed zFrEaẄ§¦©¤§¦©©©¨

aEzMW FnM ,dHnl FpFvx iENiB(k ,hi zFnW)lr 'd cxIe" : ¦§§©¨§¤¨§©¥¤©
"ipiq xd±.dHnlÎdlrnln dkWnd ©¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨

aizM dPde(b ,fh mixaC)Lz`v mFi z` xMfY ornl" : §¦¥§¦§¨¦§©©¦§Ÿ¤¥§
xFC lkA" :l"fx xn`nkE ,"LiIg ini lM mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦Ÿ§¥©¤§©£©©©§¨

xFce'3"כּו.mixvn z`ivi zpigA mFi lkA zFidl jixSW . ¨¤¨¦¦§§¨§¦©§¦©¦§©¦
Yad`e" :rnWÎz`ixwA Epiide'כּו"(d ,e mixaC)mzFge . §©§¦§¦©§©§¨©§¨§¨¦§¥

(`n ,eh xAcOA)iz`vFd xW` mkiwl` 'd ip`" hxtaEכּו': ." ©¦§¨£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¦§¨
`FaIW dpkd `Ed rnWÎz`ixw cr "xn`W KExA" on¦¨¤¨©©§¦©§©£¨¨¤¨

Yad`e" ± mixvn z`ivi zpigal'כּו." ¦§¦©§¦©¦§©¦§¨©§¨

Ll minXd `av" lMW Ki` opFAzIWM ,Epiide§©§§¤¦§¥¥¤¨§¨©¨©¦§
"miegYWn(e ,h dingp)WrxA WcTd zFIge miPtF`de" , ¦§©£¦§¤§¨§¨©¦§©©Ÿ¤§©©

lFcB'כּוzF`UEpnE zF`UFp ,"`QM lign zFrf zFIg"de ," ¨§©©¨¥¦¦¥§§¨
DiPEWOWi oaax `FAxe mitl` sl` ,`QM mr4mNEke , ¦¦¥¤¤£¨¦§¦¦§¨§©§¥§¨

.cinY lEHiA zpigaA md¥¦§¦©¦¨¦

xcd cFakE ,eizFxEaB mc`d ipal ricFdl" Edfe§¤§¦©¦§¥¨¨¨§¨§£©
"FzEkln(ai ,dnw miNdY),"FzEkln xcd" zpigA `EdW , ©§§¦¦¤§¦©£©©§

ici lr lEHiAd mdl KWnpe .WOn DiAbl milhA mNEMW¤¨§¥¦§©¥©¨§¦§¨¨¤©¦©§¥
"minlFr lM zEkln LzEkln" iM mibiVOW(bi ,mW)WExiR . ¤©¦¦¦©§§©§¨¨¦¨¥

zpigAn `N` Fpi` zFnlFrd lM zEIgW ,"LzEkln"©§§¤©¨¨¨¥¤¨¦§¦©
dIgn dnWPdW FnM `l .calA FnW zx`d ± LzEkln©§§¤¨©§¦§¨Ÿ§¤©§¨¨§©¨
sEBd KFzA WAEln dnWPd zEIg zEInvrW ,sEBd z ¤̀©¤©§¦©©§¨¨§¨§©

`VpznE mx" ± FzEnvre FzEdn la` .WOn'כּוoi`e ," ©¨£¨©§©§¨¦§©¥§¥
,llM iEPiW ilA didie ded did ± llM FWiAln xaC mEW¨¨©§¦§¨¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦¦§¨

aEzMW FnM(e ,b ik`ln)`Ed dY`" ;"izipW `l 'd ip`" : §¤¨©§¨¦£¦Ÿ¨¦¦©¨
`xaPW xg`l `Ed dY`e ,mlFrd `xaPW mcFw'כּו± " ¤¤¦§¨¨¨§©¨§©©¤¦§¨

,FCbp xiYqnE dQkn xaC mEW oi`e ,llM iEPiW mEW ilA§¦¦§¨§¥¨¨§©¤©§¦¤§
zEIg Edf ,calA "FzEkln cFaM mW" zx`d wx `N ¤̀¨©¤¨©¥§©§¦§¨¤©

.zFnlFrd lM zEEdzde§¦§©¨¨¨

lM"W Epiid ,"minlFr lM zEkln LzEkln" Edfe§¤©§§©§¨¨¦©§¤¨
FnM ,"oaax `FAx"e "mitl` sl`" odW s` "minlFr¨¦©¤¥¤¤£¨¦§¦¦§¨§

aEzMW(b ,dk aFI`)ux`d on"E ,"eicEcbl xRqn Wid" ¤¨¦£¥¦§¨¦§¨¦¨¨¤
dpW w''z Kldn riwxl'כּוllM KFxr oi` md df lM mr ." ¨¨¦©©£©¨¨¦¨¤¥¥£§¨

FxF` iAbl'כּו,rcFPke .WOn sFqÎoi` zpigA `EdW , §©¥¤§¦©¥©¨§©¨
wlg `EdW ± Kxr Fl Wi oaax `FAx iAbl cg` ENit`W¤£¦¤¨§©¥¦¦§¨¥¥¤¤¥¤
zpigaA ,lEabÎilA iAbl oaax `FAx la` .EpOn ohẅ¨¦¤£¨¦¦§¨§©¥§¦§¦§¦©
lM z` mibiVOW ici lre .llM Kxr oi` ± WOn sFqÎoi ¥̀©¨¥¥¤§¨§©§¥¤©¦¦¤¨

.cinY lEHiA zpigaA md df ici lr ,l''Pd©©©§¥¤¥¦§¦©¦¨¦

if` ,zrCd wnFrA l''Pd lM zEppFAzd ici lre§©§¥¦§§¨©©§¤©©©£©
zFidl ,rnWÎz`ixwA `Fvx zpigal `ai `liOn¦¥¨¨Ÿ¦§¦©¨¦§¦©§©¦§

"Laal lkA Liwl` died z` Yad`e"(d ,e mixaC)z`vl , §¨©§¨¥£¨¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨¦¨¥
FnM ,lEaB zpigaA md mNEMW .milEabE mixvOd on¦©¥¨¦§¦¤¨¥¦§¦©§§
`Ed zEIpgExA od zEInWbA od ± "dpW w''z Kldn"©£©¨¨¥§©§¦¥§¨¦
d`xp zFidl mixiYqnE miQkOd ,lEabE xvn zpigaA¦§¦©¥©§©§©¦©§¦¦¦§¦§¤

FA dwacl wx ,Fnvr iptA xace Wil'כּוÎilA `EdW , §¥§¨¨¦§¥©§©§¨§¨¤§¦
± 'mixvn z`ivi' `xwp Edfe .WOn sFqÎoi` zpigA ,lEab§§¦©¥©¨§¤¦§¨§¦©¦§©¦

.l''PM milEabE mixvOd on z`vl̈¥¦©§¨¦§¦©©

drxtA xn`p mixvn zElBAW Edfe(a ,d zFnW)`l" : §¤¤§¨¦§©¦¤¡©§©§Ÿ§Ÿ
"'d z` iYrci±ilA didie ded did `EdW ,died mXW ¨©§¦¤¤¥£¨¨¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦

xiYqnE dQknd ± miwl` mW wx ,"iYrci `l" ± iEPiW¦Ÿ¨©§¦©¥¡Ÿ¦©§©¤©§¦
z` iYrci `l" Edfe .`weC Fnvr iptA xace Wi zFidl¦§¥§¨¨¦§¥©§©§¨§¤Ÿ¨©§¦¤
Îz`ixwA mzFgW Edfe .zElB zpigaA did zrCdW "died£¨¨¤©©©¨¨¦§¦©¨§¤¤¥¦§¦©

iz`vFd xW` mkiwl` died ip`" :rnW'כּו"died ip`" ± " §©£¦£¨¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦£¦£¨¨
:`weC©§¨

Edfe a:"mEpwY zFa` zFNtY" :l"fx xn`n §¤©£©©©§¦¨¦§
,dad` mdn KWnPW ± z''bg md "zFa`" :WExiR¥¨¥©©¤¦§¨¥¤©£¨
,Epiide .awrie ,wgvi ,mdxa` mdW ;zEpngxe ,d`xie§¦§¨§©§¨¤¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§©§
lW miwEqR Epiid :miwEqt iPin 'bA `id dNtYd lMW¤¨©§¦¨¦§¦¥§¦©§§¦¤

Yad`e" rnW Îz`ixwA mdn dUrPW cqg'כּוici lr ," ¤¤¤©£¨¥¤¦§¦©§©§¨©§¨©§¥
"iadF` mdxa`" zpigA `EdW ,l''PM zEppFAzddEdirWi) ©¦§§©©¤§¦©©§¨¨£¦§©§¨

(g ,`nici lre .`Fvx zpigA WtPA dad`d iENiB zFidl ,¦§¦¨©£¨©¤¤§¦©¨§©§¥
KM xg` df(fÎe ,e mixaC)ikp` xW` dN`d mixaCd Eide" : ¤©©©§¨¦§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦

mA YxAce [..] LEvn'כּו." §©§§¦©§¨¨

aizM dIpW dWxtAW s`e(ci ,mW)mr ,"Lpbc Ytq`e" : §©¤§¨¨¨§¦¨§¦¨§¨©§¨§¨¤¦
iM" Edfe ."i`xr oYk`lnE raw ozxFY" dUrp df lM̈¤©£¤¨¨§©§©§¨£©§¤¦

"dcVd ur mc`d(hi ,k mixaC)gnFSd oli` FnM `EdW : ¨¨¨¥©¨¤§¨¦¤§¦¨©¥©
M mr ,eilrW ixRd `Ed xTirdW ,ux`AmB Wi df l ¨¨¤¤¨¦¨©§¦¤¨¨¦¨¤¥©

zFxiRd wx `Ed xTirde ,oli`d sEbe oilre oivFw'כּוFnM . ¦§¨¦§¨¦¨§¨¦¨©©¥§
xn`nM .zFvnE dxFY Epiid ,ixRd `Ed xTird ,mc`d ok¥¨¨¨¨¦¨©§¦©§¨¦§§©£©

l"fx5x`WE ."raw ozxFY" oipr Edfe .'zFvn ?ixR i`n' : ©©©§¦¦§§¤¦§¨¨¨§©§¨
.ixRd iAbl milrd FnM md FtEB ikxv lM̈¨§¥¥§¤¨¦§©¥©§¦

Yad`e" zpigAn lMd dUrp dfe'כּוzpigA `EdW ," §¤©£¤©Ÿ¦§¦©§¨©§¨¤§¦©
.mdxa ©̀§¨¨

d`xi zpigA dGn dUrPW ,dxEaB zpigA ± wgvi oke§¥¦§¨§¦©§¨¤©£¤¦¤§¦©¦§¨
"wgvi cgR" ± WtPA(an ,`l ziW`xA). ©¤¤©©¦§¨§¥¦

FANW in EpiidC .zEpngx zpigA `Ed awri zpigaE§¦©©£Ÿ§¦©©§¨§©§¦¤¦
zpigal `ai `l l''Pd lkA opFAzOW s`W ,oa`d alM§¥¨¤¤¤©¤¦§¥§¨©©Ÿ¨Ÿ¦§¦©
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.3.[mixvOn `vi `Ed EN`M Fnvr z` zF`xl mc` aiIg]©¨¨¨¦§¤©§§¦¨¨¦¦§¨¦

.4]:i ,f l`ipC iR lr.[oEnEwi idFncw oeax FAxe ,DPEWOWi mitl` sl`" ©¦¨¦¥¤¤£¨¦§©§¥§¦¦§¨¨¨¦§

.5]:` ,en dhFq[zFvn `N` . . ? zFxiR i`n ¨©¥¤¨¦§



c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

iladA c`n xEWTW zngn ,rnWÎz`ixwAW "Yad`e"§¨©§¨¤¦§¦©§©¥£©¤¨§Ÿ§¤§¥
alM FAl df zngnE ,Fnvr iptA xace Wi zFidl mlFrd̈¨¦§¥§¨¨¦§¥©§¥£©¤¦§¥
lr miAx mingx xxFrl `Ed dfl dvrd if` .oa`d̈¤¤£©¨¥¨¨¤§¥©£¦©¦©
"mdxa` z` dcR xW` awril" aEzMW FnkE .FWtp©§§¤¨§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨

(ak ,hk EdirWi). §©§¨

KlOd" :`Ede ,dNtYAW zEpngx iwEqt ici lr Edfe§¤©§¥§¥©§¨¤©§¦¨§©¤¤
mnFxOd'כּוa` Epia`" ;"Epilr mgx miAxd LingxA , ©§¨§©£¤¨©¦©¥¨¥¨¦¨

,liMUdlE oiadl dpiA EpAlA oze ,Epilr mgx ongxd̈©£¨©¥¨¥§¥§¦¥¦¨§¨¦§©§¦
."cre mlFrl WFap `le§Ÿ¥§¨¨¤

aizM dPd iM :WExiR(k ,bl zFnW)mc`d ip`xi `l iM" : ¥¦¦¥§¦§¦Ÿ¦§©¦¨¨¨
"igemzzinA la` ,mi`Fx mpi` mdiIgA" :l"fx Exn`e ¨¨§¨§©©§©¥¤¥¨¦£¨§¦¨¨

dQknE sEbA WAEln WtPdW ± "mdiIgA" iM ."mi`Fx¦¦§©¥¤¤©¤¤§¨§§©¤
xace Wil mlFrd df Fl d`xp zFidl ± eilr xiYqnE©§¦¨¨¦§¦§¤¤¨¨§¥§¨¨
mi`Fx if` ,sEBdn WtPd z`vA la` .Fnvr iptA¦§¥©§£¨§¥©¤¤¥©£©¦

`AWFzEnvre FzEdn zn'כּוmEW ilA didie ded did ± ¤¤¡¤©§©§¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦
,FxiYqdlE llM FWiAldl lFki xaC mEW oi`e ,iEPiW¦§¥¨¨¨§©§¦§¨§©§¦
Wil mlFrd Fl d`xp didX dn ixnbl zErh gwn dide§¨¨¤©¨§©§¥©¤¨¨¦§¤¨¨§¥
lr ,c`nl cr dlFcb dWEAd if`e .Fnvr iptA xace§¨¨¦§¥©§©£©©¨§¨©¦§Ÿ©
eiwqraE mlFrd iladA Eid eizFnbnE eizFaWgn lMW¤¨©§§¨§¨¨¨§©§¥¨¨©£¨¨
dfrde `RvEg `Ede ,WOn Fnvr iptA xac `Ed EN`M§¦¨¨¦§¥©§©¨§§¨§¤¨¨

dlFcb'כּו. §¨
EpAlA oze ,Epilr mgx miAxd LingxA" :EpzWTA okle§¨¥©¨¨¥§©£¤¨©¦©¥¨¥§¥§¦¥

dpiAcFrA s` ,Epiid .xaC KFYn xaC oiadl Epiid ," ¦¨©§§¨¦¨¨¦¨¨©§©§
lhA lMd zn`AW liMUie oiai sEbA WAEln dnWPdW¤©§¨¨§¨§¨¦§©§¦¤¤¡¤©Ÿ¨¥
WOn iEPiW mEW ilA mlFrd `xaPW mcFw FnM zilkzA§©§¦§¤¤¦§¨¨¨§¦¦©¨
xg` didi `NW ickA ± "cre mlFrl WFap `le" ;l''PM©©§Ÿ¥§¨¨¤¦§¥¤Ÿ¦§¤©©
z` dcR xW` awril" Edfe ."cre mlFrl" dWEAd KM©©¨§¨¨¤§¤§©£Ÿ£¤¨¨¤

"mdxa`6: ©§¨¨

dPde b,mixvn z`ivi ± `Fvx zpigA `EdW l''Pd lM §¦¥¨©©¤§¦©¨§¦©¦§©¦
zElB zpigaA `idW ,calA ziwl`dÎWtPl `N` Fpi ¥̀¤¨©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¤¦¦§¦©¨

miQknd milEabE mixvn KFzA'כּו:drxR xn`W FnkE . §§¨¦§¦©§©¦§¤¨©©§Ÿ
died z` iYrci `l"'כּוaEzMW FnkE ."(c ,en ziW`xA): Ÿ¨©§¦¤£¨¨§¤¨§¥¦

Llr` ikp`e dnixvn LOr cx` ikp`"'כּוxn`PW EdGW ," ¨Ÿ¦¥¥¦§¦§©§¨§¨Ÿ¦©©§¤¤¤¤¡©
;awrÎc''Ei ± calA ziwl`d WtPd `EdW ,"awril"§©£Ÿ¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¨¥

"FOr died wlg iM ,Fzlgp lag awri"7aEzMW FnM . ©£Ÿ¤¤©£¨¦¥¤£¨¨©§¤¨
(`l ,ci zFnW)dUr xW` dlFcBd cId z` l`xUi `xIe" : §©©§¦§¨¥¤©¨©§¨£¤¨¨

iM ± ziwl`d WtPd `EdW ,calA "l`xUI"W ± "'d¤¦§¨¥¦§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦
W`xÎil ± l`xUi ;"daWgnA dlr l`xUi"'כּו± ¦§¨¥¨¨§©§¨¨¦§¨¥¦Ÿ

died dUr xW`" E`x calA l`xUie'כּו." §¦§¨¥¦§¨¨£¤¨¨£¨¨

mixvn z`ivi ± `Fvx zpigA rnWÎz`ixwA oM FnkE§¥¦§¦©§©§¦©¨§¦©¦§©¦
Yad`e" ,l''Pd'כּו.calA zidl`dÎWtPl `N` Fpi` ," ©©§¨©§¨¥¤¨©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨

lFk`l dvFx `Ed mFwn lMn zindAdÎWtp la £̀¨¤¤©©£¦¦¨¨¤¤¡
dnda dUrnM'כּוiENib `EdW dxFYd z` lAwl ickE . §©£¥§¥¨§¥§©¥¤©¨¤¦

mcFTn zFidl KxvEd ,dHnl ,lFkiaM KxAzi FpFvx§¦§¨¥¦§¨§©¨§¨¦§¦¤
oM mB zindAdÎWtp lEHiA zpigA8. §¦©¦¤¤©©£¦©¥

FnM .xnFrd zxitqE xnFrd ztpd ici lr Epiide§©§©§¥£¨©¨¤§¦©¨¤§
aEzMW(`i ,bk `xwIe)died iptl xnFrd z` sipde" : ¤¨©¦§¨§¥¦¤¨¤¦§¥£¨¨

."odMd EPtipi zAXd zxgOn ,mkpFvxl¦§§¤¦¨¢©©©¨§¦¤©Ÿ¥

lk`n `EdW mixFrVd on `Ed xnFrd dPd iM¦¦¥¨¤¦©§¦¤©£©
`Ede ,dndA zpigA oM mB Wi dlrnl ok FnkE .dndA§¥¨§¥§©§¨¥©¥§¦©§¥¨§
xFW iptE [..] oinId l` dix` ipR" :dpFilrd daMxOd©¤§¨¨¨¤§¨§¥©§¥¤©¨¦§¥

"l`nVdn(i ,` l`wfgi)aEzMW FnM .dndA llkA dIg iM . ¥©§Ÿ§¤§¥¦©¨¦§¨§¥¨§¤¨
dnlW dUrW mId lr(c ,c 'a minId ixaC .dk ,f '` mikln): ©©¨¤¨¨§ŸŸ§¨¦¦§¥©¨¦

dpFtv mipFt dWlW ,xwA xUr mipW lr cnFr"'כּו" ¥©§¥¨¨¨¨§Ÿ¨¦¨¨
d `idW"dlrnln mdilr mIde" ,dpFilrd daMxO(mW) ¤¦©¤§¨¨¨¤§¨§©¨£¥¤¦§¨§¨¨

mW ,"dAx dndA" zpigA ,'oFilrd mi' zpigA `idWo''A ¤¦§¦©¨¨¤§§¦©§¥¨©¨¥©
`IxhniBdndAdix` ipt"c daMxOd WxW `EdW ".כּו', ¦©§¦¨§¥¨¤Ÿ¤©¤§¨¨¦§¥©§¥

ÎWtpe ,zFndAd lkl xFwnE WxW `Ed l''Pd daMxOde§©¤§¨¨©©Ÿ¤¨§¨©§¥§¤¤
.dPOn mikWnPW ,dHnNW zindAd©©£¦¤§©¨¤¦§¨¦¦¤¨

dHnNW mixExAn Epiide .'dÎxFrU ± dxFrUE§¨§§©§¦¥¦¤§©¨
xn`nM .l''Pd dAxÎdndA zpigaA millkpe mixxaPW¤¦§¨¦§¦§¨¦¦§¦©§¥¨©¨©©§©£¨
mFi lkA milhA mdW mik`ln WIW ,"mizxWn xvFi"¥§¨§¦¤¥©§¨¦¤¥§¥¦§¨
FnM .l''Pd dAxÎdndA zpigaA millkpe mirlape§¦§¨¦§¦§¨¦¦§¦©§¥¨©¨©©§
mixfFge ,dHnNW dndaA rlaPW mixFrW lk`Od©©£¨§¦¤¦§¨¦§¥¨¤§©¨§§¦

mFi lkA miWCgznE'כּו. ¦§©§¦§¨

dlrd ,oFilrd cqg zpigA `EdW ,"odMd EPtipi" Edfe§¤§¦¤©Ÿ¥¤§¦©¤¤¨¤§¤¡¨
l''Pd dAxÎdndA zpigA z`9± dxFrU xnFr ici lr , ¤§¦©§¥¨©¨©©©§¥¤§¨

" ,l''Pd 'dÎxFrUiptl± "dieddlrnl.rcFPM diedn §©©¦§¥£¨¨§©§¨¥£¨¨©¨
d zxgOn" EdfezAX`EdW ± "aFhÎmFi zxgOn" `le " §¤¦¨¢¨©©¨§Ÿ¦¨¢¨¤

.oiaOl ice .zAW zpigAn dlrnl§©§¨¦§¦©©¨§©©¥¦

Eid ,xnFrd zxitq ici lr KM xg` ,df ici lre§©§¥¤©©©©§¥§¦©¨¤¨
xnFrl" :dHnlÎdlrnln mitiTn zFkWnd'כּוEdfe ." ©§¨©¦¦¦§©§¨§©¨¨¤§¤

FnM ,cqg zpigA `Ed mFi :"xnFrl cg` mFi mFId"©¤¨¨¤§¦©¤¤§
aEzMW(h ,an miNdY)zpigA Epiide ."FCqg 'd dEvi mnFi" : ¤¨§¦¦¨§©¤©§§©§§¦©

pigal dlrn dlrnln KiWndl ,oFilr cqgicM ,xnFr z ¤¤¤§§©§¦¦§©§¨©§¨¦§¦©¤§¥
Edfe .`weC oM mB zindAdÎWtPn oFvxd lEHiA didIW¤¦§¤¦¨¨¦¤¤©©£¦©¥©§¨§¤
ici lr mkNW oFvxd lEHiA didIW icM ,"mkpFvxl"¦§§¤§¥¤¦§¤¦¨¨¤¨¤©§¥

xnFrd zxitq ici lr l''Pd mitiTOd zkWnd'כּו. ©§¨©©©¦¦©©©§¥§¦©¨¤
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.6["פעמי ּיפּו "מה הּמתחיל ּבדּבּור ְְְִִִֵַַַַַָָ[עּיין

.7.(xcQd iEPiWA h ,al mixaC)§¨¦§¦©¥¤

ּפסּוק8. על ּׁשּנתּבאר מה a)[ועּין ,` `xwIe)ּכ ּתקריבּו"אדם כּו', יקריב י ְְִֵֵֶַַַָָ©¦§¨ְְִִִַַָָ

ׁשם]. עּיין ֵַָכּו'"

ב'].9. עּמּוד קפ"ח, דף ּבלק, ּפרׁשת ּבּזהר ֵַַַַַַָָָָֹ[עּיין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mitiTOd zx`d KiWndl Epiid ,"mkl mYxtqE" Edfe§¤§©§¤¨¤©§§©§¦¤¨©©©¦¦
± "mkl" ,l''PM `weC "zAXd zxgOn" `EdW ,l''Pd©©¤¦¨¢¨©©¨©§¨©©¨¤
lEHiA didIW ,oM mB zindAdÎWtp z` KFtdl ,dHnl§©¨©£¤¤¤©©£¦©¥¤¦§¤¦

.mkpFvx§§¤
mFi FzF`n WExiR :"xnFr z` mk`iad mFIn" Edfe§¤¦£¦£¤¤¤¥¥
mYxtqE" if` ,"died iptl" `EdW ,xnFrd z` EtipdW¤¥¦¤¨¤¤¦§¥£¨¨£©§©§¤
raW" xnFrd zxitq ici lr "mkl" EkiWnY "mkl̈¤©§¦¨¤©§¥§¦©¨¤¤©

.zFCn h''n mdW "zFzAW©¨¤¥¦
,zFrEaWA dxFYÎoYn KM xg` zFidl lFki did f`e§¨¨¨¨¦§©©©©©¨§¨
`EdW ± dHnlÎdlrnln WOn FpFvx iENib `EdW¤¦§©¨¦§©§¨§©¨¤
`EdW ,mixvn z`ivi zpigA `EdW ,dNtYn dlrnl§©§¨¦§¦¨¤§¦©§¦©¦§©¦¤
Fpi` oiicrW ,"Laal lkA [..] Yad`e" ,l''PM `Fvxd̈¨©©§¨©§¨§¨§¨§¤£©¦¥

adF`W in Wi" iM zilkzA lEHiA zpigaA'כּו." ¦§¦©¦§©§¦¦¥¦¤¥
WOn 'd xaC `EdW ± dxFYd cEOilA oM oi`X dn©¤¥¥§¦©¨¤§©©¨

aEzMW FnM .eitA(fh ,`p EdirWi)± "LitA ixaC miU`e" : §¦§¤¨§©§¨¨¨¦§¨©§¦
xn`nkE ."LitA zxAcOd dpWOd ip`" ,WOn "ixaC"§¨©©¨£¦©¦§¨©§©¤¤§¦§©£©

miIg miwl` ixaC EN`e EN`" :l"fx'כּוixaC mdW ," ©©¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¤¥¦§¥
"mA YxAce" Edfe .dHnl WOn FpFvx iENiB ,WOn miwl ¡̀Ÿ¦©¨¦§©¨§©¨§¤§¦©§¨¨

"LWtp lkaE" zpigA `Ede .WOn "mA" ±(d ,e mixaC)Epiid , ¨©¨§§¦©§¨©§§§¨¦©§

daWgnA daWgn xWwl'10כּו. ¦§Ÿ©§¨¨§©§¨¨

dxFY `N` il oi` xnF`d lM" :l"fx Exn` dPd K ©̀¦¥¨§©©¨¨¥¥¦¤¨¨
ptA xace Wi `EdW xg`OW ."Fl oi` dxFY ENit`i £¦¨¥¤¥©©¤¥§¨¨¦§¥
,llM 'd xac df oi` dxFz ixaC xAcOWM s` if` ,Fnvr©§£©©§¤§©¥¦§¥¨¥¤§©§¨
zpigA mcFTn zFidl Kixv wx .llM FpFvx iENib df oi`e§¥¤¦§§¨©¨¦¦§¦¤§¦©
df ici lre .l''PM dlrnlÎdHOn mixvn z`ivi ,`Fvxd̈¨§¦©¦§©¦¦©¨§©§¨©©§©§¥¤
`YzlcÎ`zExrz`A iM ,"gEx KiWn`e gEx izii` gEx"©©§¦©§©§¦©¦§¦§£¨¦§©¨
FpFvx zkWnd dlrnl xxFrnE ,`NirlcÎ`zExrz` ±¦§£¨¦§¥¨§¥§©§¨©§¨©§

.dHnl lFkiaM¦§¨§©¨

zFnExz FnM miInWB mixacA WAlzIW K ©̀¤¦§©¥¦§¨¦©§¦¦§§
zFpAxwe ,zFxUrnE'כּוirYW`l `Mlnc `gxF` e`l"e , ©©§§¨§¨§¨§¨§©§¨§¦§¨¥

`hFicdC oiNnA'כּוsipIW mcFTn Kixv did df lre ± " §¦¦§¤§¨§©¤¨¨¨¦¦¤¤¨¦
`lkin ,'dÎxFrU ± dxFrU `EdW ,xnFrd z` odMd©Ÿ¥¤¨¤¤§¨§¥§¨
.l''PM diedn dlrnl ± "died iptl" ,l''Pd dAxÎdndac¦§¥¨©¨©©¦§¥£¨¨§©§¨¥£¨¨©©
zkWnd did ,xnFrd zxitq ici lr ,KM xg` df ici lre§©§¥¤©©©©§¥§¦©¨¤¨¨©§¨©

mkl mYxtqE" ,"xnFrl" ± dHnl mitiTOd'כּוraW ©©¦¦§©¨¨¤§©§¤¨¤¤©
zFzAW'כּוdxFYÎoYn KM xg` zFidl lFki dide ." ©¨§¨¨¨¦§©©©©©¨

zFIzF`A dHnl lFkiaM FpFvx iENib `EdW ,zFrEaWA§¨¤¦§¦§¨§©¨§¦
dxFYd11: ©¨
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אברהם").10. אל "וארא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ(ועּין

ּתצּו11. ּפרׁשת ּבּזהר ודף [ועּיין כּו'", "וכיון ב': עמּוד סֹוף קפ''ב, ּדף ה, ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

לקּמן] ועּיין כּו'". אֹורייתא "אפיק – עד א' עּמּוד ְְְֲִֵַַַַַָָקפ''ג,

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

בבחי'‡Í(מא) ברא בראשית מ"ש להבין יש עדיין
שום  ממנו נברא שלא אחר תחלה הכלל
הכלל  בבחי' ברא לשון יתכן איך מיוחד' בריא'
מקור  דבראשית זה שמאמר מפני ואם כו' שבמחשבה
לא  עכ"ז מאמרות מי' שנשתלשל הבריאה לכללות
וכל  וארץ לשמי' ליש מאין ממש ברא לומר שייך
הכתוב  פשט משמעות לפי הנה אך כו'. צבאם
ז"ל  שאמרו מה וכן קא' ממש בריאה ברא דבראשית
בבחי' בא שהוא הכוונה הוא מאמר נמי דבראשית
מקרא  והרי כו' מאין יש שבורא המאמרו' כשאר מאמר
את  עשה שבחכמה עשית בחכמה כולם אמר מפורש
וכה"ג  ארץ יסד בחכמ' ה' וכמ"כ כו' ליש מאין הכל
שנתהווה  לאחר דגם הוא כן דבאמת הוא הענין אך
מציאות  כמו ליש מאין שבמאמרות הצירופי' מן הכל

מאמר  ע"י קיום האור עיקר אין מ"מ וכה"ג אור יהי
הכללית  שבמחשב' החכמ' בחי' ע"י רק האור מציאות

עד"מ  זה ויובן כנ"ל דבראשית מאמר שהוא הנ"ל
רגע  בכל הרי ממנה נמשכו שהפרטים כללית מחשבה
נבדל  הפרט ואין הזה הכלל מן ופרט פרט כל מקבל
דפרט  בזהר וז"ש בפ"ע מהות בבחי' וכלל כלל
ולא  הכלל בלא מציאות קיו' לפרט שאין לכלל אצטריך
כולו  שהפרט כמו לבד כלל דרך בפרט מאיר שהכלל
ופרט  פרט בכל מאיר אלא כנ"ל א' בסקירה בכלל נסקר
היה  לא לאו ואם מציאותו קיו' עיקר מזה להיות דוקא
עשית  בחכמה כולם א' ולזה כו' רגע אפי' קיום לו
ופרט  פרט כל על דקאי דבראשית הכללי מאמר שהוא
שבדיבור  החכמה אור שבחי' בזהר וכידוע הנבראים מן
פי' וזהו נעדר לא אחד כולם הנמצאים פרטי בכל מאיר
כו' דחכמתא נהירו אל המעשים כל על אדון אל
יש  בצור שגם צור מחלמיש ושמן ע"פ בפרדס וכמ"ש
וד"ל. במ"א וכמ"ש שמן בבחי' שהוא החכמה מבחי'
אמיתי' שהוא לו שקדם לכלל אצטריך שפרט כמו אך
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mitiTOd zx`d KiWndl Epiid ,"mkl mYxtqE" Edfe§¤§©§¤¨¤©§§©§¦¤¨©©©¦¦
± "mkl" ,l''PM `weC "zAXd zxgOn" `EdW ,l''Pd©©¤¦¨¢¨©©¨©§¨©©¨¤
lEHiA didIW ,oM mB zindAdÎWtp z` KFtdl ,dHnl§©¨©£¤¤¤©©£¦©¥¤¦§¤¦

.mkpFvx§§¤
mFi FzF`n WExiR :"xnFr z` mk`iad mFIn" Edfe§¤¦£¦£¤¤¤¥¥
mYxtqE" if` ,"died iptl" `EdW ,xnFrd z` EtipdW¤¥¦¤¨¤¤¦§¥£¨¨£©§©§¤
raW" xnFrd zxitq ici lr "mkl" EkiWnY "mkl̈¤©§¦¨¤©§¥§¦©¨¤¤©

.zFCn h''n mdW "zFzAW©¨¤¥¦
,zFrEaWA dxFYÎoYn KM xg` zFidl lFki did f`e§¨¨¨¨¦§©©©©©¨§¨
`EdW ± dHnlÎdlrnln WOn FpFvx iENib `EdW¤¦§©¨¦§©§¨§©¨¤
`EdW ,mixvn z`ivi zpigA `EdW ,dNtYn dlrnl§©§¨¦§¦¨¤§¦©§¦©¦§©¦¤
Fpi` oiicrW ,"Laal lkA [..] Yad`e" ,l''PM `Fvxd̈¨©©§¨©§¨§¨§¨§¤£©¦¥

adF`W in Wi" iM zilkzA lEHiA zpigaA'כּו." ¦§¦©¦§©§¦¦¥¦¤¥
WOn 'd xaC `EdW ± dxFYd cEOilA oM oi`X dn©¤¥¥§¦©¨¤§©©¨

aEzMW FnM .eitA(fh ,`p EdirWi)± "LitA ixaC miU`e" : §¦§¤¨§©§¨¨¨¦§¨©§¦
xn`nkE ."LitA zxAcOd dpWOd ip`" ,WOn "ixaC"§¨©©¨£¦©¦§¨©§©¤¤§¦§©£©

miIg miwl` ixaC EN`e EN`" :l"fx'כּוixaC mdW ," ©©¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¤¥¦§¥
"mA YxAce" Edfe .dHnl WOn FpFvx iENiB ,WOn miwl ¡̀Ÿ¦©¨¦§©¨§©¨§¤§¦©§¨¨

"LWtp lkaE" zpigA `Ede .WOn "mA" ±(d ,e mixaC)Epiid , ¨©¨§§¦©§¨©§§§¨¦©§

daWgnA daWgn xWwl'10כּו. ¦§Ÿ©§¨¨§©§¨¨

dxFY `N` il oi` xnF`d lM" :l"fx Exn` dPd K ©̀¦¥¨§©©¨¨¥¥¦¤¨¨
ptA xace Wi `EdW xg`OW ."Fl oi` dxFY ENit`i £¦¨¥¤¥©©¤¥§¨¨¦§¥
,llM 'd xac df oi` dxFz ixaC xAcOWM s` if` ,Fnvr©§£©©§¤§©¥¦§¥¨¥¤§©§¨
zpigA mcFTn zFidl Kixv wx .llM FpFvx iENib df oi`e§¥¤¦§§¨©¨¦¦§¦¤§¦©
df ici lre .l''PM dlrnlÎdHOn mixvn z`ivi ,`Fvxd̈¨§¦©¦§©¦¦©¨§©§¨©©§©§¥¤
`YzlcÎ`zExrz`A iM ,"gEx KiWn`e gEx izii` gEx"©©§¦©§©§¦©¦§¦§£¨¦§©¨
FpFvx zkWnd dlrnl xxFrnE ,`NirlcÎ`zExrz` ±¦§£¨¦§¥¨§¥§©§¨©§¨©§

.dHnl lFkiaM¦§¨§©¨

zFnExz FnM miInWB mixacA WAlzIW K ©̀¤¦§©¥¦§¨¦©§¦¦§§
zFpAxwe ,zFxUrnE'כּוirYW`l `Mlnc `gxF` e`l"e , ©©§§¨§¨§¨§¨§©§¨§¦§¨¥

`hFicdC oiNnA'כּוsipIW mcFTn Kixv did df lre ± " §¦¦§¤§¨§©¤¨¨¨¦¦¤¤¨¦
`lkin ,'dÎxFrU ± dxFrU `EdW ,xnFrd z` odMd©Ÿ¥¤¨¤¤§¨§¥§¨
.l''PM diedn dlrnl ± "died iptl" ,l''Pd dAxÎdndac¦§¥¨©¨©©¦§¥£¨¨§©§¨¥£¨¨©©
zkWnd did ,xnFrd zxitq ici lr ,KM xg` df ici lre§©§¥¤©©©©§¥§¦©¨¤¨¨©§¨©

mkl mYxtqE" ,"xnFrl" ± dHnl mitiTOd'כּוraW ©©¦¦§©¨¨¤§©§¤¨¤¤©
zFzAW'כּוdxFYÎoYn KM xg` zFidl lFki dide ." ©¨§¨¨¨¦§©©©©©¨

zFIzF`A dHnl lFkiaM FpFvx iENib `EdW ,zFrEaWA§¨¤¦§¦§¨§©¨§¦
dxFYd11: ©¨
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אברהם").10. אל "וארא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ(ועּין

ּתצּו11. ּפרׁשת ּבּזהר ודף [ועּיין כּו'", "וכיון ב': עמּוד סֹוף קפ''ב, ּדף ה, ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

לקּמן] ועּיין כּו'". אֹורייתא "אפיק – עד א' עּמּוד ְְְֲִֵַַַַַָָקפ''ג,
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

בבחי'‡Í(מא) ברא בראשית מ"ש להבין יש עדיין
שום  ממנו נברא שלא אחר תחלה הכלל
הכלל  בבחי' ברא לשון יתכן איך מיוחד' בריא'
מקור  דבראשית זה שמאמר מפני ואם כו' שבמחשבה
לא  עכ"ז מאמרות מי' שנשתלשל הבריאה לכללות
וכל  וארץ לשמי' ליש מאין ממש ברא לומר שייך
הכתוב  פשט משמעות לפי הנה אך כו'. צבאם
ז"ל  שאמרו מה וכן קא' ממש בריאה ברא דבראשית
בבחי' בא שהוא הכוונה הוא מאמר נמי דבראשית
מקרא  והרי כו' מאין יש שבורא המאמרו' כשאר מאמר
את  עשה שבחכמה עשית בחכמה כולם אמר מפורש
וכה"ג  ארץ יסד בחכמ' ה' וכמ"כ כו' ליש מאין הכל
שנתהווה  לאחר דגם הוא כן דבאמת הוא הענין אך
מציאות  כמו ליש מאין שבמאמרות הצירופי' מן הכל

מאמר  ע"י קיום האור עיקר אין מ"מ וכה"ג אור יהי
הכללית  שבמחשב' החכמ' בחי' ע"י רק האור מציאות

עד"מ  זה ויובן כנ"ל דבראשית מאמר שהוא הנ"ל
רגע  בכל הרי ממנה נמשכו שהפרטים כללית מחשבה
נבדל  הפרט ואין הזה הכלל מן ופרט פרט כל מקבל
דפרט  בזהר וז"ש בפ"ע מהות בבחי' וכלל כלל
ולא  הכלל בלא מציאות קיו' לפרט שאין לכלל אצטריך
כולו  שהפרט כמו לבד כלל דרך בפרט מאיר שהכלל
ופרט  פרט בכל מאיר אלא כנ"ל א' בסקירה בכלל נסקר
היה  לא לאו ואם מציאותו קיו' עיקר מזה להיות דוקא
עשית  בחכמה כולם א' ולזה כו' רגע אפי' קיום לו
ופרט  פרט כל על דקאי דבראשית הכללי מאמר שהוא
שבדיבור  החכמה אור שבחי' בזהר וכידוע הנבראים מן
פי' וזהו נעדר לא אחד כולם הנמצאים פרטי בכל מאיר
כו' דחכמתא נהירו אל המעשים כל על אדון אל
יש  בצור שגם צור מחלמיש ושמן ע"פ בפרדס וכמ"ש
וד"ל. במ"א וכמ"ש שמן בבחי' שהוא החכמה מבחי'
אמיתי' שהוא לו שקדם לכלל אצטריך שפרט כמו אך
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לבחי' גם אלא ודיבור במחשב' כנ"ל מוצאו מקור
לבחי' הכלל שבא אחר גם דהנה הפרט שאחר הכלל
התכללות  בחי' יש הרי כנ"ל ודיבור במחשבה פרט
כמו  זאת שעה כל פרט דרך שדיבר דבריו כל שכולל
לכל  יש הנה בפרט דבריו כל גמר האדם כאשר עד"מ
ומאמריו  דבריו כל שכוללת כללית השכלה הללו דבריו
עם  מכוונת והיא בפרט דברו שגמר אחר דוקא הפרטים
שבא  זה לדיבור שקדמה שבמחשבה ההשכלה כללות
בפרט  הבאים דברים שגם ונמצא וד"ל כו' הזה בפרט
אליו  מכוונים שיהיו אח"כ הכוללם זה למקורם צריכים
לכלל  אצטריך דפרט והיינו תמיד הימנו ומקבלים
וד"ל. כו' מקורם עיקר והוא יחד שכוללם הפרט שאחר
מאין  יש ברא זה דכלל ממש ברא בראשית שאמר וזהו
בחכמה  כולם כמ"ש פרט דרך צבאם וכל וארץ לשמים
בין  הפרט שלפני כלל מטעם בין הנ"ל מטע' עשית
אבל  כנ"ל הוא אחד שרשם כי הפרט שאחר כלל מטעם
לגבי  דבראשית הכללי' זו מחשבה לבחי' ערך אין
כלל  מאמרות די' לדיבור שייך שאינו המחשבה עצמות
שבתורה  חכמה בחי' והוא כו' דבראשית בי"ת והוא
אצלו  ואהיה וכמ"ש כו' בית יבנה בחכמה בה שנאמר
עלמא  וברא באורייתא אסתכל בזהר וכמ"ש כו' אמון
הדברות  שי' במ"א (מבואר וד"ל כנ"ל ובפרט בכלל
ובכל  וד"ל) הנ"ל ע"ד ובפרט בכלל מאמרות הי' לנגד

פעמ  ג' המלאכים שאומרי' מה יובן שהן הנ"ל קדוש ים
והיינו  דו"מ מחשבה בחי' דבי"ע צמצומים מיני ג'
ודיבור  שבמחשבה מחשבה הנ"ל מדריגות ג' בחי'
כמבואר  הוא והענין כו' שבמחשבה ועשיה שבמחשבה
מעצמות  הוא הראשון צימצום דבחי' הנ"ל מכל ומובן
בבחי' א"ע לצמצם שבמחשב' מחשבה בחי' המחשבה
דלי"ת  בחי' שבמחשבה דיבור שנקרא כללית מחשבה
כללית  מחשבה מבחי' הוא הב' והצימצום הנ"ל רבתי
שבדיבור  מחשב' שנקרא המחשבה בהתחלקו' לבא זו

צמצום  הג' וצימצום לדיבור קודם הוא עדיין אבל כנ"ל
שמתלבש  עצמו הדיבור בבחי' הבא המחשבה
בשכמל"ו  בחי' שזהו המחשבה אותיות שם ומתצמצם
זה  שאו' ישראל דשמע פי' יובן ומעתה וד"ל. כנ'
הוי' אשר היטב שיתבונן ישראל שנקרא האלקי לניצוץ
הוא  אחד העצמי' שבמח' דאצילו' חו"ב בחי' אלקינו
שמהן  אותיות צירופי שכל בהיות אמיתי יחוד בבחי'
מאמרות  די' ודיבור במחשבה וארץ רקיעים ז' נעשי'
שנק' שבמחשבה דיבור בבחי' אמיתי ביחוד נכללי'
כל  פיו דברוח וכידוע אמיתי בביטול הנ"ל רבתי דלי"ת
בי"ע  עולמות דג' ההשתלשלות ריבוי כל הרי צבאם
אותיות  דצירופי ותמורות שינויים מסיבת באין הכל
שאין  עד כו' ויהי אמר הוא כי פיו ורוח ה' שבדבר
לריבוי  מספר שאין מפני במ"א כמ"ש לגדודיו מספר
בונות  אבנים ה' בס"י וכמ"ש שבדיבור הצירופים אופני
שיעור  אין עד וחשוב צאן ואילך מכאן כו' בתים ק"ך
דהמלכו' אמר ובזוהר בחשבון בריכות עיניך (ומ"ש כו'
מ"ש  היינו כו' למועדים ירח עשה כמ"ש בחושבנא
מספר  אין עצמו מצד אבל כו' צבאם במספר המוציא
הנה  אך כו'). מספר והיה ע"פ באריכות במ"א כמ"ש
חשיב  ממש כלא שבדיבור הצירופים ריבוי בחי' כל
המחשבה  שבמוח הכללי הא' מחשבה בחי' לגבי
כשנכלל  ממש במציאו' הדיבור כל שם שמתבטל
ג' שאומר וזהו וד"ל. כנ"ל זו כללי' במחשבה ועולה
בחי' ע"ש כנ"ל צמצומים מיני בג' קדוש פעמים
כל  על נעלה מאד בערך נבדל ית' שהוא בערך ההבדל'
כל  שגם עד הנ"ל כללית דמחשב' ההשתלשלות מקור
מדות  ו' מבחי' שמקבלים עלמא דהוי שני אלפי ו' בחי'
עליות  שיהיה הז' אלף וגם כו' הכללי' שבמחשב'
אחת  בסקירה ונכלל חשיב כלא הכל כידוע העולמות
כנ"ל  כו' סוף עד ומביט שצופה הנ"ל א' במחשבה

וד"ל:

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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בתש"ר Á‡Â¯ג) והרצועות הפרשיות ענין שנתבאר
בדרך  ההפרש להבין בין יש עכ"פ כלל

הארץ  עמי כל וראו כתיב בתש"ר והנה לתש"י תש"ר
בתש"י  משא"כ י') כ"ח (דברים עליך נקרא ה' שם כי
(מנחות  לאות לאחרים ולא לאות לך להיפוך אמרז"ל
כדאי' מכוסה שהוא במקום להניחה שצריך ב') ל"ז

בביאור  יובן זה והנה אתמר, לאות לך במקום בגמ'
הוא  שתש"י בפע"ח שנת' התפילין הנחת כוונת ענין
הוא  תש"י ולכן באצי' ותש"ר הבריאה עולם לתקן
משא"כ  מיושב תפלה בחי' הוא בריאה כי מיושב
ידוע  הנה מעומד, תפלה עמידה בחי' הוא באצי'
ותיקונים  בזהר שדרשו כמו לחותם נמשלו דהתפילין
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חותם  הוא א' חותמות ב' יש והנה כחותם, שימני ע"פ
וכשחותמים  בחותם בולטים שהאותיות דהיינו הבולט
משוקעים  הללו אותיות בשעוה נעשה השעוה על בהם
וכשחותמין  שוקעים שבו שאותיות השוקע חותם והב'
הרי  כידוע בולטים הללו אותיות בשעוה נעשה בו
והיינו  בליטה נעשה ומשקיעה שקיעה נעשה מבליטה
בחי' תש"ר שהוא לבך על כחותם הללו חותמות ב' פי'
כמ"ש  זכר בשם בגמ' נק' בליטה כל (כי הבולט חותם
דדכורא  יסוד בחי' והוא כו' זכרים חיצין די"ב בסוכה
דנוק') יסוד בחי' נקבה שם בגמ' נק' שקיעה וכל
שהיא  זרועך על וכחותם שלמטה משקיעה שנעשה
דלמטה, בליטה מן שנעשה השוקע חותם בחי' תש"י
איכות  בענין הוא שמלמעלה ושקיעה בליטה ענין והנה
ושקיעה  בליטה וענין ב"ה, אא"ס גילוי המשכות
הגורם  שמלמטה ההתעוררות באיכות הוא שמלמטה
בזהר, אתעדל"ת נקראת זאת והתעוררות זו המשכה
בנבראים  הרוחניים בעולמות ג"כ וישנה בע"ח, ומ"ן
למטה  וג"כ בעבודתם, מעוררים שהם הרוחניי' ונמצאי'
תחלה  י"ל למעלה זה ולהבין קרובו, עם בישראל
שבאדם  אלהית שהנפש נודע הנה ה', בעבודת למטה
בה  עובדת שהיתה אלהית ואהוי"ר ושכל רצון בה יש
הבהמית  ונפש בגוף וכשנתלבשה בג"ע בעודה ה' את
גשמיים  ומדות ושכל רצון ג"כ בה שיש החיונית
האלהית, נפש כחות על מסתירים המה עוה"ז לתאוות
כפי  השכלי' ההארה ע"י גילוי לידי להביאם וצריך
לידי  כשבאה אלהית שבנפש אהבה והנה בתורה, שבא
בהעלם  היתה בתחלה כי העלאה ענין הוא גילוי
התשוקה  אש ברשפי בגילוי היא עולה ואח"כ ובהסתר
פסחים  (עי' הר שקראו כאברהם לא שארז"ל והיינו
אברהם  כמ"ש אהבה מדתו אברהם כי להיות א') פ"ח
ונראה  שבולט ההר דמיון שזהו ח') מ"א (ישעי' אוהבי
הבולט  חותם ונק' המישור הארץ שטח עפ"י בגובה
וכן  החותם גולמת מישור מן בולטים שהאותיות
בק"ש  ואהבת כשאומר בכאו"א ישראל נשמות בכללות
וההסתר  ההעלם מן האהבה וגילוי העלאה בחי' ה"ז
הבולט, ולחותם להר ונמשל ממנו והיציאה דעוה"ז
ע"י  שהוא באהבה ההתפעלות סיבת יבא מהיכן ואמנם
ואיך  ית' בגדולתו בהתבוננות השכלי' ההארה
ומרעישים  זעים ואופנים וחיות ושרפים שהמלאכים
הלא  ית' גדולתו מיני' שם זעיר וזיו הארה בהשגתם
שתקנו  לפניה שתים וענין בה שנצטוינו הק"ש ענין זהו
כאן  ואין ע"ש במ"א נת' וכבר ופסוד"ז אנכנה"ג לנו
שהוא  הבולט חותם בענין הזה הדרוש לעסק מקומו
והנה  ואהבת, באמרו האהבה למדריגת שהגיע אחר
אח"כ  נעשה ועי"ז אתעדל"ת היא זו אהבה בחי'

והיינו  שוקע חותם בבחי' אלקות והמשכת אתעדל"ע
היום  מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו אח"כ מ"ש
אא"ס  להמשיך ו') ו' (דברים בם ודברת לבבך על
וע"י  ית' חכמתו היא התורה כי הלכה זו ה' בדבר
איך  להתחכם ה' בחכמת חכמתו שמקשר בה לימודו
הטמא  בין שיבדיל ע"י ה' באחדות ביטול לבחי' לבוא
אם  והי' אח"כ מ"ש וכן מהטוב הרע ויפריד לטהור
כל  שזהו י"ג) י"א (דברים כו' מצותי אל תשמעו שמוע
דהיינו  ית' לשבתו מוכן כלי להיות מ"ע רמ "ח עיקר
ית' עצמותו מצד כי בע"ס למעלה אא"ס גילוי להיות
כלל  איהו מדות אינון מכל ולאו כלל י"ס מערך אינו
שיתצמצם  מעצמותו ממשיכים ומצות תורה שע"י אלא
ומבין  בחכמה חכם להקרות בכלים אורו להלביש
וכן  כנגדו ושונה קורא הקב"ה שז"ס התורה ע"י בבינה
שיתלבש  דמלכא אברים רמ"ח שהם מ"ע רמ"ח ע"י
המצות  בכל וכיוצא הצדקה ע"י ימינא דרועא בחסד
כתיב, אתם ל"ט) ט"ו (במדבר אותם ועשיתם וכמ"ש
מ"ע  ורמ"ח תורה שע"י זו המשכה נק' כן ולהיות
ונבלעים  שוקעים שהאותיות דהיינו שוקע חותם
המה  זה ובחלל חלול שהחותם מה שהוא בהחותם
בכלים  מתלבש ב"ה שמא"ס זו המשכה כך האותיות,
בחי' שהם ומצות תורה ע"י הנעשים שונים מכלים
מאירה  ומשם הנ"ל אברים ורמ"ח דע"ס כלים עשר
כחותם  תש"י בחי' וזהו העלם, בבחי' ג"כ האדם בנפש
עולם  לתקן דהיינו מיושב תפלה שהיא זרועך על
משום  ק"ש סוף עד יוצר מברכת שהוא הבריאה
למעלה  ממטה העלאה בחי' רק הוא וק"ש דבפסוד"ז
יביאך  כי והי' קדש העלאה בבחי' כולם פרשיותיה וד'
המיצרים  מן לצאת ה' בגדולת ההתבוננות חו"ב בחי'
בינה  ופי' הנ"ל בפרשיות הנז' יצ"מ ענין וזהו וגבולים

שבעוד בן  אלא ההתבוננות מן הנולדת אהבה בחי' י "ה
התפעלות  ענין שהוא בההתבוננות כלולה האהבה
י"ה  בן בינה נקראת בלב גילוי לידי באה ואינה השכל
ההתבוננות  מן שנולדים ולאחר הנ"ל פרשיות ב' והוא
ואהבת  בה שנאמר שמע פ' ענין זהו בלב גילוי לידי
המצות  ועסק יראה בחי' שמוע אם והי' ופ' לבבך בכל
ויראה  מ"ע לרמ"ח שרש אהבה כי האוי"ר מן הנמשך
ט') קי"ג (תלים שמחה הבנים אם ואז ל"ת לשס"ה
דייקא  אזי אהוי"ר שהם הבנים את שהולידה לאחר
ויש  שמחה ההתבוננות שהוא הבנים אם מן נמשך יהי'
שמע  דפ' שבלב באהבה שמחה מדריגות ב' ג"כ בזה
בחי' הן אלה וכל שמוע אם דוהי' מצוה של ושמחה
שעי"ז  וההמשכה בליטה בבחי' למעלה ממטה העלאה
דהיינו  שקיעה בבחי' הם מוחי' ד' פרשיות ד' מלמעלה
ט') י"ג (שמות בפיך ה' תורת תהי' למען קדש פ'
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חותם  הוא א' חותמות ב' יש והנה כחותם, שימני ע"פ
וכשחותמים  בחותם בולטים שהאותיות דהיינו הבולט
משוקעים  הללו אותיות בשעוה נעשה השעוה על בהם
וכשחותמין  שוקעים שבו שאותיות השוקע חותם והב'
הרי  כידוע בולטים הללו אותיות בשעוה נעשה בו
והיינו  בליטה נעשה ומשקיעה שקיעה נעשה מבליטה
בחי' תש"ר שהוא לבך על כחותם הללו חותמות ב' פי'
כמ"ש  זכר בשם בגמ' נק' בליטה כל (כי הבולט חותם
דדכורא  יסוד בחי' והוא כו' זכרים חיצין די"ב בסוכה
דנוק') יסוד בחי' נקבה שם בגמ' נק' שקיעה וכל
שהיא  זרועך על וכחותם שלמטה משקיעה שנעשה
דלמטה, בליטה מן שנעשה השוקע חותם בחי' תש"י
איכות  בענין הוא שמלמעלה ושקיעה בליטה ענין והנה
ושקיעה  בליטה וענין ב"ה, אא"ס גילוי המשכות
הגורם  שמלמטה ההתעוררות באיכות הוא שמלמטה
בזהר, אתעדל"ת נקראת זאת והתעוררות זו המשכה
בנבראים  הרוחניים בעולמות ג"כ וישנה בע"ח, ומ"ן
למטה  וג"כ בעבודתם, מעוררים שהם הרוחניי' ונמצאי'
תחלה  י"ל למעלה זה ולהבין קרובו, עם בישראל
שבאדם  אלהית שהנפש נודע הנה ה', בעבודת למטה
בה  עובדת שהיתה אלהית ואהוי"ר ושכל רצון בה יש
הבהמית  ונפש בגוף וכשנתלבשה בג"ע בעודה ה' את
גשמיים  ומדות ושכל רצון ג"כ בה שיש החיונית
האלהית, נפש כחות על מסתירים המה עוה"ז לתאוות
כפי  השכלי' ההארה ע"י גילוי לידי להביאם וצריך
לידי  כשבאה אלהית שבנפש אהבה והנה בתורה, שבא
בהעלם  היתה בתחלה כי העלאה ענין הוא גילוי
התשוקה  אש ברשפי בגילוי היא עולה ואח"כ ובהסתר
פסחים  (עי' הר שקראו כאברהם לא שארז"ל והיינו
אברהם  כמ"ש אהבה מדתו אברהם כי להיות א') פ"ח
ונראה  שבולט ההר דמיון שזהו ח') מ"א (ישעי' אוהבי
הבולט  חותם ונק' המישור הארץ שטח עפ"י בגובה
וכן  החותם גולמת מישור מן בולטים שהאותיות
בק"ש  ואהבת כשאומר בכאו"א ישראל נשמות בכללות
וההסתר  ההעלם מן האהבה וגילוי העלאה בחי' ה"ז
הבולט, ולחותם להר ונמשל ממנו והיציאה דעוה"ז
ע"י  שהוא באהבה ההתפעלות סיבת יבא מהיכן ואמנם
ואיך  ית' בגדולתו בהתבוננות השכלי' ההארה
ומרעישים  זעים ואופנים וחיות ושרפים שהמלאכים
הלא  ית' גדולתו מיני' שם זעיר וזיו הארה בהשגתם
שתקנו  לפניה שתים וענין בה שנצטוינו הק"ש ענין זהו
כאן  ואין ע"ש במ"א נת' וכבר ופסוד"ז אנכנה"ג לנו
שהוא  הבולט חותם בענין הזה הדרוש לעסק מקומו
והנה  ואהבת, באמרו האהבה למדריגת שהגיע אחר
אח"כ  נעשה ועי"ז אתעדל"ת היא זו אהבה בחי'

והיינו  שוקע חותם בבחי' אלקות והמשכת אתעדל"ע
היום  מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו אח"כ מ"ש
אא"ס  להמשיך ו') ו' (דברים בם ודברת לבבך על
וע"י  ית' חכמתו היא התורה כי הלכה זו ה' בדבר
איך  להתחכם ה' בחכמת חכמתו שמקשר בה לימודו
הטמא  בין שיבדיל ע"י ה' באחדות ביטול לבחי' לבוא
אם  והי' אח"כ מ"ש וכן מהטוב הרע ויפריד לטהור
כל  שזהו י"ג) י"א (דברים כו' מצותי אל תשמעו שמוע
דהיינו  ית' לשבתו מוכן כלי להיות מ"ע רמ "ח עיקר
ית' עצמותו מצד כי בע"ס למעלה אא"ס גילוי להיות
כלל  איהו מדות אינון מכל ולאו כלל י"ס מערך אינו
שיתצמצם  מעצמותו ממשיכים ומצות תורה שע"י אלא
ומבין  בחכמה חכם להקרות בכלים אורו להלביש
וכן  כנגדו ושונה קורא הקב"ה שז"ס התורה ע"י בבינה
שיתלבש  דמלכא אברים רמ"ח שהם מ"ע רמ"ח ע"י
המצות  בכל וכיוצא הצדקה ע"י ימינא דרועא בחסד
כתיב, אתם ל"ט) ט"ו (במדבר אותם ועשיתם וכמ"ש
מ"ע  ורמ"ח תורה שע"י זו המשכה נק' כן ולהיות
ונבלעים  שוקעים שהאותיות דהיינו שוקע חותם
המה  זה ובחלל חלול שהחותם מה שהוא בהחותם
בכלים  מתלבש ב"ה שמא"ס זו המשכה כך האותיות,
בחי' שהם ומצות תורה ע"י הנעשים שונים מכלים
מאירה  ומשם הנ"ל אברים ורמ"ח דע"ס כלים עשר
כחותם  תש"י בחי' וזהו העלם, בבחי' ג"כ האדם בנפש
עולם  לתקן דהיינו מיושב תפלה שהיא זרועך על
משום  ק"ש סוף עד יוצר מברכת שהוא הבריאה
למעלה  ממטה העלאה בחי' רק הוא וק"ש דבפסוד"ז
יביאך  כי והי' קדש העלאה בבחי' כולם פרשיותיה וד'
המיצרים  מן לצאת ה' בגדולת ההתבוננות חו"ב בחי'
בינה  ופי' הנ"ל בפרשיות הנז' יצ"מ ענין וזהו וגבולים

שבעוד בן  אלא ההתבוננות מן הנולדת אהבה בחי' י "ה
התפעלות  ענין שהוא בההתבוננות כלולה האהבה
י"ה  בן בינה נקראת בלב גילוי לידי באה ואינה השכל
ההתבוננות  מן שנולדים ולאחר הנ"ל פרשיות ב' והוא
ואהבת  בה שנאמר שמע פ' ענין זהו בלב גילוי לידי
המצות  ועסק יראה בחי' שמוע אם והי' ופ' לבבך בכל
ויראה  מ"ע לרמ"ח שרש אהבה כי האוי"ר מן הנמשך
ט') קי"ג (תלים שמחה הבנים אם ואז ל"ת לשס"ה
דייקא  אזי אהוי"ר שהם הבנים את שהולידה לאחר
ויש  שמחה ההתבוננות שהוא הבנים אם מן נמשך יהי'
שמע  דפ' שבלב באהבה שמחה מדריגות ב' ג"כ בזה
בחי' הן אלה וכל שמוע אם דוהי' מצוה של ושמחה
שעי"ז  וההמשכה בליטה בבחי' למעלה ממטה העלאה
דהיינו  שקיעה בבחי' הם מוחי' ד' פרשיות ד' מלמעלה
ט') י"ג (שמות בפיך ה' תורת תהי' למען קדש פ'
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בחכמה  ואח"כ שבתורה בחכמה אא"ס בהתלבשות
הצדקה  נמשך והא"ש שבפ' עד האלהית, שבנפש
במ"א  כמ"ש המצות כל כוללת הצדקה שמצות למעלה
עולמות  הם שפלים רוח להחיות היא הצדקה וענין
נותן  שהאדם כמו צדקה בחי' ית' אצלו שזהו הנבראים
אא"ס  המשכת להיות הוא כך גשמי ודומם ממון צדקה
מדה  הרי לנבראים חיות להשפיע כדי הרחמנות במדת
דלאו  ית' בערכו גשמיות ועשי' דומם בחי' כמו היא זו
כתיב  שניתי לא הוי' אני כי כלל איהו מדות אינון מכל
יתפעל  ממי וגם ח"ו התפעלות בו להיות ו') ג' (מלאכי
צריך  ולזה לבורא, נברא בין כלל ערוך שאין אחר
מעשה  ע"י כמו הרחמנות במדת להתלבש שימשיכוהו
כן  וזהו אתעדל"ע כן כמו שיהי' באתעדל"ת הצדקה
ובסיס  כן היא שהצדקה י"ט) י"א (משלי לחיים צדקה
נקראים  אלו והמשכות ב"ה מא"ס הנמשך החיים לחיי
בתוך  שקיעה בבחי' מלמעלה שבאים שוקע חותם
דהיינו  זרועך על כחותם והיינו הנ"ל וספירות כלים
ועליית  הגבהת סיבת בא שממנה ית' שלו השמאל זרוע
ב' (שה"ש לראשי. תחת שמאלו כדכתיב ישראל כנסת
בליטה  בבחי' הבאים תש"ר לבך על כחותם ואח"כ ו')
השקיעה  וענין למטה בשקיעה שהוא ע"י מלמעלה
הוא  בשמו"ע כי הק"ש שאחר בשמו"ע הוא שמלמטה
הכריעות  ענין שזהו וכל מכל הרצון ביטול בחי'
ביטול  בחי' רק שהוא שבשמו"ע וההשתחוואות
פ"ב  (אבות רצונו מפני רצונך בטל וכמאמר האמיתי
ומדותיו  ושכלו ברצונו פנימיות השתחוי' דהיינו מ"ד)
הראש  להרכין בגופו בגילוי גם להיות שצריך אלא
הלואי  ז"ל אמרם וזהו הרצון ביטול הוא העיקר אבל
שיהי' פי' א') כ"א (ברכות כולו היום כל אדם שיתפלל
וכוונתם  התפלה עיקר זהו כי היום כל רצון ביטול לו
להיות  היום כל התפלה מן שנשאר הרשימו בחי' על
בשס"ה  העבודה הוא ועד"ז תהי', לכל כעפר ונפשי
תעשה  ואל שב ההעדר בחי' רק הוא ענינם  שכל ל"ת
ביטול  בחי' שהוא שעטנז תלבש לא חלב תאכל לא
בו  לדבקה המ"ע מן במדריגה למעלה והם המציאות,
וחותם  הר נק' שלכן שאוהב מי שיש אהבה בבחי'
והוא  וכל מכל עצמותו ביטול הוא מל"ת אבל הבולט
שוקע  כמו ונעשה א"ע וביטל שצמצם שוקע בחי'
בבחי' ית' אלקותו וגילוי המשכת למעלה מעורר ועי"ז
מאותיות  נמשכים ל"ת דשס"ה וכנודע הבולט חותם
מ"ע  רמ"ח שורש שמהם ו"ה מאותיות שלמעלה י"ה
רמ"ח  זכרי עם ו"ה שס"ה י"ה עם שמי בת"ז כדאי'
שקיעה  ע"י וכן במ"א וכמ"ש להן שקודם לאו וזהו
שקיעה  בחי' שהוא תש"ר בחי' שענינה דשמו"ע
צלותא  עם א' בבחי' אצילות בבחי' הוא ולכן דלמטה

בחי' מלמעלה נמשך האריז"ל, בשם כנ"ל דמעומד
על  בולטים הם ולכן למטה שמלמעלה בתש"ר בליטה
כ"ח  (דברים עליך, נקרא ה' שם כי וראו כדכתיב הארץ
כי  לע"ל מ"ש ע"ד הוא תש"ר בליטת ענין וביאור י').
(ישעי' ה' כבוד ונגלה ח') נ"ב (ישעי' יראו בעין עין
(תלים  ראינו לא אותותינו נאמר הגלות בזמן כי ה') מ'
מאין  העולמות כל המחי' ה' מדבר שהאותיות ט') ע"ד
בכמה  והסתר העלם בבחי' אלא בגילוי אינן ליש
אבל  למטה, כ"כ אלקות גילוי ואין שונים לבושים
שלא  כ') ל' (ישעי' מוריך עוד יכנף ולא כתיב לעתיד
לעין  ממש בגילוי יבא אלא לבושים בבחי' עוד יסתתר
כ"ה  (ישעי' זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר וכמ"ש
שיהי' דתש"ר הבולט חותם ענין הוא ועד"ז ט'),
המעלים  לבוש בלי בגילוי בולטת האלהית ההמשכה
שבודאי  דאעפ"י עכשיו אשר האלהות גילוי היפוך וזהו
וממנה  בחכמה אא"ס ממשיך בתורה העוסק כל
לבוש  בבחי' ממשיך אבל האלהית שבנפשו בחכמה
הנק' שהחכ' ב') ק"ד (תלים כשלמה אור עוטה וכמ"ש
ב"ה  אא"ס ולהסתיר להעלים ושלמה לבוש נק' אור
שאא"ס  ואברים כלים שנק' מ"ע רמ"ח בכל הוא וכך
הנפש  וחיות אור כמשל כעת בהן ונעלם מוסתר ב"ה
אבל  שוקע חותם נקראים ולכן בהאברים שמלובש
ויהי' לעין נעלמות שהיו ההמשכות כל שיתגלו לעתיד
זרוע  את ה' חשף כמ"ש למעלה שהוא כמו למטה

א  כל וראו י') נ"ב (ישעי' כו' לעיני קדשו ארץ פסי
זהו  כתובים בהרבה וכמבו' ב') צ"ח (תלים גלה הגוים
האלהות  וגילוי עליונים שהאותיות הבולט חותם נק'
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נעשה  דלמטה השקיעה שהוא שלהם רצון ביטול

כנ"ל*: תש"ר הנק' זו דהמשכה בליטה
‰"‚‰

שימני  ע"פ בכתב מבואר כאן שהעתקתי כמו (*
נשתני' מה כי לשאול, מקום כאן ויש וגו' כחותם
ע"ש  אי בולט חותם אותה שנקרא דתש"ר זו המשכה
בלי  שהיא כמו זו המשכה אור תתגלה שאז העתיד
כעת  שהם מ"ע רמ"ח מכל ההמשכות כל הרי לבוש
מקומות  בכמה כמבואר לבא לעתיד יתגלו בהעלם
אלקות  שגלוי מ"ב) פ"ד (אבות מצוה מצוה שכר שז"ס
לעינינו  שיתגלה השכר עצמו הוא המצות ע"י הנמשך
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כולם  כנגד ות"ת מ"ע רמ"ח שמכל ופשיטא לע"ל
הקבלה  ספרי וכל לפנים צריך דין ולית השכר יתגלה
נקראים  כולם ואעפ"כ מזה, מלאים והתלמוד והנביאים
יקרא  למה א"כ בהעלם הם שכעת מפני שוקא חותם
על  ואי העתיד, ע"ש בולט חותם דתש"ר המשכה ענין
יותר  נראי' דתש"ר ההמשכה אין לכאור' הרי עתה של
הקדושים  דבריו בכוונת לי והנראה ההמשכות, מכל
כי  והוא עתה, גם זו להמשכה יתרון שיש באמת שר"ל
שמלמטה  רצון וביטול השקיעה בחי' שהוא תש"ר ענין
עי"ז  הרי והשתחוואות בכריעות השמו"ע ענין כמו
עד  מלמעלה בליטה בבחי' מלמעלה א"ס הארת נמשך

שינוי  גורם התפלה ע"י כי והיינו למטה גם בולט שיהי'
שאמר  וכמו החולה ובריאת המטר ירידת כמו הפעולה
וידליק  לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי רחב"ד
המחיים  הצירופים שינויי ענין שזהו א') כ"ה (תענית
צירוף  אל מצירוף משתנים להיות הדבר אותו את
באמת  וגם ממש, ראינו אותותינו ה"ז במ"א כמ"ש
ההמשכות  בין חילוק יש הרוחניים בעולמות למעלה
ובין  כנ"ל שם גם בהתלבשות שבאים מ"ע רמ"ח שע"י
גמור  בגילוי שם שהם ותש"ר מל"ת שע"י ההמשכות

להם  יהי' לעתיד שגם ואפשר באיכות וכמשי"ת יתרון
הגה"ה): (ע"כ מתורתו. נפלאות יראנו וה' הגילוי
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Á·ÊÓ‰ זה אלי וידבר וגו' גובה אמות שלוש עץ
נ"ה, (ברכות וארז"ל ה'. לפני אשר השולחן
שבהמק"ד  בזמן כו' בשולחן וסיים במזבח פתח וש"נ)
עליו. מכפר אדם של שולחנו עכשיו מכפר, מזבח קיים
מזבח, לגבי אדם של שולחנו ההתדמות מ"ע וצ"ל
מזבח  בערך אינו א"כ ז"ל שפירש"י מה לפי שגם

כלל. הכפרה
Ô·ÂÈÂ בדרז"ל שמצינו נט"י ענין שורש בהקדים

מכאן  שפ"ו רמז תשא בילקוט הובא בתד"א
דלכאו' איש, אשת על כבא נט"י בלא האוכל אמרו
על  כבא נט"י בלא האכילה ענין לדמות היתכן יפלא
שבד' בחמורה הוא איש אשת חומר שהרי איש, אשת
דח"י  ורבנן שלמה תיקן לקדשי' ונט"י דין, בית מיתות
תרומה, סרך מפני הוא ולחולין לתרומה, גם גזרו דבר
תרומה  יש שלא בזה"ז (וכ"ש לגזי', סרך ענין שהוא
על  כבא נט"י בלא האכילה מדמין ואיך כלל), טהורה

איש. אשת
Í‡ בסידור מ"ש ע"פ נט"י ענין בהקדם יובן הענין

שבחו"ב  לפי הוא נט"י ענין ששורש ז"ל מהרי"ק
להמשיך  וצריכי' החסדי', מי והם דא"א חו"ג מלובשי'
כשבירך  ביעקב דכתי' וז"ע לז"א, חו"ב ע"י אלו מים
ואחכמינון  ות"א ידיו את שכל ואפרי' מנשה את
שהמשיך  השכלה מלשון שכל שמפרש פי' לידוהי,
שורש  שיהי' וא"כ הידי', בחי' שהם למדות מוחין

כי  הבחיי שכ' וכענין השכל, מן מלמעלה ההמשכה
ממקור  הברכה להמשיך ידיו אצבעות בעשר נתכווין
דהנה  מהרי"ק, פי' ע"פ נט"י ענין יובן ועד"ז החכ'.
נעץ  בסוטה וארז"ל ידיו זרועי ויפוזו כתי' ביוסף
והיינו  ידיו, צפורני דרך כו' ויצא בקרקע, ידיו צפורני
שזהו  כו' ממנו יצא יצחק כו' ממנו יצא שאברהם כמו
עד  מכל, מנוקה אח"כ שיהי' בכדי הפסולת נקיית
הפסולת  דחיית בחי' וזהו כו' שלימה מטתו הי' שיעקב
ביוסף  כן כו' היסוד משפע שנשפע מה שהוא פ"ה דרך
ולנעוץ  לתלות שהוכרח עד וסט"א הקלי' עליו עמדו
הרי  מ"מ להתייסר, כדי רש"י ופי' בקרקע צפורניו
כמו  שבטי' י"ב ממנו שיצא יוסף הי' ראוי ארז"ל
רק  העמיד ולכן צפורניו דרך שיצא לפי אלא מיעקב
ונק' מבנימין יצאו ואעפ"כ ואפרים, מנשה שבטי' ב'
מיוסף  יוצא הי' שאם ביניהם הפרש יש ומ"מ שמו. על

מלמעלמ" ע"ד הי' עליון משה צדיק כשהי' וכמו ט
בלק"ת  וע' במ"א, כמ"ש לארץ ישראל את מכניס
הוא  תחתון צדיק בנימין משא"כ ואתחנן, בד"ה
ע"פ  באוה"ח וע' כו', ויפוזו ע"י הוא וכ"ז מלמטלמ"ע,
בקדושין  שארז"ל ע"ד זהו ויפוזו שענין ורבו, וימררוהו
בנסיון  שעמד ע"י ומ"מ יעו"ש. כו' חסידא עמרם ברב
הכובש  גבור איזהו שארז"ל שז"ע א"א מבחי' המשיך
שע"י  במ"א שנת' מגבור א"א טוב שנא' יצרו את

כו'. א"א מבחי' ממשיך יצרו את שכובש
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שבד' בחמורה הוא איש אשת חומר שהרי איש, אשת
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תרומה  יש שלא בזה"ז (וכ"ש לגזי', סרך ענין שהוא
על  כבא נט"י בלא האכילה מדמין ואיך כלל), טהורה

איש. אשת
Í‡ בסידור מ"ש ע"פ נט"י ענין בהקדם יובן הענין

שבחו"ב  לפי הוא נט"י ענין ששורש ז"ל מהרי"ק
להמשיך  וצריכי' החסדי', מי והם דא"א חו"ג מלובשי'
כשבירך  ביעקב דכתי' וז"ע לז"א, חו"ב ע"י אלו מים
ואחכמינון  ות"א ידיו את שכל ואפרי' מנשה את
שהמשיך  השכלה מלשון שכל שמפרש פי' לידוהי,
שורש  שיהי' וא"כ הידי', בחי' שהם למדות מוחין

כי  הבחיי שכ' וכענין השכל, מן מלמעלה ההמשכה
ממקור  הברכה להמשיך ידיו אצבעות בעשר נתכווין
דהנה  מהרי"ק, פי' ע"פ נט"י ענין יובן ועד"ז החכ'.
נעץ  בסוטה וארז"ל ידיו זרועי ויפוזו כתי' ביוסף
והיינו  ידיו, צפורני דרך כו' ויצא בקרקע, ידיו צפורני
שזהו  כו' ממנו יצא יצחק כו' ממנו יצא שאברהם כמו
עד  מכל, מנוקה אח"כ שיהי' בכדי הפסולת נקיית
הפסולת  דחיית בחי' וזהו כו' שלימה מטתו הי' שיעקב
ביוסף  כן כו' היסוד משפע שנשפע מה שהוא פ"ה דרך
ולנעוץ  לתלות שהוכרח עד וסט"א הקלי' עליו עמדו
הרי  מ"מ להתייסר, כדי רש"י ופי' בקרקע צפורניו
כמו  שבטי' י"ב ממנו שיצא יוסף הי' ראוי ארז"ל
רק  העמיד ולכן צפורניו דרך שיצא לפי אלא מיעקב
ונק' מבנימין יצאו ואעפ"כ ואפרים, מנשה שבטי' ב'
מיוסף  יוצא הי' שאם ביניהם הפרש יש ומ"מ שמו. על

מלמעלמ" ע"ד הי' עליון משה צדיק כשהי' וכמו ט
בלק"ת  וע' במ"א, כמ"ש לארץ ישראל את מכניס
הוא  תחתון צדיק בנימין משא"כ ואתחנן, בד"ה
ע"פ  באוה"ח וע' כו', ויפוזו ע"י הוא וכ"ז מלמטלמ"ע,
בקדושין  שארז"ל ע"ד זהו ויפוזו שענין ורבו, וימררוהו
בנסיון  שעמד ע"י ומ"מ יעו"ש. כו' חסידא עמרם ברב
הכובש  גבור איזהו שארז"ל שז"ע א"א מבחי' המשיך
שע"י  במ"א שנת' מגבור א"א טוב שנא' יצרו את

כו'. א"א מבחי' ממשיך יצרו את שכובש

(b) zen` yly ur gafnd
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הנפרד, לבוש – דיבור במחשבה. עלו – בנים שנקראו הנשמות, – ישראל חביבין
העצם, שם שמות: סוגי ד' ישנם השכלית. נפש – אדם חביב המאוחד. לבוש – מחשבה

הכינוי  ושם הפעולה שם התואר, שם
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אלקים  ּבצלם ּכי ׁשּנאמר ּבצלם, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנברא
לּמקֹום, ּבנים ׁשּנקראּו יׂשראל חביבין האדם. את ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָעׂשה
ׁשּנאמר  לּמקֹום, ּבנים ׁשּנקראּו להם נֹודעת יתרה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּבה
מּובן  לׁשֹונֹו מאריכּות הּנה אלקיכם". לה' אּתם ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבנים
וצרי ענינים, ׁשני הם יׂשראל וחביבין אדם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָּדחביב
הּוא  אדם ּדחביב וסדרן, אּלּו ענינים ׁשני מהּו ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלהבין
יׂשראל" "חביבין אמרֹו והּנה יׂשראל. לחביבין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָקֹודם

ּבנים א קאי  ׁשּנקראים הן ׁשהּנׁשמֹות האלקית, הּנפׁש על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
איׁש ּכל נׁשמת ּכ האב מּמח נמׁש הּבן ּדכמֹו ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹלּמקֹום,
ולא  חּכים ּדאיהּו ,יתּבר מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל

ידיעא  ּבּמחׁשבה",2ּוכמאמר ב ּבחכמה עלּו "יׂשראל ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ
החכמה, אל לבּוׁש היא ּדמחׁשבה חכמה, ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזהּו
ׁשּזהּו המאחד, לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ּדלבּוׁש ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻוידּוע
הּוא  הּדּבּור ּדלבּוׁש לדּבּור, מחׁשבה ּבין הּכללי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָההפרׁש
המאחד, לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ּולבּוׁש הּנפרד, ְְְְְֲִַַַַָָָָֻלבּוׁש
ּומחׁשבה  נפרד הּוא ּדדּבּור מהּותם טבע הּוא ְְְֲִִֶַַַָָָָָּדכ
היא  ּומחׁשבה אֹותֹו, לֹובׁש ׁשהּוא הּדבר עם ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתאחדת
לבּוׁש הּוא ּדמחׁשבה הּלבּוׁש ולהיֹות החכמה. אל ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָלבּוׁש
לֹובׁשֹו מחׁשבה אׁשר הּדבר לפעמים הּנה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻהמאחד,
ּכן  אׁשר הּמחׁשבה, ׁשם על ההּוא הּדבר נקרא ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּקיפֹו
ׁשם  על ׁשּנקרא החכמה את הּלֹובׁש ּבּמחׁשבה ּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
אתּפרׁש לא ויֹובלא "מחׁשבה ּכמאמר ְְְְְְֲֲִַַַַַָָָֹהּלבּוׁש,

חכמה ג לעלמין" היא ּומחׁשבה ּבינה, הּוא ּדיֹובלא , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָ
וזה[ּו] מחׁשבה, ׁשהּוא הּלבּוׁש ׁשם על החכמה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנקראת

ּבנים  והם חכמה, ּבחינת ּבּמחׁשבה" עלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ"יׂשראל
ּבצלם" ׁשּנברא אדם "חביב ּׁשאֹומר מה ּכן ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלּמקֹום.
אחר  אֹומר זה על ׁשהרי האלקית, הּנפׁש על קאי ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
על  קאי אדם" "חביב אמרֹו אּלא יׂשראל", "חביבין ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכ
"אדם". ּבׁשם נקרא הּׂשכלית ּדנפׁש והינּו הּׂשכלית, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
העצם, ׁשם והם: ׁשמֹות, מיני ארּבעה יׁש ּבּׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּנה
ׁשם  ׁשהּוא הּכּנּוי, וׁשם הּפעּלה, ׁשם הּתאר, ְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻׁשם

ה  ּדׁשם ּבׁשמֹוהּמׁשאל. נקרא הּדבר ּׁשעצם מה הּוא עצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
עצם  את ּׁשּמתאר מה הּוא הּתאר ׁשם אֹותֹו. יקראּו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאׁשר
ׁשל  מהּותֹו לפי ׁשֹונים ענינים לכּמה ּומתחּלק ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּדבר,
אֹו וקטן, ּדגדֹול ּכּמּות קֹול, וטעם, ריח, ּבמראה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָהעצם
הּתאר. ּבעניני והּדֹומה הסּתר אֹו ּגּלּוי וחליׁשּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹחזק
הּוא  הּכּנּוי וׁשם ההּוא, הּדבר ּׁשּפֹועל מה הּפע ּלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוׁשם
ּוכמֹו לֹו, הּדֹומה לענין הּלזה העצם מּׁשם ּׁשהׁשאל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמה
אבן  ּדׁשם אּלּו, ׁשמֹות מיני ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש "אבן" ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשם
קטן, אֹו ּגדֹול ּבכּמּות הּוא הּתאר וׁשם העצם, ׁשם ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹהּוא
היא  ּומה טֹוב, אבן אֹו ּפׁשּוט [אבן] אם הּפעּלה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻוׁשם
ּבֹו ויׁש וההפכה, ההצלחה אבני חן אבני ׁשּיׁש ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻסגּלתֹו
ׁשּלא  ׁשהּוא לדבר מּמּנּו מׁשאל ׁשהּוא הּכּנּוי ׁשם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגם
ׁשם  הּנה ׁשּבּלב האבן", "לב ּוכמֹו ּכלל, וערּכֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּמהּותֹו
עצם  ּדהאבן הּטמטּום, לענין מׁשאל ׁשם הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻאבן
ענין  לתאר ּכׁשּבא ּכן ועל וכבד, חזק ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהּותֹו
ּבכל  הּוא וכן אבן, ּדׁשם ּבתאר מתארֹו ּבּלב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּטמטּום
ּבהם  ׁשּיׁש מדּבר חי צֹומח ּדֹומם ּפלּגֹות ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהארּבעה

אּלּו. ׁשמֹות מיני ְִֵֵֵַָָארּבעה

והמדות, השכל תגבורת – גבר למדות. עצם שם – איש לשכל, העצם שם – אדם שם
המדות  בבעלי־חיים השכל, ע"פ הן המדות המדבר במין והמדות. השכל חלישות – אנוש

טבעיות 

ּבּזהר p‰Â‰ב) מין 3איתא נקרא ׁשמֹות ּדבארּבעה ¿ƒ≈ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּדאדם  אנֹוׁש. ּגבר, איׁש, אדם, – ְְֱִֵֶֶַַָָָָהמדּבר

יּובן  ּובזה מּכּלם. למּטה ואנֹוׁש מּכּלם, למעלה ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻֻהּוא
ׁשּקטרגּו אנֹוׁש4ּדהּמלאכים "מה אמרּו האדם ּבריאת על ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָ
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(מראה *) ואילך. 95 עמ' ה'ת"ש המאמרים בספר נדפס
המאמרים  דספר מהמו"ל הם הממוספרות, וההערות המקומות

הנ"ל).
יד.1) משנה ג פרק אבות

א.2) פרשה ריש רבה בראשית
א.3) עמוד ריש מח, ג חלק
ב.4) לח, סנהדרין

שלנו).ב.הכוונה.א. (כחכמה מושגת בחכמה ולא חכם, מתפרשים ג.שהוא אינם (בינה) ויובל (חכמה) מחשבה
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הנפרד, לבוש – דיבור במחשבה. עלו – בנים שנקראו הנשמות, – ישראל חביבין
העצם, שם שמות: סוגי ד' ישנם השכלית. נפש – אדם חביב המאוחד. לבוש – מחשבה

הכינוי  ושם הפעולה שם התואר, שם

*·È·Á"1לֹו נֹודעת יתרה חּבה ּבצלם, ׁשּנברא אדם »ƒְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אלקים  ּבצלם ּכי ׁשּנאמר ּבצלם, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנברא
לּמקֹום, ּבנים ׁשּנקראּו יׂשראל חביבין האדם. את ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָעׂשה
ׁשּנאמר  לּמקֹום, ּבנים ׁשּנקראּו להם נֹודעת יתרה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּבה
מּובן  לׁשֹונֹו מאריכּות הּנה אלקיכם". לה' אּתם ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבנים
וצרי ענינים, ׁשני הם יׂשראל וחביבין אדם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָּדחביב
הּוא  אדם ּדחביב וסדרן, אּלּו ענינים ׁשני מהּו ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלהבין
יׂשראל" "חביבין אמרֹו והּנה יׂשראל. לחביבין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָקֹודם

ּבנים א קאי  ׁשּנקראים הן ׁשהּנׁשמֹות האלקית, הּנפׁש על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
איׁש ּכל נׁשמת ּכ האב מּמח נמׁש הּבן ּדכמֹו ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹלּמקֹום,
ולא  חּכים ּדאיהּו ,יתּבר מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל

ידיעא  ּבּמחׁשבה",2ּוכמאמר ב ּבחכמה עלּו "יׂשראל ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ
החכמה, אל לבּוׁש היא ּדמחׁשבה חכמה, ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזהּו
ׁשּזהּו המאחד, לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ּדלבּוׁש ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻוידּוע
הּוא  הּדּבּור ּדלבּוׁש לדּבּור, מחׁשבה ּבין הּכללי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָההפרׁש
המאחד, לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ּולבּוׁש הּנפרד, ְְְְְֲִַַַַָָָָֻלבּוׁש
ּומחׁשבה  נפרד הּוא ּדדּבּור מהּותם טבע הּוא ְְְֲִִֶַַַָָָָָּדכ
היא  ּומחׁשבה אֹותֹו, לֹובׁש ׁשהּוא הּדבר עם ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתאחדת
לבּוׁש הּוא ּדמחׁשבה הּלבּוׁש ולהיֹות החכמה. אל ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָלבּוׁש
לֹובׁשֹו מחׁשבה אׁשר הּדבר לפעמים הּנה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻהמאחד,
ּכן  אׁשר הּמחׁשבה, ׁשם על ההּוא הּדבר נקרא ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּקיפֹו
ׁשם  על ׁשּנקרא החכמה את הּלֹובׁש ּבּמחׁשבה ּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
אתּפרׁש לא ויֹובלא "מחׁשבה ּכמאמר ְְְְְְֲֲִַַַַַָָָֹהּלבּוׁש,

חכמה ג לעלמין" היא ּומחׁשבה ּבינה, הּוא ּדיֹובלא , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָ
וזה[ּו] מחׁשבה, ׁשהּוא הּלבּוׁש ׁשם על החכמה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנקראת

ּבנים  והם חכמה, ּבחינת ּבּמחׁשבה" עלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ"יׂשראל
ּבצלם" ׁשּנברא אדם "חביב ּׁשאֹומר מה ּכן ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלּמקֹום.
אחר  אֹומר זה על ׁשהרי האלקית, הּנפׁש על קאי ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
על  קאי אדם" "חביב אמרֹו אּלא יׂשראל", "חביבין ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכ
"אדם". ּבׁשם נקרא הּׂשכלית ּדנפׁש והינּו הּׂשכלית, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
העצם, ׁשם והם: ׁשמֹות, מיני ארּבעה יׁש ּבּׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּנה
ׁשם  ׁשהּוא הּכּנּוי, וׁשם הּפעּלה, ׁשם הּתאר, ְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻׁשם

ה  ּדׁשם ּבׁשמֹוהּמׁשאל. נקרא הּדבר ּׁשעצם מה הּוא עצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
עצם  את ּׁשּמתאר מה הּוא הּתאר ׁשם אֹותֹו. יקראּו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאׁשר
ׁשל  מהּותֹו לפי ׁשֹונים ענינים לכּמה ּומתחּלק ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּדבר,
אֹו וקטן, ּדגדֹול ּכּמּות קֹול, וטעם, ריח, ּבמראה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָהעצם
הּתאר. ּבעניני והּדֹומה הסּתר אֹו ּגּלּוי וחליׁשּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹחזק
הּוא  הּכּנּוי וׁשם ההּוא, הּדבר ּׁשּפֹועל מה הּפע ּלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוׁשם
ּוכמֹו לֹו, הּדֹומה לענין הּלזה העצם מּׁשם ּׁשהׁשאל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמה
אבן  ּדׁשם אּלּו, ׁשמֹות מיני ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש "אבן" ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשם
קטן, אֹו ּגדֹול ּבכּמּות הּוא הּתאר וׁשם העצם, ׁשם ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹהּוא
היא  ּומה טֹוב, אבן אֹו ּפׁשּוט [אבן] אם הּפעּלה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻוׁשם
ּבֹו ויׁש וההפכה, ההצלחה אבני חן אבני ׁשּיׁש ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻסגּלתֹו
ׁשּלא  ׁשהּוא לדבר מּמּנּו מׁשאל ׁשהּוא הּכּנּוי ׁשם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגם
ׁשם  הּנה ׁשּבּלב האבן", "לב ּוכמֹו ּכלל, וערּכֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּמהּותֹו
עצם  ּדהאבן הּטמטּום, לענין מׁשאל ׁשם הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻאבן
ענין  לתאר ּכׁשּבא ּכן ועל וכבד, חזק ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהּותֹו
ּבכל  הּוא וכן אבן, ּדׁשם ּבתאר מתארֹו ּבּלב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּטמטּום
ּבהם  ׁשּיׁש מדּבר חי צֹומח ּדֹומם ּפלּגֹות ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהארּבעה

אּלּו. ׁשמֹות מיני ְִֵֵֵַָָארּבעה

והמדות, השכל תגבורת – גבר למדות. עצם שם – איש לשכל, העצם שם – אדם שם
המדות  בבעלי־חיים השכל, ע"פ הן המדות המדבר במין והמדות. השכל חלישות – אנוש

טבעיות 

ּבּזהר p‰Â‰ב) מין 3איתא נקרא ׁשמֹות ּדבארּבעה ¿ƒ≈ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּדאדם  אנֹוׁש. ּגבר, איׁש, אדם, – ְְֱִֵֶֶַַָָָָהמדּבר

יּובן  ּובזה מּכּלם. למּטה ואנֹוׁש מּכּלם, למעלה ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻֻהּוא
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(מראה *) ואילך. 95 עמ' ה'ת"ש המאמרים בספר נדפס
המאמרים  דספר מהמו"ל הם הממוספרות, וההערות המקומות

הנ"ל).
יד.1) משנה ג פרק אבות

א.2) פרשה ריש רבה בראשית
א.3) עמוד ריש מח, ג חלק
ב.4) לח, סנהדרין

שלנו).ב.הכוונה.א. (כחכמה מושגת בחכמה ולא חכם, מתפרשים ג.שהוא אינם (בינה) ויובל (חכמה) מחשבה
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הּקטן  על להֹורֹות אנֹוׁש ּבׁשם ּוקראּוהּו תזּכרּנּו", ְְְְְֱִִֵֶֶַַָֹּכי
החליׁשּות, על מֹורה אנֹוׁש ׁשם ּכי הּמהּות, ְְֱֲִִִֵֶַַַַוׁשפלּות

ׁשּכתּוב  ּדפרּוׁש5ּוכמֹו הּוא", ואנׁש מּכל הּלב "עקב ְְְִֵֵֶַָָָֹֹֻ
ּדכתיב  והגם חלּוׁש. – תפקדּנּו",6אנּוׁש ּכי אדם "ּובן ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

זה  ּובכל וׁשפלּות, ּבזלזּול "אדם" ׁשם ּגם מזּכירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהרי
ּדׁשם  ּד"אדם", להּׁשם ּד"אנֹוׁש" הּׁשם ּדֹומה ְְְֱֵֵֵֵֶֶַַָָאינֹו
ׁשם  הּוא "אנֹוׁש" וׁשם הּמעלה, ׁשם הּוא ְֱֲֵֵֵַַָָָ"אדם"
הּוא  תפקדּנּו" ּכי אדם "ּובן ּׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִֶֶֶַַָָָהּׁשפלּות,

ּב "ּכהנים", הּמתחיל ּדּבּור ּבתֹוספֹות (מּסכת)ּכדמחּלק ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

אֹו אדם" ּו"בן "אדם" ּבין א, עּמּוד ג ּדף זרה ֲֵֶַַָָָָָָָעבֹודה
ׁשם  והּוא הּמעלה ׁשם הּוא ּד"אדם" אדם", ְְְֲֵֵֵַַָָָָָ"ּבני
אדם, קרּויים אּתם – אּתם" "אדם ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל,
אדם" "ּבני ּדבׁשם הראׁשֹון, אדם ּבני הּכּונה אדם" ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּו"בן
ׁשמֹות  ּבארּבעה הּנה ּפרט, ּובדר המדּבר. מין ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנכלל
ׁשם  ּפלּגֹות, ׁשני יׁש הרי המדּבר, מין נקרא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּבהם
איׁש, אדם, – אּלּו ׁשמֹות ּובארּבעה הּתאר, וׁשם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעצם
הם  "איׁש" "אדם" הּׁשמֹות ׁשני הּנה – אנֹוׁש ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָּגבר,
הם  "אנֹוׁש" "ּגבר" הּׁשמֹות ּוׁשני עצמּיים, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַׁשמֹות
וׁשם  ּדׂשכל, העצם ׁשם הּוא "אדם" ּדׁשם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּתארים,
על  הן הּמּדֹות והּנה הּמּדֹות. אל העצם ׁשם הּוא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ"איׁש"
אנֹוׁשּיֹות  מּדֹות הן הּׂשכל ּפי ׁשעל ּומּדֹות הּׂשכל, ֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּפי
ּבמּדֹות  ׁשּיׁש הּיתרֹון ּדזהּו המדּבר, מּמעלת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהם
ּגם  הם חּיים ּדבעלי החּיים, ּדבעלי הּמּדֹות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַהמדּבר

מּדֹות  ּבעלי הם חּיים הּבעלי ואּדרּבא מּדֹות, ּבעלי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָּכן
זה  עם אבל אכזרי, והעֹורב רחמני הּנׁשר מהּותם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעצם
להם  ויׁש טבעּיים, מּדֹות הּמה חּיים הּבעלי מּדֹות ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּנה
ּבהּׁשּי הּוא ׁשהּׂשכל זאת לבד הּנה ּכן, ּגם ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׂשכל
ּדעת  הּוא ׂשכלם הרי זאת לבד הּנה וטבעם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלמּדֹותיהם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּטבעּיים, הענינים ידי על "ידע 7הּנקנה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
והּכרתֹו ׁשּידיעתם הרי ּבעליו", אבּוס וחמֹור קנהּו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשֹור

להיֹו הּטבעּיים הענינים ידי על רק טבעים,הּוא רק תם ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָ
הּוא  ׁשהמדּבר ׂשכל ּפי על הּוא המדּבר מין ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּומּדֹות
ׂשכל  ּפי ׁשעל מּדֹות ּבלי לׂשכל אפׁשר ׁשאי והינּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׂשכלי,
מה  ּכן אם ׂשכל, ּבלי הּׂשכל ּפי ׁשעל לּמּדֹות אפׁשר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואי
הּוא  "אדם" ּדׁשם "איׁש", לׁשם "אדם" ׁשם ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָההבּדל
אל  העצם ׁשם הּוא "איׁש" וׁשם הּׂשכל, אל העצם ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשם
הם  מּדֹות והן ׂשכל הן ּכאחד ּדׁשניהם מאחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמּדֹות,
ּומּדֹות  ּדׂשכל אמת ּדהן הּוא, הענין א המדּבר. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמעלת
ׁשני  הם הּנה זה עם אבל זה, ּבלא לזה אפׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאי
ּובעלי  ׂשכל ּבעלי והם המדּבר, ּבמעלת נבּדלים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָמהּותים
ׁשמֹות  רק הם ו"אנֹוׁש" ּד"גבר" הּׁשמֹות ּוׁשני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַהּמּדֹות,
ו"איׁש", ּד"אדם" הּׁשמֹות מהּותי את המתארים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּתאר
מֹורה  ּד"גבר" איכּותם, ּכמּות את הּמֹודדים ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוהינּו
חליׁשּות  על מֹורה ו"אנֹוׁש" והּמּדֹות הּׂשכל ּתגּברת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹעל
הּנפׁש על ׁשּקאי אדם", "חביב וזהּו והּמּדֹות, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשכל

ְִִַהּׂשכלית.

נפה"א. – ישראל לחביבין השכלית, נפש – אדם חביב מקדים מדוע שאלה:
בענינים  שכלית – השכלית נפש מהותה. בעצם שכלית – נפה"א מדות, עיקרה – נפה"ב
דנפה"ב  המתאוה כח לברר תוכל שנפה"א כדי ביניהם, ממוצעת היא ולכן טבעיים,

לתומ"צ 

הּׂשכלית ‡ÌÓג) נפׁש על קאי אדם" ּד"חביב זה לפי »¿»ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
האלקית, נפׁש על קאי יׂשראל" ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹו"חביבין
א יׂשראל". ל"חביבין אדם" "חביב מקּדים לּמה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּנה

הּוא  ׁשהן 8הענין עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ּכתיב ּדהּנה , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָ
ׁשהם  האלקית, והּנפׁש הּבהמית הּנפׁש נפׁשֹות, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתי
ׂשכל, עּקרֹו האלקית ׁשהּנפׁש מהּותם, ּבעצם ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהפכים
ּבעצם  ׂשכלי הּוא אבל ּכן ּגם מּדֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָוהגם

ׁשלמּות  הם ּדהּמּדֹות זה מהּותֹו, ּדאין והינּו הּׂשכל, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַ
ידי  על נעׂשה ּבהּמחין זֹו ּדׁשלמּות הּמחין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַֹֹׁשלמּות
מׁשלימֹות  ּׁשהם מה הּוא הּמּדֹות וענין ׁשּבּמחין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹהּמּדֹות

ּכבעל  חכם "ואין ּכמאמר הּמחין, את ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹּומאּמתֹות
ּבהטבת  ּבפעל ּדבר לתּקן לֹו עמדה ּדחכמתֹו ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָֹהּנּסיֹון",
ּבעצם  ׂשכלי הּוא האלקית והּנפׁש והנהגֹותיו, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמּדֹותיו
ׁשּיׁש והגם מּדֹות, עּקרֹו הּנה הּבהמית והּנפׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמהּותֹו,
יׁש הּמּדֹות אל הּׁשּי הּׂשכל ּדלבד הינּו ּכן, ּגם ׂשכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבֹו
אל  ּבהּׁשּי רק הּוא זה ׂשכל ּגם אבל ּכן, ּגם ׂשכל ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבֹו
ּולהתחּכם  ּולהׂשּכיל לֹו ּׁשּטֹוב מה להבין והּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמּדֹות,
להרּבֹות  ּתחּבּולֹות ּולהמציא ההּוא הּדבר להּׂשיג ְְְְְְִִֵַַַַַַָָאי

ּגונא  ּוכהאי וכבֹוד ּוגדּלה ועׁשר את ד הֹון להצּדיק וכן , ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
על  ולא עצמֹו, ּבזכּות להּפ טענֹות מיני ּבכּמה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
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ט.5) יז, ירמיה
ה.6) ח, תהלים - אנוש מה הפסוק סוף
(7.72 עמוד ש"ת המאמרים ספר ראה - ג. א, ישעיה

המאמרים 8) ספר בחוקותי, אם המתחיל דיבור מאמר ראה
.88 עמ' שם

לעולמים. לזה.ד.(מתפרדים) וכדומה
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עצמֹו, את לזּכֹות הּטענֹות ּבכל לטען אם ּכי הּתֹורה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּפי
רֹוצה  ּׁשהּוא ּדמה ּביֹותר, ותּקיפֹות חזקֹות הן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּומּדֹותיו
רֹוצה  אינֹו רֹוצה ּׁשאינֹו ּומה ּגדֹול ּבתקף רֹוצה ְֵֵֶֶֶֶֶַָֹהּוא
ער  וויל וויל, הּבהמית נפׁש ּדער וואס ּדאס ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּבתקף,
ער  וויל נייט וויל ער וואס ּדאס אּון ׁשטארק, ְְְִִֵֶֶֶַַָָזייער
ּבעצם  הּבהמית ׁשהּנפׁש לפי והּוא ּתקף, א מיט ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹנייט
ולהיֹותֹו ּגלּוסטן, פּון ּכח א הּמתאּוה, ּכח הּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַֹֹמהּותֹו
מלּבׁש ׁשּלֹו הּכח הּנה ּדנגּה, הּתחּתֹונֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻמּמדרגֹות
ּבצרכי  רק הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו הּנה זה ּומּׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָּבעביּות,
מלּביׁש הרע הּיצר וכאׁשר ּבמאד, ּבזה ּומׁשּקע ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּגּופֹו
הּוא  אז הּנה הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמתאּוה הּכח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

לּצלן  רחמנא חמרי ה יֹורד ׁשּנעׂשה ּדחי, אל מּדחי ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׂשכלי, ענין אל והמׁשכה מּׂשג ׁשּום לֹו ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻלגמרי
יתּברר  הּבהמית ׁשהּנפׁש היא העליֹונה ׁשהּכּונה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולהיֹות
הּבהמית  ׁשּבּנפׁש הּמתאּוה ׁשהּכח והינּו ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַֹויזדּכ

הּמצות  ּבקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ה' לעבֹודת ּבֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹיׁשּתּמׁש
ּגלּוסטן  לערנען, צּו ּגלּוסטן ּבתפּלה, ׁשּבּלב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָּובעבֹודה

אּון  מצוה א חּיּות טאן א מיט וזּכּוו דאוונען והּברּור , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ונפׁש האלקית והּנפׁש האלקית, הּנפׁש ידי על ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיהיה
ּבין  ממּצע ׁשּיהיה ּבהכרח מּזה, זה הפכים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּבהמית
הּוא  ּביניהם והממּצע הּבהמית, והּנפׁש האלקית ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּנפׁש
ּכן  ּגם היא הּׂשכלית ּדנפׁש היֹות ועם הּׂשכלית, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַנפׁש
הּוא  הרי ּדנגּה עליֹונֹות מּמדרגֹות היא אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹמּנגּה,
ּבענינים  הּוא ּבעצם ׁשּלֹו ׁשהּׂשכל והגם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׂשכל,
ׁשּלֹו ההרּכבה ּדבר מציאּות ּבכל לדעת ּוכמֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּטבעּיים,
ּביׁשּות  הּוא הּׂשכל ּדכללּות והינּו וטבעֹו, חלקיו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוכל
אין  נאר פאראן נייט ּדעם אין נייט ּבהעדרֹו, לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹהּדבר

זא ּדער פּון פאראן וטבעי ז ּדעם ׂשכל להיֹותֹו אמנם , ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להּנפׁש האלקית הּנפׁש ּבין ממּצע הּוא ּבזה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּנה

ֲִַַהּבהמית.

מזככת  התיקון, שמעולם כשנפה"א ונפה"ב. נפה"א בין כממוצעת נפה"ש פעולת אופן
בכלים  דתהו מרובים אורות מקבלת התהו, שמעולם נפה"ב את – השכלית נפש ע"י –
חביב  כתוב ולכן השכלית, נפש ע"י – העבודה תחלת מהלך. ונעשית דתיקון, מרובים

ישראל  חביבין לפני אדם

הּנה p‰Â‰ד) הּׂשכלית הּנפׁש ׁשל אמצעּות ידי על ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
להּנפׁש ּומסּביר מבאר האלקית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש
להיֹותּה הּׂשכלית הּנפׁש ּדהּנה אלקית, הּׂשגה ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמית
הּבהמית  ונפׁש הּבהמית, להּנפׁש קרּוב לּה יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָטבעית
הּנה  מקֹום מּכל הרע, הּיצר עם מקּׁשרת היֹותּה ְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעם
הרע  מהּיצר להפרידּה ּבּה ּפֹועלת הּׂשכלית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנפׁש
ׂשכל, להיֹותּה הּׂשכלית והּנפׁש ׂשכלית, הבנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוקֹולטת

להי  אמנם טבעי, ׂשכל ׁשהּוא ענין הגם ּדכללּות ֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
הּנה  מּמּנּו, ּׁשּלמעלה למה נמׁש להיֹות הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּׂשכל
איזה  לקּבל ּכלי היא הּׂשכלית הּנפׁש עצמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבזה
זֹו והׂשּכלה האלקית, ּדנפׁש ּומּדֹות מהּׂשכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהׂשּכלה
להּנפׁש ּומסּבירּה מבארּה הּׂשכלית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעצמּה
הּבהמית  הּנפׁש נתקרב הּנה זה ידי ׁשעל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּבהמית,
להבין  מזּדּככת הּׂשכלית והּנפׁש הּׂשכל, ענין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלכללּות
ּומזדּכ מתּברר לזמן ּומּזמן אלקית, הּׂשגה ְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּולהּׂשיג
ועל  ּובהם הּׂשכלית, הּנפׁש ּומתעּלה הּבהמית ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּנפׁש
ׁשעל  והינּו ,מהּל ּבבחינת האלקית הּנפׁש נעׂשה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹידם
נפׁש ועּלּוי הּבהמית הּנפׁש וזּכּו ּבברּור זֹו עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָידי
ׁשהירידה  האלקית, הּנפׁש ׁשל העלּיה נעׂשה ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשכלית

עבֹודה  ידי על נעׂשית זאת עלּיה הּנה עלּיה, צר ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהיא
הּוא  הּבהמית הּנפׁש ּדׁשרׁש הּוא, הּדבר וטעם ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹזֹו.
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּתּקּון, אל ׁשּקדם 9מהּתהּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נהֹורא" והדר חׁשֹוכא ּבריׁשא עֹולם, ׁשל ,ח "ּכברּיתֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

ותּקּון  חׁש הּוא ּדתהּו ותּקּון, ּתהּו הם ּונהֹורא ְְְְֲִִֵֶָָֹֹֹחׁשֹוכא
ׁשּבּתהּו הּוא ותּקּון ּתהּו ּבין ההפרׁש ּוכללּות אֹור, ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹהּוא
האֹור  מעּוט הּוא ּובתּקּון הּכלים, ּומעּוט אֹור רּבּוי ְִִִִִֵַָהּוא
האֹור  ּומעּוט ּדתהּו האֹור רּבּוי וענין הּכלים, ְְְְִִִִִֵַַָָֹורּבּוי
ּברּבּוי  הּוא ׁשּבּתהּו רק האֹור אֹותֹו ׁשהּוא זה אין ְְִִֵֶֶֶַַָֹּדתּקּון
אחר  ּבאפן הּוא ׁשהאֹור אם ּכי ּבמעּוט, הּוא ְְִִִִֵֶֶַַָֹּובּתּקּון
ערֹו ׁשּבאין נעלים אֹורֹות היּו ּדתהּו ּדאֹורֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָֹלגמרי,
אֹור  ּבין ההפרׁש ּדר ועל ּדתּקּון, אֹורֹות ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָּכלל
מּסֹוף  ּבֹו מּביט הראׁשֹון ּדאדם ראׁשֹון ּביֹום ְְְִִִִִֶַָָָָׁשּנברא

סֹופֹו עד ּדאתּכסיא 10העֹולם ּדעלמא העֹולמֹות ּבׁשני ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ
ּדאתּגליא  רֹואה ט ועלמא ׁשהאדם ּדעכׁשו הּׁשמׁש לאֹור , ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

האֹורֹות  המׁשכת היא הּכּונה ותכלית יֹותר, אֹו מיל ְְְִִִֵַַַַַָָָָּבֹו
ּבלּמּוד  העבֹודה ידי על ׁשּזהּו ּדתּקּון, ּבּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּדתהּו

האל  ׁשהּנפׁש ׁשּבּלב ועבֹודה הּמצות ּובקּיּום קית הּתֹורה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּבהמית  הּנפׁש את ּומזּכ ּומברר למּטה ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוסקת
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ישמרנו.ה. בחיות.ו.השם ולהתפלל מצוה לקיים להתאוות ללמוד, אלא ז.להתאוות הדבר, של באי־מציאותו לא
הדבר. של אור.ח.במציאותו כך ואחר חושך (בתחילה) המגולה.ט.בראש והעולם המכוסה העולם של
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עצמֹו, את לזּכֹות הּטענֹות ּבכל לטען אם ּכי הּתֹורה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּפי
רֹוצה  ּׁשהּוא ּדמה ּביֹותר, ותּקיפֹות חזקֹות הן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּומּדֹותיו
רֹוצה  אינֹו רֹוצה ּׁשאינֹו ּומה ּגדֹול ּבתקף רֹוצה ְֵֵֶֶֶֶֶַָֹהּוא
ער  וויל וויל, הּבהמית נפׁש ּדער וואס ּדאס ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּבתקף,
ער  וויל נייט וויל ער וואס ּדאס אּון ׁשטארק, ְְְִִֵֶֶֶַַָָזייער
ּבעצם  הּבהמית ׁשהּנפׁש לפי והּוא ּתקף, א מיט ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹנייט
ולהיֹותֹו ּגלּוסטן, פּון ּכח א הּמתאּוה, ּכח הּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַֹֹמהּותֹו
מלּבׁש ׁשּלֹו הּכח הּנה ּדנגּה, הּתחּתֹונֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻמּמדרגֹות
ּבצרכי  רק הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו הּנה זה ּומּׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָּבעביּות,
מלּביׁש הרע הּיצר וכאׁשר ּבמאד, ּבזה ּומׁשּקע ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּגּופֹו
הּוא  אז הּנה הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמתאּוה הּכח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

לּצלן  רחמנא חמרי ה יֹורד ׁשּנעׂשה ּדחי, אל מּדחי ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׂשכלי, ענין אל והמׁשכה מּׂשג ׁשּום לֹו ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻלגמרי
יתּברר  הּבהמית ׁשהּנפׁש היא העליֹונה ׁשהּכּונה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולהיֹות
הּבהמית  ׁשּבּנפׁש הּמתאּוה ׁשהּכח והינּו ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַֹויזדּכ

הּמצות  ּבקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ה' לעבֹודת ּבֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹיׁשּתּמׁש
ּגלּוסטן  לערנען, צּו ּגלּוסטן ּבתפּלה, ׁשּבּלב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָּובעבֹודה

אּון  מצוה א חּיּות טאן א מיט וזּכּוו דאוונען והּברּור , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ונפׁש האלקית והּנפׁש האלקית, הּנפׁש ידי על ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיהיה
ּבין  ממּצע ׁשּיהיה ּבהכרח מּזה, זה הפכים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּבהמית
הּוא  ּביניהם והממּצע הּבהמית, והּנפׁש האלקית ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּנפׁש
ּכן  ּגם היא הּׂשכלית ּדנפׁש היֹות ועם הּׂשכלית, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַנפׁש
הּוא  הרי ּדנגּה עליֹונֹות מּמדרגֹות היא אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹמּנגּה,
ּבענינים  הּוא ּבעצם ׁשּלֹו ׁשהּׂשכל והגם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׂשכל,
ׁשּלֹו ההרּכבה ּדבר מציאּות ּבכל לדעת ּוכמֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּטבעּיים,
ּביׁשּות  הּוא הּׂשכל ּדכללּות והינּו וטבעֹו, חלקיו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוכל
אין  נאר פאראן נייט ּדעם אין נייט ּבהעדרֹו, לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹהּדבר

זא ּדער פּון פאראן וטבעי ז ּדעם ׂשכל להיֹותֹו אמנם , ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להּנפׁש האלקית הּנפׁש ּבין ממּצע הּוא ּבזה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּנה

ֲִַַהּבהמית.

מזככת  התיקון, שמעולם כשנפה"א ונפה"ב. נפה"א בין כממוצעת נפה"ש פעולת אופן
בכלים  דתהו מרובים אורות מקבלת התהו, שמעולם נפה"ב את – השכלית נפש ע"י –
חביב  כתוב ולכן השכלית, נפש ע"י – העבודה תחלת מהלך. ונעשית דתיקון, מרובים

ישראל  חביבין לפני אדם

הּנה p‰Â‰ד) הּׂשכלית הּנפׁש ׁשל אמצעּות ידי על ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
להּנפׁש ּומסּביר מבאר האלקית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש
להיֹותּה הּׂשכלית הּנפׁש ּדהּנה אלקית, הּׂשגה ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמית
הּבהמית  ונפׁש הּבהמית, להּנפׁש קרּוב לּה יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָטבעית
הּנה  מקֹום מּכל הרע, הּיצר עם מקּׁשרת היֹותּה ְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעם
הרע  מהּיצר להפרידּה ּבּה ּפֹועלת הּׂשכלית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנפׁש
ׂשכל, להיֹותּה הּׂשכלית והּנפׁש ׂשכלית, הבנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוקֹולטת

להי  אמנם טבעי, ׂשכל ׁשהּוא ענין הגם ּדכללּות ֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
הּנה  מּמּנּו, ּׁשּלמעלה למה נמׁש להיֹות הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּׂשכל
איזה  לקּבל ּכלי היא הּׂשכלית הּנפׁש עצמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבזה
זֹו והׂשּכלה האלקית, ּדנפׁש ּומּדֹות מהּׂשכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהׂשּכלה
להּנפׁש ּומסּבירּה מבארּה הּׂשכלית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעצמּה
הּבהמית  הּנפׁש נתקרב הּנה זה ידי ׁשעל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּבהמית,
להבין  מזּדּככת הּׂשכלית והּנפׁש הּׂשכל, ענין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלכללּות
ּומזדּכ מתּברר לזמן ּומּזמן אלקית, הּׂשגה ְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּולהּׂשיג
ועל  ּובהם הּׂשכלית, הּנפׁש ּומתעּלה הּבהמית ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּנפׁש
ׁשעל  והינּו ,מהּל ּבבחינת האלקית הּנפׁש נעׂשה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹידם
נפׁש ועּלּוי הּבהמית הּנפׁש וזּכּו ּבברּור זֹו עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָידי
ׁשהירידה  האלקית, הּנפׁש ׁשל העלּיה נעׂשה ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשכלית

עבֹודה  ידי על נעׂשית זאת עלּיה הּנה עלּיה, צר ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהיא
הּוא  הּבהמית הּנפׁש ּדׁשרׁש הּוא, הּדבר וטעם ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹזֹו.
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּתּקּון, אל ׁשּקדם 9מהּתהּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נהֹורא" והדר חׁשֹוכא ּבריׁשא עֹולם, ׁשל ,ח "ּכברּיתֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

ותּקּון  חׁש הּוא ּדתהּו ותּקּון, ּתהּו הם ּונהֹורא ְְְְֲִִֵֶָָֹֹֹחׁשֹוכא
ׁשּבּתהּו הּוא ותּקּון ּתהּו ּבין ההפרׁש ּוכללּות אֹור, ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹהּוא
האֹור  מעּוט הּוא ּובתּקּון הּכלים, ּומעּוט אֹור רּבּוי ְִִִִִֵַָהּוא
האֹור  ּומעּוט ּדתהּו האֹור רּבּוי וענין הּכלים, ְְְְִִִִִֵַַָָֹורּבּוי
ּברּבּוי  הּוא ׁשּבּתהּו רק האֹור אֹותֹו ׁשהּוא זה אין ְְִִֵֶֶֶַַָֹּדתּקּון
אחר  ּבאפן הּוא ׁשהאֹור אם ּכי ּבמעּוט, הּוא ְְִִִִֵֶֶַַָֹּובּתּקּון
ערֹו ׁשּבאין נעלים אֹורֹות היּו ּדתהּו ּדאֹורֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָֹלגמרי,
אֹור  ּבין ההפרׁש ּדר ועל ּדתּקּון, אֹורֹות ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָּכלל
מּסֹוף  ּבֹו מּביט הראׁשֹון ּדאדם ראׁשֹון ּביֹום ְְְִִִִִֶַָָָָׁשּנברא

סֹופֹו עד ּדאתּכסיא 10העֹולם ּדעלמא העֹולמֹות ּבׁשני ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ
ּדאתּגליא  רֹואה ט ועלמא ׁשהאדם ּדעכׁשו הּׁשמׁש לאֹור , ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

האֹורֹות  המׁשכת היא הּכּונה ותכלית יֹותר, אֹו מיל ְְְִִִֵַַַַַָָָָּבֹו
ּבלּמּוד  העבֹודה ידי על ׁשּזהּו ּדתּקּון, ּבּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּדתהּו

האל  ׁשהּנפׁש ׁשּבּלב ועבֹודה הּמצות ּובקּיּום קית הּתֹורה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּבהמית  הּנפׁש את ּומזּכ ּומברר למּטה ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוסקת
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ישמרנו.ה. בחיות.ו.השם ולהתפלל מצוה לקיים להתאוות ללמוד, אלא ז.להתאוות הדבר, של באי־מציאותו לא
הדבר. של אור.ח.במציאותו כך ואחר חושך (בתחילה) המגולה.ט.בראש והעולם המכוסה העולם של
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ׁשּבא  הּבהמית והּנפׁש הּׂשכלית נפׁש אמצעית ידי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעל
ׁשרׁשֹו אבל ּונפילה ׁשבירה ּבדר ׁשּנפל רק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהּתהּו
אלקּה חלק ׁשהּוא היֹות עם האלקית, והּנפׁש ְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמהּתהּו.
הּנפׁש וכאׁשר הּתּקּון, מּבחינת הּוא הּנה מּמׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָמּמעל
זהּו הּנה הּבהמית הּנפׁש את ּומזּכ מברר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאלקית
ידי  על ׁשּזהּו ּדתּקּון, ּבּכלים ּדתהּו אֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹהבאת
ׁשּנברא  אדם "חביב וזהּו הּׂשכלית. נפׁש ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמצעית
הּוא  ׁשהעּקר היֹות ּדעם הּׂשכלית, נפׁש ׁשהּוא ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָּבצלם",

ההתחלה  אבל האלקית, הּנפׁש ׁשהּוא יׂשראל" ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"חביבין
על  היא העבֹודה ּדהתחלת להיֹות אדם", "חביב ְְְֲִִִִַַַָָָָָָהיא
ׁשּקאי  יׂשראל" "חביבין ּכ ואחר הּׂשכלית, נפׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָידי
עלּיה  נעׂשה זֹו עבֹודה ידי ׁשעל האלקית, הּנפׁש ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
האֹורֹות  ונמׁשכים ּבֹו ׁשּמאיר האלקית ּבּנפׁש ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּגדֹולה
המרּבים  ּבּכלים מהּכלים ׁשּלמעלה ּדתהּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻעצמּיים
הּנׁשמה  נעׂשית זֹו עבֹודה ידי על הּנה ולכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּדתּקּון,

ּגבּול. ּבלי מהּל ְְְְִִִֵַַּבבחינת

.z"y ,xnera b"l
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ÁÒÙ‰ ‚Á ,ÔÂ˘‡¯‰ ¯„Ò
תרכ"ה ‡. בשנת היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

בעריכת  צדק" ה"צמח אאזמו"ר כ"ק הוד אצל
אחד  מדד "יחץ" לפיסקא כשהגיעו ה"סדר".
גדולה  מחצית איזו לדעת כדי המצה את מהמסובים
צדק" ה"צמח כך על אמר לאפיקומן. להניחה יותר,

ממנו. גדול הקטן  אותו למדוד שצריכים גדול
הוא   שמאז לי, אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בו  נקבע  חדשים וכמה שנים ארבע בן אז היה

כזה. לגדול מיאוס
בין ·. הלילות שבכל אצילות.  מסובין כולנו

ערך  לפי אצילות,  מסובין בין בי"ע,  יושבים
אצילות.  מסובין כולנו הזה הלילה אך, העבודה.

מאריאשין ‚. נחמן שהיו 1ר' מהחסידים היה
פסח'דיגער"], ["א הרביים, אצל הפסח בחג שוהים
ושמע  שראה ממה ענינים הרבה אצלו רשומים והיו

הרביים. אצל בפסח
כ"ק  הוד אצל פעם שבהיותו סיפר, והוא
המסובים  כל ישבו כרגיל ב'סדר', מוהר"ש אאזמו"ר
הורה  רב , בלחש ההגדה את ואמרו גדולה ארץ בדרך
בקול  ההגדה את לומר מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד

רם.
בעת  ראו מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אצל
כל  את שביקש אירע בעש"טיים. ענינים ה'סדרים'
השולחן  ליד לבדו ונשאר מהחדר, לצאת המסובים

זמן. משך
שני „. היו מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אצל

מרדכי  יוסף על מרדכי. יוסף ור' ציון בן ר' גבאים,
שיאריך  ושלש 2אמר, מאה חי הוא היה. וכך ימים,

על  רוקד היה שנים ושמונה תשעים בן כשהיה שנים.
שבחצר  המדרש בית  הגדול" ה"אולם של הגג
כמו  שיהיה אמר, בן־ציון על אברך. כמו  אדמו"ר
ששים  בין רק חי הוא זקנה, מצד ולא הוה וכך בהמה,

שנה. לשבעים
הכל ‰. היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אצל

לבין  וחצי עשר השעה בין היה חמץ ביעור במדידה.
בשנה השע  זמנים בשני רגעים. וארבעים עשר ,3ה

בשעה  קם היה הפסח, חג ובערב  כיפור יום בערב 
חיים" "עץ לומד והיה הלילה חצות אחרי וחצי שתים
על  שאמר הטעמים בענינו. פעם כל חיים", עץ ו"פרי
ההשכמה  היתה פסח בערב  שונים. היו זו, השכמה
ג) פסח. קרבן מצד ב) חמץ. ביעור מצד א) בזריזות

וכו'. יתחמץ שלא משום
.Â לטבול הסדר היה שנים באותן  תרנ"ח בשנת

חצי  לטבול הלכתי  פעמים כמה כיפור יום בערב 
כך  אחר ללמוד עלי היה כי הלילה, חצות אחרי שעה
במשך  אבי עם הלימוד הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד עם
באריכות  התפללתי מכן ולאחר הזזה פעל שעות כמה
על  הקפיד בערך. עשר בשעה התפילה את וסיימתי
חדש  סדר ואמר: הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד כך
יום  ערב  כיפור, יום בערב  באריכות להתפלל בעבודה,

זריזות. להיות צריכה כיפור
.Ê אאמו"ר כ"ק הוד אצל שהיתה בזמן המדידה

במדידה, אופנים שני עצמית. מדידה היתה הרה"ק
נמדד. שהדבר או הדבר, את מודדים

.Á,מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד את פעם שאלו
 ולפנים לפני כיפור ביום נכנס היה הגדול כשהכהן
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מהר"ש 2) - התולדות (ס' צדק" מה"צמח גם כך על ברכה לו היתה

סז). עמוד
כג.3) אות ח"ב תרצ"ד חה"פ שיחת גם ראה
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הכהנים  על לא גמור, צדיק גדול כהן על כאן מדובר
ידע  כיצד  בשלשלאות שקשורים נאמר שעליהם
הוד  ענה צריכים. מאשר יותר להאריך שלא הזמן את
את  הרגיש הגדול שהכהן מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק
ואני  אדמו"ר:) כ"ק (וסיים שבאין־סוף, הגבול כוח
הוד  אצל הדבר היה שעל־דרך־זה לעצמי, פירשתי

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק
.Ë,חוקה זהו אפיקומן. הפסח אחרי מפטירין אין

אאמו"ר  כ"ק כשהוד חוקה. לענות צריכים לחכם
לפיסקא  ההגדה, אמירת בשעת מגיע, היה הרה"ק
בדברים  ה"משכילים" כלפי מתבטא היה החכם, של

לו" סלוח ה' יאבה "לא אמר פעם ופעם 4חריפים. ,
חטאים" "יתמו .5אמר

אאמו"ר  כ"ק להוד הרשב"ץ מורי אמר אחת פעם
כלפי  חריפים בדברים כשהתבטא הרה"ק
להיות  עליהם אתם? מי אתם היודעים ה"משכילים":
לכן  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד ענה במלים, זהירים

זאת.אני אומר
למרות  חידוד, דברי לא רצינית, אז היתה השיחה
שהיא  איזו מאבי לשמוע מאד מתגעגעים שהיו
של  לפיסקא כשהגיע אך ההגדה, את כשאמר אימרה

כך. על יעברו שכבר רצו החכם
.È:החכם על פעם אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הרשע. ליד עומד שהוא מפני לשכנו", אוי לרשע "אוי
התם  על וענה: שכן, הוא התם גם הרי אבי, את שאלו

הרשע. עם מלהתווכח להיזהר באמת
.‡È(:אדמו"ר כ"ק אמר הביצה, אכילת (בעת

השי"ת  יעזור חגיגה, לקרבן זכר רק הרי היא הביצה
חגיגה. לשלמי בקרוב שנזכה

.·È,'ה'סדר שולחן ליד כעת כאן יושבים אנו
הקב"ה  רק לים, מעבר יהודים אלפי מאות והרבה

אתם. נעשה מה יודע
עסק  יפן־רוסיה, מלחמת בזמן תרס"ד־ס"ה בשנת
לפסח  מצות בשליחת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ודיירען. חרבין שאנחאיי, בחזיתות היהודיים לחיילים
הברון  וגם בפריז אז היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בחוגי  גדולות היכרויות לו והיו שם, אז היה גינזבורג
עם  הדעת קירוב היה לא זמנים באותם המלוכה.
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד של התנגדותו בגלל הברון,
אאמו"ר  כ"ק הוד נסע אף־על־פי־כן ללימודיות.
לקבלת  השתדלות על אתו ודיבר הברון אל הרה"ק
ליהודים  הברון: אמר לחיילים. מצות לשלוח רשיון
כ"ק  הוד לו ענה שני. פסח הרי ישנו עצה, יש הרי
הם  החיילים ברונים, אין בחזית הרה"ק: אאמו"ר

הם  חכמות, יודעים אינם הם פשוטים, יהודים
לפסח. למצות זקוקים

והם  פארי", דע ו"עקא "פיגארו" לעיתונים אז פנו
שהמלוכה  עד בפטרבורג, בהשתדלות לעזור הסכימו
לאפיית  מקום שנתנו בכך, ועזרה הסכימה הרוסית

וכו'. מצות
אאמו"ר  כ"ק הוד קיבל ה'סדר' עריכת בשעת
את  שליווה הורוויץ מר  מפטרבורג מברק הרה"ק
טלגרפו  ומשם לפטרבורג הודיע המצה, קרונות
כ"ק  הוד עמד כדבעי. הסתדר שהכל  לליובאוויטש

לא־ל. השבח ואמר: קומתו מלוא הרה"ק אאמו"ר
.‚È הזקן רבנו כ"ק של הכסף קערת (כשהביאו

שאל מרק, הקערה עם היתה היכן מהמסובים אחד
כעת  אותה הביאו אדמו"ר:) כ"ק וענה אשתקד, בפסח

הספרים. עם יחד
עשירות  הזקן רבנו כ"ק אצל היתה לא כלל בדרך
אספו  האחרונות נשיאותו בשנות כסף. בכלי גדולה
לא  לקחו משפחה מכל מסוים, סכום ביניהם חסידים
עדשי  ג' בערך שהיתה פולנית מטבע מאשר יותר
את  הזקן רבנו כ"ק עבור קנו שאספו ובכסף כסף,

פמוט. וכן הקערה
המגיד  לו שנתן הדס גם היה הזקן רבנו כ"ק אצל
וריח  עם  טוב שם הבעל  מהרבי "מתנה ממזריטש

כלבנון". לו
רבנו  מכ"ק יין של גביע גם בירושה אצלנו היה
היו  זה גביע קרוש. יין קצת נשאר זה בגביע הזקן.
פעם  הסדרים. בשעת פעם כל השולחן על מעמידים
היין  את הדיחו טעות פי ועל הגביע את רחצו אחת

סיבה. פי על הגביע נאבד מכן לאחר הקדוש,
.„È של כסף קופסת היתה הזקן רבנו כ"ק אצל

כ"ק  ואמר במתנה, תשובה בעל לו שנתן הרחה, טבק
תאוה, בעל שאינו באדם אחד אבר ישנו הזקן: רבנו
רבנו  כ"ק הוד לקח בתאוה. לפטם אותו גם ורוצים
 שקוף היה הכסף  הקופסא מכסה את הזקן
על  מכוונים מונחות התפילין אם לראות בה והשתמש

הראש.

.ÂË זקנתי אמי כ"ק פטירת אחרי  תרע"ד בשנת
אאמו"ר  כ"ק הוד היה  נ"ע רבקה מרת הרבנית
המסובים  אשכנז. במדינת  בקיסינגען בפסח הרה"ק
ר' המשרת הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד היו ב"סדר"
החסיד  הגיע ה'סדר' באמצע ואני. גרליק אברהם
דלת  מאחורי והתיישב גורארי' שמואל ר' הגביר

ה"סדר". נערך בו החדר
ה"סדר" בענין הרה"ק אאמו"ר  כ"ק הוד דיבר אז
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הכהנים  על לא גמור, צדיק גדול כהן על כאן מדובר
ידע  כיצד  בשלשלאות שקשורים נאמר שעליהם
הוד  ענה צריכים. מאשר יותר להאריך שלא הזמן את
את  הרגיש הגדול שהכהן מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק
ואני  אדמו"ר:) כ"ק (וסיים שבאין־סוף, הגבול כוח
הוד  אצל הדבר היה שעל־דרך־זה לעצמי, פירשתי

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק
.Ë,חוקה זהו אפיקומן. הפסח אחרי מפטירין אין

אאמו"ר  כ"ק כשהוד חוקה. לענות צריכים לחכם
לפיסקא  ההגדה, אמירת בשעת מגיע, היה הרה"ק
בדברים  ה"משכילים" כלפי מתבטא היה החכם, של

לו" סלוח ה' יאבה "לא אמר פעם ופעם 4חריפים. ,
חטאים" "יתמו .5אמר

אאמו"ר  כ"ק להוד הרשב"ץ מורי אמר אחת פעם
כלפי  חריפים בדברים כשהתבטא הרה"ק
להיות  עליהם אתם? מי אתם היודעים ה"משכילים":
לכן  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד ענה במלים, זהירים

זאת.אני אומר
למרות  חידוד, דברי לא רצינית, אז היתה השיחה
שהיא  איזו מאבי לשמוע מאד מתגעגעים שהיו
של  לפיסקא כשהגיע אך ההגדה, את כשאמר אימרה

כך. על יעברו שכבר רצו החכם
.È:החכם על פעם אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הרשע. ליד עומד שהוא מפני לשכנו", אוי לרשע "אוי
התם  על וענה: שכן, הוא התם גם הרי אבי, את שאלו

הרשע. עם מלהתווכח להיזהר באמת
.‡È(:אדמו"ר כ"ק אמר הביצה, אכילת (בעת

השי"ת  יעזור חגיגה, לקרבן זכר רק הרי היא הביצה
חגיגה. לשלמי בקרוב שנזכה

.·È,'ה'סדר שולחן ליד כעת כאן יושבים אנו
הקב"ה  רק לים, מעבר יהודים אלפי מאות והרבה

אתם. נעשה מה יודע
עסק  יפן־רוסיה, מלחמת בזמן תרס"ד־ס"ה בשנת
לפסח  מצות בשליחת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ודיירען. חרבין שאנחאיי, בחזיתות היהודיים לחיילים
הברון  וגם בפריז אז היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בחוגי  גדולות היכרויות לו והיו שם, אז היה גינזבורג
עם  הדעת קירוב היה לא זמנים באותם המלוכה.
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד של התנגדותו בגלל הברון,
אאמו"ר  כ"ק הוד נסע אף־על־פי־כן ללימודיות.
לקבלת  השתדלות על אתו ודיבר הברון אל הרה"ק
ליהודים  הברון: אמר לחיילים. מצות לשלוח רשיון
כ"ק  הוד לו ענה שני. פסח הרי ישנו עצה, יש הרי
הם  החיילים ברונים, אין בחזית הרה"ק: אאמו"ר

הם  חכמות, יודעים אינם הם פשוטים, יהודים
לפסח. למצות זקוקים

והם  פארי", דע ו"עקא "פיגארו" לעיתונים אז פנו
שהמלוכה  עד בפטרבורג, בהשתדלות לעזור הסכימו
לאפיית  מקום שנתנו בכך, ועזרה הסכימה הרוסית

וכו'. מצות
אאמו"ר  כ"ק הוד קיבל ה'סדר' עריכת בשעת
את  שליווה הורוויץ מר  מפטרבורג מברק הרה"ק
טלגרפו  ומשם לפטרבורג הודיע המצה, קרונות
כ"ק  הוד עמד כדבעי. הסתדר שהכל  לליובאוויטש

לא־ל. השבח ואמר: קומתו מלוא הרה"ק אאמו"ר
.‚È הזקן רבנו כ"ק של הכסף קערת (כשהביאו

שאל מרק, הקערה עם היתה היכן מהמסובים אחד
כעת  אותה הביאו אדמו"ר:) כ"ק וענה אשתקד, בפסח

הספרים. עם יחד
עשירות  הזקן רבנו כ"ק אצל היתה לא כלל בדרך
אספו  האחרונות נשיאותו בשנות כסף. בכלי גדולה
לא  לקחו משפחה מכל מסוים, סכום ביניהם חסידים
עדשי  ג' בערך שהיתה פולנית מטבע מאשר יותר
את  הזקן רבנו כ"ק עבור קנו שאספו ובכסף כסף,

פמוט. וכן הקערה
המגיד  לו שנתן הדס גם היה הזקן רבנו כ"ק אצל
וריח  עם  טוב שם הבעל  מהרבי "מתנה ממזריטש

כלבנון". לו
רבנו  מכ"ק יין של גביע גם בירושה אצלנו היה
היו  זה גביע קרוש. יין קצת נשאר זה בגביע הזקן.
פעם  הסדרים. בשעת פעם כל השולחן על מעמידים
היין  את הדיחו טעות פי ועל הגביע את רחצו אחת

סיבה. פי על הגביע נאבד מכן לאחר הקדוש,
.„È של כסף קופסת היתה הזקן רבנו כ"ק אצל

כ"ק  ואמר במתנה, תשובה בעל לו שנתן הרחה, טבק
תאוה, בעל שאינו באדם אחד אבר ישנו הזקן: רבנו
רבנו  כ"ק הוד לקח בתאוה. לפטם אותו גם ורוצים
 שקוף היה הכסף  הקופסא מכסה את הזקן
על  מכוונים מונחות התפילין אם לראות בה והשתמש

הראש.

.ÂË זקנתי אמי כ"ק פטירת אחרי  תרע"ד בשנת
אאמו"ר  כ"ק הוד היה  נ"ע רבקה מרת הרבנית
המסובים  אשכנז. במדינת  בקיסינגען בפסח הרה"ק
ר' המשרת הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד היו ב"סדר"
החסיד  הגיע ה'סדר' באמצע ואני. גרליק אברהם
דלת  מאחורי והתיישב גורארי' שמואל ר' הגביר

ה"סדר". נערך בו החדר
ה"סדר" בענין הרה"ק אאמו"ר  כ"ק הוד דיבר אז
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המרור, ענין את אז הסביר הוא עדן. בגן שהוא איך
התחתון  עדן בגן ענינם ומה מרור סוגי חמשה שישנם
ר' כשעזב העולמות. ובארבעת העליון עדן ובגן
מזיעה, רטוב בגדו היה המקום את גורארי' שמואל

כאלה. דיבורים שמע לא פעם שאף ואמר
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד שאל פסח, ערב  באותו
החמץ  את וביער בדק אם גרליק אברהם ר' את
כך  על אחראי  אברהם ר'  שהוא באמרו כראוי,
בפועל  הלב  כאב מזה קיבל אברהם ור' בנשמתו,

הרופא. אל ללכת עליו שהיה
.ÊË בענין מאד חמור היה בליובאוויטש גם

בבוקר  פסח שבערב  היה המנהג חמץ. וביעור בדיקת
ומנענע  לחצר יוצא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה

הבגדים  ומנקה כיסי עומד היה המשרת מענדל .
יכול  היה כבר חמץ איזה הכיסים. את במברשת

אבי?... של בגדיו בכיסי להיות
אאמו"ר  כ"ק הוד שאל פסח, בערב  אחת פעם
של  הלול את ניקה אם המשרת, מענדל את הרה"ק
ענה  המשרת ומענדל מחמץ, והאורווה התרגולים
לדעת  עליך הרה"ק: אדמו"ר כ"ק הוד לו אמר בחיוב.
נפל  המשרת ומענדל כך, על בנשמתך אחראי שאתה
בעל  בטבע היה שלא למרות מפחד, בחלשות

התרגשות.
.ÊÈ הוד אמונה. של הענין  "והיא" שעמדה והיא

בשם  הרה"ק אאמו"ר הכניס 6כ"ק טוב שם שהבעל
שבמה  דבר, של פירושו בבטחון. האמונה ענין את

יהיה. אכן שכך בטוח הוא  מאמין שהוא
של  הענין על־דרך זה אם מהמסובים, אחד (שאל
מתקוה. יותר הוא בטחון אדמו"ר:) כ"ק וענה תקוה,
הדבר  יהיה, כך שבודאי מאמין שהוא הוא בטחון

עצמו. ממנו רק היא המניעה ישנו, כבר
.ÁÈ רופאים שלשה היו הזקן רבנו חסידי .7בין

שיריים  אליו שולחים והיו בריגא, חי מהם אחד
שיורי  וכן הזקן, רבנו כ"ק של השלישית מהמצה
והרופא  הזקן, מרבנו נשארים שהיו והמרור הכרפס

לחולים. רפואות מהם ורוקח משתמש היה
הרופאים  שכל אחד חולה היה אחת פעם
לו  נתן והוא חסיד רופא לאותו וקראו ממנו, התיאשו
אותו  שאל הבריא. והחולה האמורה מהרפואה
היו  לא הרי הדבר אירע כיצד הגדול המומחה הרופא
נכבד  איש היה הרופא ריאות. ולא לב  לא לחולה
קיבל  וממי במה לו סיפר החסיד והרופא אמת, ואיש

הרפואה. את
רבינו  על זה גדול רופא העיד יותר מאוחר בזמן
נאסר  הזקן כשרבנו עזר וזה כשר, איש שהוא הזקן

בריגא. לצנזור הניירות את ושלחו
.ËÈ דיבורים זה אין בירושלים, הבאה לשנה

לכך. ומתקרבים הולכים בעלמא,
gqtd bg ,oey`xd xcq
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ברשימה.6) מלים כמה חסרו כאן
מריגא 7) דאקטאר אברהם הר"ר רשום: ספכ"ו) (ח"א רבי" ב"בית

ידו  על לרבינו רפואתו השי"ת שלח ופ"א רבינו. ממקורבי הי' זלה"ה.

ידענו. לא הי' איך בדא"ח לעיל. וכמ"ש כידוע בחוטמו ניתוח לו שעשה
מאד  גדול הי' הרפואה ובחכמת מאד, גדול הי' שבנגלה ידענו זאת אך

ההפלאה. ע"ד

•
ycew zexb`

תרצ"ז  ניסן כ"ח ב"ה,

אטוואצק 

הנודע  נעלה, והכי הנכבד ידידי כבוד

פעולותיו  בכביר ותפארת תהלה לשם

טובות, מדות בעל ישראל, כלל לטובת

יחי' אדלער ס. מר פראפעסאר

נכבד. אדון

כידוע  במאד, נחוץ בענין לכבודו בא הנני זה במכתבי

 ֿ "תומכי המפורסמות הישיבות הנהלתי תחת עומדות

ליובאוויטש". תמימים

בשנת  עוד נוסדו הנזכרות המפורסמות הישיבות

הרבי  בשם הנודע ורבי מורי אבי אדוני כ"ק ע"י תרנ"ז

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה מליובאוויטש

ידי  על שמם נתפרסם כבר הנ"ל המפורסמות הישיבות

המדרש  בית מכותלי ויצאו בהם, שלמדו תלמידים אלפי

ממלאי  מאות ואיזה שונות, בעיירות רבנים מאות מהם

תבל, מרחבי בכל ישראל עם בתוככי קודש כלי משרות

היו  הנ"ל הישיבות תלמידי אשר - רוסיא במדינת רובם

שידוע  כפי ברוסיא, והיהודים היהדות קיום בעד הלוחמים

הנכבד  אגראֿדזשוינט דירעקטאר לבאֿכחם זה כל היטב

מדינות. בשארי התלמידים וחלק - ראזין יוסף ד"ר והנעלה
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העתיקו  ברוסיא הבאלשעוויקעס ממשלת מזמן

אטואצק, ורשא, בהערים פוילין למדינת הנ"ל הישיבות

פאטשינוב. חמיעלניק, חעלם, גלובאקע, וילנא, לודז,

הראוי  טוב שם להם קנו הנ"ל המפורסמות הישיבות

דירעקטאר  לבאֿכחם כידוע חשוב מקום ותופסים להם,

ביקר  אשר מפאריס, כהן בערנארד ד"ר ביוראפ הדזשוינט

הישיבות  של מצבם לדעת ונוכח פוילין, מדינת את כבר לא

תופסים. אשר החשוב ומקומם

מפאריס  ז"ל חאווקין מר הנכבד הפראפעסאר גם

תחת  אשר הנ"ל המפורסמות הישיבות את ביחוד ביקר

בספר  עצמו ורשם טוב, רושם עליו ופעלו הנהלתי,

הנזכרות. הישיבות את בחייו תומך והי' הישיבה,

חשיבותן  הכירו בפוילין והדת התורה עמודי גדולי כל

יעידון  כאשר הנזכרות, המפורסמות הישיבות של

בקול  הרם כבודו שיראה כפי ידם, וחתימת במכתביהם

בזה. המצורף קורא

ממקורות  היו הנזכרות המפורסמות הישיבות החזקת

שונים.

בשנים  המזרח יהודי של הכלכלי המצב כי אף א.

עם  המצב, בשפל הנהו העולמית המלחמה אחר האחרונות

והחזקת  בקיום ביותר מתענינים המזרח יהודי הנה זה

ה  של הבודזיעט מחצה כן ועל ישיבות הישיבות,

פוילין. יהודי מנדבות נתמך הנ"ל המפורסמות

באמעריקע. מיחידים תמיכה קבלו ב.

הידוע. פאנד מחאווקין ג.

של  החומרי מצבם הורע האחרון בזמן אמנם

של  והכלכלי הפוליטי המצב ירידת היטב ידוע הישיבות,

אשר  הסיבות בביאור בזה להאריך אוכל לא פוילין, יהודי

כל  בין ומפורסם ידוע כבר הדבר אמנם לזה, הביאו

יהודי  שסובלים והסבל הדוחק תבל, במרחבי היהודים

התמיכה  כל שנפסקה כמעט לזה הודות ואשר פוילין,

פוילין. מיהודי הנהלתי שתחת הישיבות שקבלו

אשר  כידוע, הסחורות כל על המקחים עליית גם

הי' זה אשר המוכרחים, החיים צרכי כל נתיקרו ממילא

הנ"ל  המפורסמות הישיבות של הבודזעט להרחבת סיבה

דחוק  הישיבות של ומצבן אחוזים, ארבעיםֿחמישים עד

ביותר.

לא  נכון זמן משך אשר סיבה הי' האמור הדוחק

והמצב  בשכר, שלקחום הישיבות של הדירות בעד שילמו

ממעונותיהם  להגרש התלמידים עלולים כי כך לידי הגיע

נכנסה  בהכרח כי סיבה הי' האמור הדוחק גם חוצה.

וסכנה  איום והמצב מרובים, בחובות הישיבה הנהלת

הנזכרות. המפורסמות הישיבות של לקיומן צפוי'

ללבי. ביותר נגעו הישיבות של מצבן כי מובן מעצמו

מוקף  שהנני והחובות הפרטי מצבי עם התחשב מבלי

אלפים  חמשת של בסכום הישיבות בעזר הייתי בהם,

עומד  הייתי לא מצבי. ערך לפי זה אין כי מובן אשר שקל,

הישיבות  של לטובתן לעשות הכבד דבר משום

לאמעריקע  נסיעה בשבילן לעשות גם הנ"ל, המפורסמות

וקיום  התורה להם יקר אשר אלו עם פנים להתראות

מהירוס  ולהציל לעזור ביכולתם ואשר התורה, מוסדות

הנ"ל. המפורסמות הישיבות

ביותר, שנחלש האחרונות בשנים בריאותי מצב אמנם

הצעד  לעשות ירשני לא הרופאים, בקור תחת נמצא והנני

בקרוב. שלמה רפואה יתברך השם לי ישלח הזה, הגדול

המפורסם  הרם לכבודו זה במכתבי פונה הנני כן ועל

לטובת  הפורי' בעבודתו טוב שם לו וקנה תבל, מרחבי בכל

התלמידים  מאות בשם בבקשתי פונה והנני ישראל, כלל

המפורסמות הישיבות תמימים לומדי "תומכי

ולהציל ליובאוויטש" רעב, מחרפת להצילן בבקשה ,

מקופת  שיקציבו בזה מהירוס, הקדושות הישיבות בתיהם

נוכל  אשר דאללאר, אלפים שלשת של זמני עזר הדזשוינט

המצב  להקל ידועה ובמדה הישיבה, חובות לסלק בזה

ח"ו. מלהסגר הנזכרות הישיבות ולהציל

מאות  חמש של בסכום חדשית תמיכה להקציב וגם

להב  לנו החסר למלאות שנוכל של דאללאר, ודזעט

ונוכל  למעלה, האמורות לסיבות הנזכרות, הישיבות

בעתיד. הנזכרות הישיבות לנהל בעזה"י

התורה, מוסדות הרם לכבודו יקרים כמה עד בידעי

לפעול  יוכל הגדולה בהשפעתו הרם כבודו אשר הנני בטוח

הישיבות  של לימינם לעמוד האמורה, בקשתי ולמלאות

האמור. העזר בתקציב המאוים במצבם הנזכרות

את  יתברך השם יברך הגדולה והמצוה התורה ובזכות

הנעלה  ושמו טובים, ושנים ימים באריכות הרם כבודו

האמורים. התורה במוסדות נצח לזכרון יורשם

הנעלה  כערכו מכבדו שלומו הדורש ידידו והנני

יצחק  יוסף
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רמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

העתיקו  ברוסיא הבאלשעוויקעס ממשלת מזמן

אטואצק, ורשא, בהערים פוילין למדינת הנ"ל הישיבות

פאטשינוב. חמיעלניק, חעלם, גלובאקע, וילנא, לודז,

הראוי  טוב שם להם קנו הנ"ל המפורסמות הישיבות

דירעקטאר  לבאֿכחם כידוע חשוב מקום ותופסים להם,

ביקר  אשר מפאריס, כהן בערנארד ד"ר ביוראפ הדזשוינט

הישיבות  של מצבם לדעת ונוכח פוילין, מדינת את כבר לא

תופסים. אשר החשוב ומקומם

מפאריס  ז"ל חאווקין מר הנכבד הפראפעסאר גם

תחת  אשר הנ"ל המפורסמות הישיבות את ביחוד ביקר

בספר  עצמו ורשם טוב, רושם עליו ופעלו הנהלתי,

הנזכרות. הישיבות את בחייו תומך והי' הישיבה,

חשיבותן  הכירו בפוילין והדת התורה עמודי גדולי כל

יעידון  כאשר הנזכרות, המפורסמות הישיבות של

בקול  הרם כבודו שיראה כפי ידם, וחתימת במכתביהם

בזה. המצורף קורא

ממקורות  היו הנזכרות המפורסמות הישיבות החזקת

שונים.

בשנים  המזרח יהודי של הכלכלי המצב כי אף א.

עם  המצב, בשפל הנהו העולמית המלחמה אחר האחרונות

והחזקת  בקיום ביותר מתענינים המזרח יהודי הנה זה

ה  של הבודזיעט מחצה כן ועל ישיבות הישיבות,

פוילין. יהודי מנדבות נתמך הנ"ל המפורסמות

באמעריקע. מיחידים תמיכה קבלו ב.

הידוע. פאנד מחאווקין ג.

של  החומרי מצבם הורע האחרון בזמן אמנם

של  והכלכלי הפוליטי המצב ירידת היטב ידוע הישיבות,

אשר  הסיבות בביאור בזה להאריך אוכל לא פוילין, יהודי

כל  בין ומפורסם ידוע כבר הדבר אמנם לזה, הביאו

יהודי  שסובלים והסבל הדוחק תבל, במרחבי היהודים

התמיכה  כל שנפסקה כמעט לזה הודות ואשר פוילין,

פוילין. מיהודי הנהלתי שתחת הישיבות שקבלו

אשר  כידוע, הסחורות כל על המקחים עליית גם

הי' זה אשר המוכרחים, החיים צרכי כל נתיקרו ממילא

הנ"ל  המפורסמות הישיבות של הבודזעט להרחבת סיבה

דחוק  הישיבות של ומצבן אחוזים, ארבעיםֿחמישים עד

ביותר.

לא  נכון זמן משך אשר סיבה הי' האמור הדוחק

והמצב  בשכר, שלקחום הישיבות של הדירות בעד שילמו

ממעונותיהם  להגרש התלמידים עלולים כי כך לידי הגיע

נכנסה  בהכרח כי סיבה הי' האמור הדוחק גם חוצה.

וסכנה  איום והמצב מרובים, בחובות הישיבה הנהלת

הנזכרות. המפורסמות הישיבות של לקיומן צפוי'

ללבי. ביותר נגעו הישיבות של מצבן כי מובן מעצמו

מוקף  שהנני והחובות הפרטי מצבי עם התחשב מבלי

אלפים  חמשת של בסכום הישיבות בעזר הייתי בהם,

עומד  הייתי לא מצבי. ערך לפי זה אין כי מובן אשר שקל,

הישיבות  של לטובתן לעשות הכבד דבר משום

לאמעריקע  נסיעה בשבילן לעשות גם הנ"ל, המפורסמות

וקיום  התורה להם יקר אשר אלו עם פנים להתראות

מהירוס  ולהציל לעזור ביכולתם ואשר התורה, מוסדות

הנ"ל. המפורסמות הישיבות

ביותר, שנחלש האחרונות בשנים בריאותי מצב אמנם

הצעד  לעשות ירשני לא הרופאים, בקור תחת נמצא והנני

בקרוב. שלמה רפואה יתברך השם לי ישלח הזה, הגדול

המפורסם  הרם לכבודו זה במכתבי פונה הנני כן ועל

לטובת  הפורי' בעבודתו טוב שם לו וקנה תבל, מרחבי בכל

התלמידים  מאות בשם בבקשתי פונה והנני ישראל, כלל

המפורסמות הישיבות תמימים לומדי "תומכי

ולהציל ליובאוויטש" רעב, מחרפת להצילן בבקשה ,

מקופת  שיקציבו בזה מהירוס, הקדושות הישיבות בתיהם

נוכל  אשר דאללאר, אלפים שלשת של זמני עזר הדזשוינט

המצב  להקל ידועה ובמדה הישיבה, חובות לסלק בזה

ח"ו. מלהסגר הנזכרות הישיבות ולהציל

מאות  חמש של בסכום חדשית תמיכה להקציב וגם

להב  לנו החסר למלאות שנוכל של דאללאר, ודזעט

ונוכל  למעלה, האמורות לסיבות הנזכרות, הישיבות

בעתיד. הנזכרות הישיבות לנהל בעזה"י

התורה, מוסדות הרם לכבודו יקרים כמה עד בידעי

לפעול  יוכל הגדולה בהשפעתו הרם כבודו אשר הנני בטוח

הישיבות  של לימינם לעמוד האמורה, בקשתי ולמלאות

האמור. העזר בתקציב המאוים במצבם הנזכרות

את  יתברך השם יברך הגדולה והמצוה התורה ובזכות

הנעלה  ושמו טובים, ושנים ימים באריכות הרם כבודו

האמורים. התורה במוסדות נצח לזכרון יורשם

הנעלה  כערכו מכבדו שלומו הדורש ידידו והנני

יצחק  יוסף
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:íëLc÷î ýåýé éðàèìçú ék ïäk Léà úáe £¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−
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-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä ïîL¤³¤©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤
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Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

הֹוראה  ּומּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְִִַַַָָָָֹ"להזהיר"

לעׂשֹות  הם צריכים הּקטּנים, על מׁשּפיעים הּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּכאׁשר

ּולמעט  ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזאת

לׁשֹון  ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ׁשל ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהׁשּפעה

לׁשֹון  הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ואמרּת" "אמֹור.. ְְְֱִִֵַַַָָָָֹהּפסּוק

רּכה. לׁשֹון היא אמירה מהֿׁשאיןּֿכן ֲִִֵֵֶַַָָָָָקׁשה,

éðùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥¬¤
äéäé øLà íúøãì Erøfî Léà øîàì ïøäà©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬

:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Báçéék Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«¦¬
Bà øer Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë̈¦²£¤¬−´Ÿ¦§®̈¦³¦¥Æ´

:reøN Bà íøç Bà çqôèéäéäé-øLà Léà Bà ¦¥½©¬¨ª−¬¨«©´¦½£¤¦«§¤¬
:ãé øáL Bà ìâø øáL BáëBà ÷ã-Bà ïaâ-Bà −¤´¤¨®¤−¤¬¤¨««¦¥´©½−

:CLà çBøî Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéra ìláz§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−§¬©¨«¤
àëéà-ìkàì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà L ¨¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ

íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤
:áéø÷äì Lbé àì åéäìàáëéLãwî åéäìà íçì ¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−

:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwäâë-ìà Cà ©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«©´¤
íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îãëåéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå §©§¨«©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨®̈
:ìàøNé éða-ìk-ìàåôáëàýåýé øaãéå §¤¨§¥−¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈
íL-úà eìlçé àìå ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´

:ýåýé éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷âøîà ¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«¡´Ÿ
-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk íëéúøãì íäìà£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íërøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨®̈§¦§§º̈©¤¯¤©¦²

:ýåýé éðà éðôlîãàeäå ïøäà òøfî Léà Léà ¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³
øäèé øLà ãr ìëàé àì íéLãwa áæ Bà reøö̈¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ´ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®
àöz-øLà Léà Bà Lôð-àîè-ìëa râpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½£¤¥¥¬

:òøæ-úáëL epnîäòbé øLà Léà-Bà-ìëa ¦¤−¦§©¨«©¦Æ£¤´¦©½§¨
Bì-àîèé øLà íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ£¤´¦§¨½

:Búàîè ìëìåäàîèå Ba-òbz øLà Lôð §−Ÿª§¨«¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈
õçø-íà ék íéLãwä-ïî ìëàé àìå áørä-ãr©¨®̈¤§³ŸŸ©Æ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬

:íéna BøNaæìëàé øçàå øäèå LîMä àáe §¨−©¨«¦¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´
:àeä Bîçì ék íéLãwä-ïîçàì äôøèe äìáð ¦©¢¨¦½¦¬©§−«§¥¨¯§¥¨²¬Ÿ

iriax ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈ŸŸ́©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−Ÿ́©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéaáéäéäú ék ïäk-úáe ¥½¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«
âéïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´

äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨
:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzãéìëàé-ék Léàå Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬

ïäkì ïúðå åéìr BúéLîç óñéå äââLa Lã÷−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−
:Lãwä-úàåèìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå ¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®

:ýåýéì eîéøé-øLà úàæèïår íúBà eàéOäå ¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«§¦¦³¨Æ£´Ÿ
íìëàa äîLàýåýé éðà ék íäéLã÷-úà ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îô §©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'r f"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ"להזהיר"

זהר  ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על הּגדֹולים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמׁשּפיעים

עצמם. ּבּגדֹולים ְְִַַָָואֹור

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìûøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ
:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe§¨¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«

èé:íéfráe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
ëïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−

:íëì äéäéàëíéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ
ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz̈¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøer©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ
äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé Bà́©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À

:ýåýéì çaænä-ìr íäî eðzú-àìâëäNå øBLå «Ÿ¦§¬¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−
àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å reøN̈´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ

:äöøéãëàì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ¥«¨¤«¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ
:eNrú àì íëöøàáe ýåýéì eáéø÷úäëãiîe ©§¦−©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´

-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨
íeî íäa íúçLî ék älàeöøé àì ía ¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

:íëìñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæëøBL ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´
íéîé úráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMàçëàì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå ¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ
:ãçà íBéa eèçLúèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈

:eçaæz íëðöøì ýåýéìììëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½
:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àì«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

àì:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
áìCBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−

ýåýé éðà ìûøNé éða:íëLc÷îâìàéöBnä §¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³
éðà íéýìûì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(679 'r a"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

על  (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבג'

ּבדם  ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם (ּבדעה): ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקטּנים

ּכיון  טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה יאמר אל ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלאכלֹו,

זאת  עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים לּבֹו. ּבתאוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּמׁשקע

יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה נפׁשֹו ּגם ּכי להכעיס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָרק

ּדבר  הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ּכהנים טמאת אליו. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּבדּבּור

יּוכל  אי המחּנ יאמר ּכן ואם ּבׂשכל, להסּבירֹו אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשאי

וכל  נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה הזהירה לכן זה? ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהסּביר

ּככל  להׁשּתּדל עליו מזהרים ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאחד

הּיהדּות  נקּדת ּולעֹורר האמת ּדעת על להעמידֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהאפׁשרי

ּבֹו. ֲֶאׁשר

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−



רמה iriax ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈ŸŸ́©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−Ÿ́©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéaáéäéäú ék ïäk-úáe ¥½¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«
âéïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´

äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨
:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzãéìëàé-ék Léàå Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬

ïäkì ïúðå åéìr BúéLîç óñéå äââLa Lã÷−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−
:Lãwä-úàåèìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå ¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®

:ýåýéì eîéøé-øLà úàæèïår íúBà eàéOäå ¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«§¦¦³¨Æ£´Ÿ
íìëàa äîLàýåýé éðà ék íäéLã÷-úà ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îô §©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'r f"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ"להזהיר"

זהר  ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על הּגדֹולים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמׁשּפיעים

עצמם. ּבּגדֹולים ְְִַַָָואֹור

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìûøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ
:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe§¨¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«

èé:íéfráe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
ëïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−

:íëì äéäéàëíéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ
ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz̈¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøer©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ
äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé Bà́©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À

:ýåýéì çaænä-ìr íäî eðzú-àìâëäNå øBLå «Ÿ¦§¬¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−
àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å reøN̈´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ

:äöøéãëàì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ¥«¨¤«¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ
:eNrú àì íëöøàáe ýåýéì eáéø÷úäëãiîe ©§¦−©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´

-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨
íeî íäa íúçLî ék älàeöøé àì ía ¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

:íëìñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæëøBL ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´
íéîé úráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMàçëàì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå ¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ
:ãçà íBéa eèçLúèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈

:eçaæz íëðöøì ýåýéìììëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½
:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àì«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

àì:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
áìCBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−

ýåýé éðà ìûøNé éða:íëLc÷îâìàéöBnä §¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³
éðà íéýìûì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(679 'r a"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

על  (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבג'

ּבדם  ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם (ּבדעה): ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקטּנים

ּכיון  טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה יאמר אל ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלאכלֹו,

זאת  עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים לּבֹו. ּבתאוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּמׁשקע

יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה נפׁשֹו ּגם ּכי להכעיס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָרק

ּדבר  הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ּכהנים טמאת אליו. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּבדּבּור

יּוכל  אי המחּנ יאמר ּכן ואם ּבׂשכל, להסּבירֹו אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשאי

וכל  נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה הזהירה לכן זה? ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהסּביר

ּככל  להׁשּתּדל עליו מזהרים ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאחד

הּיהדּות  נקּדת ּולעֹורר האמת ּדעת על להעמידֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהאפׁשרי

ּבֹו. ֲֶאׁשר

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−



iyingרמו - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:éãrBîâíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL «£¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´
äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL úaL éréáMä©§¦¦À©©³©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈

àåä úaL eNrú àììëa ýåýéì ´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ
:íëéúáLBîôãLã÷ éàø÷î ýåýé éãrBî älà «§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤

:íãrBîa íúà eàø÷z-øLàäïBLàøä Lãça £¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤¨«¦À
ïéa Lãçì øNr äraøàa:ýåýéì çñt íéaørä §©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

åúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæíBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ

úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä̈«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNrú àì äãárçýåýéì äMà ízáø÷äå £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−

-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä íBia íéîé úráL¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîôèýåýé øaãéå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàézøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà eàáú-ék íäìà£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½
úéLàø øîò-úà íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷àééðäåéðôì øîòä-úà ó §¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬
:ïäkä epôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

áéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧

ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©
ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

ãéíBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãr äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³

:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBòñ ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
åèíëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½

úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ
:äðééäzæèúréáMä úaMä úøçnî ãr ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½

äLãç äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈
:ýåýéìæéeàéáz íëéúáLBnîäôeðz íçì | ©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈

õîç äðééäz úìñ íéðøNr éðL íézL§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−
:ýåýéì íéøeka äðéôàzçé-ìr ízáø÷äå ¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©

øôe äðL éða íîéîz íéNák úráL íçlä©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈§¥¦´§®̈¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
èéíúéNråéðLe úàhçì ãçà íéfr-øérN ©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©®̈§¥¯

:íéîìL çáæì äðL éða íéNáëëéðäå| ïäkä ó §¨¦²§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´
ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìr íúàŸ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìr©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

àëLã÷-àø÷î äfä íBiä | íöra íúàø÷e§¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ
úwç eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBòáëíëøö÷áe ¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«§ª§§¤º
ì íëöøà øéö÷-úàEøö÷a EãN úàt älëú-à ¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ§ª§¤½

íúà áærz øbìå éðrì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈
ýåýé éðà:íëéäìàô £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'r l"g zegiyÎihewl)

ÏÎÏ Ba¯˜ ·È¯˜È ¯L‡ . . Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»

Ì˙B·„ ÏÎÏe Ì‰È¯„(יח (כב, ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»

˙B·„e ÌÈ¯„ ÌÈ¯„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡¯NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

לׁשּתף  ׁשאסּור היא ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

והּסּבה  הּבית, לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף הּבית, ּבבנּית ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָֹּגֹויים

יׂשראל  ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד הּמקּדׁש ּבית ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלכ

להקרבת  ּבנֹוגע מהֿׁשאיןּֿכן ּבזה. חלק לּגֹויים ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבלבד,

וטעם  קרּבנֹות, ּולהביא להׁשּתּתף הּגֹויים ּכל יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָקרּבנֹות,

נקּבע  - הּקרּבנֹות את מקריבים ׁשעליו - הּמזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּדבר,

חז"ל  ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, ּבריאת מּתחּלת ועֹומד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹומֹו

קרּבנֹותיהם  קרּבנֹות, ׁשם והקריב הראׁשֹון אדם נברא ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם. הקריב מהּתבה ּכׁשּיצא נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל

יכֹולים  ונח, אדם ׁשל צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלכן

קרּבנֹות. ׁשם ְְְִַָָָלהקריב

éùéîçâë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ãçàa éréáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
-àø÷î äreøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨

:Lã÷äëeNrú àì äãár úëàìî-ìk «Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:ýåýéì äMà ízáø÷äåñåëýåýé øaãéå §¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàæëéréáMä Lãçì øBNra Cà ¤¤¬¥«Ÿ©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧
íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeä íéøtkä íBé äfä©¤¹¯©¦ª¦´À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«

çëék äfä íBiä íöra eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´



רמז iriay ,iyy - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

ýåýé éðôì íëéìr øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬
:íëéäìàèëäprú-àì øLà Lôpä-ìë ék ¡«Ÿ¥¤«¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½

:äénrî äúøëðå äfä íBiä íöraìLôpä-ìëå §¤−¤©´©¤®§¦§§−̈¥«©¤«¨§¨©¤À¤
äfä íBiä íöra äëàìî-ìk äNrz øLà£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnr áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

àìíëéúøãì íìBò úwç eNrú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëaáìàeä ïBúaL úaLíëì §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«©©̧©¨¬Æ¨¤½

áøra Lãçì ärLúa íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:íëzaL eúaLz áør-ãr áørîô ¥¤´¤©¤½¤¦§§−©©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r a"g h"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

(364

Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ¯ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ

ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים

על  ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ּכמֹו לעׂשֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל

הּקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים סֹוטה, אּׁשה מׁשקים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

להׁשּכין  ּכדי נפׁשֹו, את מֹוסר - ּכביכֹול - הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמים.

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ְְְִִִִֵֵֵָָָׁשלֹום

éùùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãìøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
íBé øNr äMîça øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úráL úBkqä âç äfä éréáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéìäì-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ©«Ÿ̈«©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìíéîé úráL §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¦§©´¨¦½

Lã÷-àø÷î éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á
äéäéàåä úøör ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì ¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½

:eNrú àì äãár úëàìî-ìkæìéãrBî älà ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¥µ¤«£¥´
áéø÷äì Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤§©§¦¸
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéaçìíëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî §«¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À
øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk ãálîe¦§©³¨¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬

:ýåýéì eðzzèìLãçì íBé øNr äMîça Cà ¦§−©«Ÿ̈«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éréáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ

ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úráL ýåýé-âç-úà¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½
íBiáe:ïBúaL éðéîMäîíBia íëì ízç÷ìe ©¬©§¦¦−©¨«§©§¤̧¨¤¹©´

øãä õr éøt ïBLàøäðrå íéøîz útkó ¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬
ýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáørå úár-õr¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬

:íéîé úráL íëéäìààîýåýéì âç Búà íúbçå ¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½
Lãça íëéúøãì íìBò úwç äðMa íéîé úráL¦§©¬¨¦−©¨®̈ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤

Mä:Búà ebçz éréááîúráL eáLz úkqa ©§¦¦−¨¬ŸŸ«©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´
:úkqa eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîéâîïrîì ¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−©ª«Ÿ§©»©»

éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàãîéða-ìà ýåýé éãrî-úà äLî øaãéå ¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−
:ìàøNéô ¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'r g"kg zegiyÎihewl)

Ïk ,ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ‡¯˜Ó ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e¿»∆¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»
eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ(כא (כג, ¿∆∆¬…»…«¬

הּׁשבּועֹות  ּבחג רק לֹו, הּמיחדת הּמצוה את יׁש חג ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

לקׁשר  ּבּטּוי יׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין

מבּטאים  הּזה הּקׁשר ואת יׂשראל, ּובני הּקּב"ה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבין  הּקׁשר עצם את מבּטא הּׁשבּועֹות חג מסּימת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבמצוה

ואת  יׂשראל, ּבבני הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - יׂשראל לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה

ּבׁשּום  זאת ּולצּיר לבּטא אפׁשר אי יׂשראל ּבבני הּבחירה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצם

מיחדת. מצוה אין הּׁשבּועֹות ּבחג לכן מגּדרת. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמצוה

éòéáùãëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º
éìà eç÷éå ìûøNé éða-úàæ úéæ ïîL Eúéúk C ¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−
:ãéîz øð úìräì øBànìâúãrä úëøôì õeçî ©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹

ø÷a-ãr áørî ïøäà Búà Cøré ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôìãìr ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«©µ

ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøré äøähä äøðnä©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
:ãéîzôäíézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå ¨¦«§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬

:úçàä älçä äéäé íéðøNr éðL úBlç äøNr¤§¥−©®§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«
åìr úëørnä LL úBëørî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²

:ýåýé éðôì øähä ïçìMäæúëørnä-ìr zúðå ©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©¨¬©©©«£¤−¤
ýåýéì äMà äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì: §Ÿ¨´©®̈§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

çýåýé éðôì epëøré úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−



xihtnרמח - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:íìBò úéøa ìûøNé-éða úàî ãéîzèäúéäå ¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«§¨«§¨Æ
Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á

:íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ñéàöiå ¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«©¥¥Æ
CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−

:éìàøNiäàé-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiå ©¦§§¥¦«Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤
Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå ìl÷éå íMä©¥Æ©§©¥½©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²

:ïã-ähîì éøác-úa úéîìLáéøîLna eäçépiå §Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«©©¦ª−©¦§®̈
:ýåýé ét-ìr íäì Løôìôâéýåýé øaãéå ¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàãé-ìà ìl÷îä-úà àöBä ¤¤¬¥«Ÿ¥´¤©«§©¥À¤
íäéãé-úà íérîMä-ìë eëîñå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨©«Ÿ§¦²¤§¥¤−

:äãrä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìråèéða-ìàå ©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«§¤§¥¬
åéäìà ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬¡Ÿ−̈

:Bàèç àNðåæèíBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå §¨¨¬¤§«§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬
íL Bá÷ða çøæàk øbk äãrä-ìk Bá-eîbøé¦§§−¨¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−

:úîeéæé:úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå ¨«§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«
çéLé äîäa-Lôð äkîe:Lôð úçz Lôð äpîl ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤
èéïk äNr øLàk Búéîra íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−

:Bl äNréëïL ïér úçz ïér øáL úçz øáL ¥¨¬¤«¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk ïL úçz©´©¥®©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

àë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâëéða-ìà äLî øaãéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−®̈¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéttt §Ÿ̈−¤¤«
.ïîéñ ì"àéæåò ,íé÷åñô ã"ë÷

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨

,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨
éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦

ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨
:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .163 'r f"g zegiyÎihewl)

(ynegd

BL‡¯ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ Ïk eÎÓÒÂ(יד (כד, ¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆«…

,E˙˙ÈÓa ÌÈLÚ e‡ ÔÈ‡Â ,EL‡¯a EÓc :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»¿¿…¿¿≈»∆¡»ƒ¿ƒ»¿

EÏ zÓ¯b ‰z‡L(רש"י) ∆«»»«¿»¿

- ההתראה הּוא מיתה לחּיּוב ההכרחּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאחד

החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו אּלאֿאםּֿכן מיתה חּיב אדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

המקּלל  ּבמקרה מיתה. חּיב יהיה ּכ יעׂשה ׁשאם לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודיעּו

לא  יׂשראל ּבני החטא ּבׁשעת ּכי התראה, להיֹות יכֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלא

את  להמית הּקּב"ה צּוה ואףֿעלּֿפיֿכן ענׁשֹו. את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָידעּו

לֹומר  לּמקּלל, ּבנֹוגע נאמר "סמיכה" ּדין ּדוקא לכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּלל.

ּומדּבר  מאחר - "ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"אין

הּׁשעה  הֹוראת ואּלּולא התראה, היתה לא ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקרה

מיתה. חּיב המקּלל היה לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמיחדת

øéèôîàë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâëéða-ìà äLî øaãéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéttt §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã.166 'r f"g zegiyÎihewl)ixe`ia t"r

(ynegd

‰„Ú‰ Ïk B˙‡ eÓ‚¯Â . . Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰(יד (כד, ≈∆«¿«≈¿»¿…»»≈»

‰„Ú‰ Ïk „ÓÚÓa - ‰„Ú‰ Ïk(רש"י) »»≈»¿«¬«»»≈»

ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמצינּו

ׁשהיה  עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את להקים ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה

הּוא  מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן מצרי". איׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבן

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו את להקים להפCB˙aּבּקׁש ּובכ הּמחנה, ְֳִִִֵֶֶַָָֹ¿ְֲֲֶַַַָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - העדה" מ"ּכל לּמחנה,ıeÁÓלחלק ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָƒֲֶַַ

העדה". "ּכל ְֲֵַָָָָּובמעמד



רמט
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì øåîà úùøôì äøèôä

ú"åîùìåãî ÷øô ìà÷æçéá

ãîåè÷Bãö éða íiåìä íéðäkäå§©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹§¥´¨À
éLc÷î úøîLî-úà eøîL øLà£¤̧¨«§¹¤¦§¤³¤¦§¨¦Æ
eáø÷é änä éìrî ìàøNé-éða úBòúa¦§³§¥«¦§¨¥Æ¥«¨©½¥²¨¦§§¬

ì éìàéì áéø÷äì éðôì eãîrå éðúøL ¥©−§¨«§¥®¦§¨«§´§¨©À§©§¦¬¦Æ
é éðãà íàð íãå áìçýåý:æèänä ¥´¤¨½̈§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¥¹¨

-ìà eáø÷é änäå éLc÷î-ìà eàáé̈´Ÿ¤¦§¨¦À§¥²¨¦§§¬¤
ì éðçìL:ézøîLî-úà eøîLå éðúøL ª§¨¦−§¨«§¥®¦§¨«§−¤¦§©§¦«

æéøöçä éørL-ìà íàBáa äéäå§¨À̈§¨Æ¤©«£¥Æ¤«¨¥´
-àìå eLaìé íézLô éãâa úéîéðtä©§¦¦½¦§¥¬¦§¦−¦§¨®§Ÿ

`xenl iy
(åè,íiåìä íéðäkäåíéðäkä §©Ÿ£¦©§¦¦©Ÿ£¦

.éåì èáMî íäL,÷Bãö éða÷Bãö ¤¥¦¥¤¥¦§¥¨¨

LnML ïBLàøä ìBãbä ïäkä äéä̈¨©Ÿ¥©¨¨¦¤¦¥

ïëì ,äîìL äðaL Lc÷nä úéáa§¥©¦§¨¤¨¨§ŸŸ¨¥

.BîL ìò eàø÷ð,'åâå eøîL øLà ¦§§©§£¤¨§
àéápä øîà äæ éðôlL íé÷eñta©§¦¤¦§¥¤¨©©¨¦

-äãBáòì eáéø÷äL íéðäk íúBàL¤¨Ÿ£¦¤¦§¦©£¨

úBðaøwä úãBáòì eLbé àì äøæ̈¨Ÿ¦§©£©©¨§¨

íúBàL øîà Cëéôì ,Lc÷nä úéáa§¥©¦§¨§¦¨¨©¤¨

.íúãBáò øãñì eáeLé eòz àlL¤Ÿ¨¨§¥¤£¨¨

ì éðçìL ìà (æè,éðúøLàeä ¤ª§¨¦§¨§¥¦
úéáa ïçìMä ìòL íéðtä íçì øecñ¦¤¤©¨¦¤©©ª§¨§¥

.Lc÷näéøòL ìà íàBáa (æé ©¦§¨§¨¤©£¥
,úéîéðtä øöçäíBéa ¤¨¥©§¦¦§

íéìBãbä íéðäkä eàBáiLk ,íéøetkä©¦¦§¤¨©Ÿ£¦©§¦

,øîBìk ,úéîéðtä øöçä éøòL ìà¤©£¥¤¨¥©§¦¦§©

íéLãwä Lã÷ únòìe ,ìëéää éøòL©£¥©¥¨§ª©Ÿ¤©¨¨¦

mixn zxhr
åè÷Bãö éða íiåìä íéðäkäå§©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹§¥´¨À

äîìL éîéa LnML ïäkäøLà ©Ÿ¥¤¦¥¦¥§ŸŸ£¤̧
éLc÷î úøîLî-úà eøîLàìå ¨«§¹¤¦§¤³¤¦§¨¦Æ§Ÿ

-äãBáò eãáò àìå íB÷nä úãBáòî eææ̈¥£©©¨§Ÿ¨§£¨

äøæéìrî ìàøNé-éða úBòúa ¨¨¦§³§¥«¦§¨¥Æ¥«¨©½
ì éìà eáø÷é änäeãîrå éðúøL ¥²¨¦§§¬¥©−§¨«§¥®¦§¨«§´

éðôìäpeäkä éðéðò ìëaéì áéø÷äì §¨©À§¨¦§§¥©§¨§©§¦¬¦Æ
é éðãà íàð íãå áìçýåý:æè ¥´¤¨½̈§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

íâåéLc÷î-ìà eàáé änä §©¥¹¨¨´Ÿ¤¦§¨¦À
éðçìL-ìà eáø÷é änäå§¥²¨¦§§¬¤ª§¨¦−

ìéðúøLíéðtä íçì øecñ eäæ §¨«§¥®¦¤¦¤¤©¨¦

ézøîLî-úà eøîLåøác ìëa §¨«§−¤¦§©§¦«§¨§©

äãBáòä:æéíàBáa äéäåíéðäkä ¨£¨§¨À̈§¨Æ©Ÿ£¦

íéøetkä íBéa íéìBãbäéørL-ìà ©§¦§©¦¦¤©«£¥Æ
úéîéðtä øöçäàø÷pä ìëéää àeä ¤«¨¥´©§¦¦½©¥¨©¦§¨

,íéLãwä Lã÷ únòì øöçéãâa ¨¥§ª©Ÿ¤©¢¨¦¦§¥¬
eLaìé íézLôïäkL ïálä éãâa íä ¦§¦−¦§®̈¥¦§¥©¨¨¤Ÿ¥



רנ

éørLa íúøLa øîö íäéìr äìré©«£¤³£¥¤Æ¤½¤§¨«§À̈§©«£¥²
:äúéáå úéîéðtä øöçäçééøàt ¤«¨¥¬©§¦¦−¨¨«§¨©«£¥³

éñðëîe íLàø-ìr eéäé íézLô¦§¦Æ¦«§´©Ÿ½̈¦§§¥´
eøbçé àì íäéðúî-ìr eéäé íézLô¦§¦½¦«§−©¨§¥¤®¬Ÿ©§§−

:òæiaèéäðBöéçä øöçä-ìà íúàöáe ©¨«©Â§¥Â̈¤¤«¨¥̧©¦«¹̈
eèLôé írä-ìà äðBöéçä øöçä-ìà¤¤«¨¥´©¦«¨»¤¨¨¼¦§§´
ía íúøLî änä-øLà íäéãâa-úà¤¦§¥¤À£¤¥̧¨Æ§¨«§¦´½̈

ìa íúBà eçépäåeLáìå Lãwä úëL §¦¦¬−̈§¦§´Ÿ©®Ÿ¤§¨«§Æ
írä-úà eLc÷é-àìå íéøçà íéãâa§¨¦´£¥¦½§«Ÿ§©§¬¤¨−̈

:íäéãâáaëòøôe eçlâé àì íLàøå §¦§¥¤«§Ÿ¨Æ´Ÿ§©¥½¤−©
:íäéLàø-úà eîñëé íBñk eçlLé àì́Ÿ§©¥®¨¬¦§§−¤¨«¥¤«

àë-ìà íàBáa ïäk-ìk ezLé-àì ïééå§©¬¦«Ÿ¦§−¨Ÿ¥®§¨−¤
:úéîéðtä øöçäáëäLeøâe äðîìàå ¤«¨¥¬©§¦¦«§©§¨¨Æ§½̈

úìeúa-íà ék íéLðì íäì eç÷é-àì«Ÿ¦§¬¨¤−§¨¦®¦´¦§ÀŸ
-øLà äðîìàäå ìàøNé úéa òøfî¦¤̧©Æ¥´¦§¨¥½§¨«©§¨¨Æ£¤

:eçwé ïäkî äðîìà äéäzâëénr-úàå ¦«§¤´©§¨½̈¦Ÿ¥−¦¨«§¤©¦´
øBäèì àîè-ïéáe ìçì Lã÷ ïéa eøBé½¥¬−Ÿ¤§®Ÿ¥«¨¥¬§¨−

:íréãBéãëeãîré änä áéø-ìrå «¦ª«§©¦À¥µ¨©«©§´
-úàå eäètLé éètLîa ètLîì§¦§½̈§¦§¨©−¦§§ª®§¤
eøîLé éãrBî-ìëa éúwç-úàå éúøBz«Ÿ©³§¤ªŸ©Æ§¨«£©´¦§½Ÿ

:eLc÷é éúBúaL-úàåäëúî-ìàå §¤©§©−§©¥«§¤¥´

`xenl iy
àø÷ð."úéîéðtä øöçä" ïàk,eLaìé íézLô éãâaïäkL ïálä éãâa íä ¦§¨¨¤¨¥©§¦¦¦§¥¦§¦¦§¨¥¦§¥©¨¨¤Ÿ¥

.íéðôa äNBòL úBãBáòä úòLa LáBì ìBãb,øîö íäéìò äìòé àìå ¨¥¦§©¨£¤¤¦§¦§Ÿ©£¤£¥¤¤¤
íéøetkä íBéa ìBãbä ïäkä íLaìé àì ,øîö íäa äéäL ,èðáàäå ìéònä©§¦§¨©§¥¤¨¨¨¤¤¤Ÿ¦§§¥©Ÿ¥©¨§©¦¦

.íéðt úãBáòa,äúéáåLã÷áe ìëéäa eðéäc ,elàä íéøòMä ïî íéðôìå ©£©§¦¨¨§¨§¦§¦¦©§¨¦¨¥§©§©¥¨§Ÿ¤

.íéLãwä,íézLô éøàt (çé ©¨¨¦©£¥¦§¦
eàø÷ðå .ïzLtî úBéeNò úBòaâî¦§¨£¦¦§¨§¦§§

úBòaâîe" áeúkä íL ìò "éøàt"©£¥©¥©¨¦§¨

"úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz©£¤¨¤§¨§¦§¨¤

(n,gk zeny)éøàt" øîàðå ,§¤¡©©£¥

"úBòaânä.(gk,hl zeny)àì ©¦§¨Ÿ
,òæia eøbçéèðáàä úà eøbçé àì ©§§©¨©Ÿ©§§¤¨©§¥

íäéðúnî ähîì àì .íéòéfnL íB÷îa§¨¤©¦¦Ÿ§©¨¦¨§¥¤

ãâðk àlà ,íäéìévàî äìòîì àìå§Ÿ§©§¨¥©¦¥¤¤¨§¤¤

.(÷tønä ãâðk) íäéãé éìévà©¦¥§¥¤§¤¤©©§¥

ìà äðBöéçä øöçä ìà (èé¤¤¨¥©¦¨¤
,íòäìàøNé úøæò ìà eàöiLk ¨¨§¤¥§¤¤§©¦§¨¥

.íòä úãéîò íB÷î íMLeèLôé ¤¨§£¦©¨¨¦§§
,'åâå íäéãâa úàáeúkL Bîk ¤¦§¥¤§¤¨

øLà ãaä éãâa úà èLôe" äøBza©¨¨©¤¦§¥©¨£¤

"íL íçépäå Lãwä ìà BàBáa Láì̈©§¤©Ÿ¤§¦¦¨¨

.(bk,fh `xwie)íéãâa eLáìå§¨§§¨¦
,íéøçà.ìç éãâa eLaìéàìå £¥¦¦§§¦§¥Ÿ§Ÿ

,íäéãâáa íòä úà eLc÷é§©§¤¨¨§¦§¥¤
éãâáa íòä íò eáøòúé àlL éãk§¥¤Ÿ¦§¨§¦¨¨§¦§¥

äàîè eìa÷éå íéLBãwä äpäkä©§ª¨©§¦¦©§ª§¨

ìç éãâa ïéàL .íòä éãâáa äòéâpî¦§¦¨§¦§¥¨¨¤¥¦§¥Ÿ

.Lãwä éãâa ìöà íéøBäè§¦¥¤¦§¥©Ÿ¤

,eçlâé àì íLàøå (ëàlL §Ÿ¨Ÿ§©¥¤Ÿ

.øòOä ìk úà øéáòäì eçlâéòøôe §©§§©£¦¤¨©¥¨¤©
,eçlLé àì,øòN ìcâì eaøé àlL Ÿ§©¥¤Ÿ©§§©¥¥¨

.(íBé íéùìMî øúBé)eîñëé íBñk ¥¦§Ÿ¦¨¦§§
,íäéLàø úàúîqkä Bîk ¤¨¥¤§©ª¤¤

ãöa äæ ìL BLàø ,úìaMa äøeãqL¤§¨©¦Ÿ¤Ÿ¤¤§©

íéðäëa øaãî äæå) ,äæ ìL Bøwò¦¨¤¤§¤§ª¨§Ÿ£¦

.(íéìBãb,ïäk ìk (àëïäk ïéa §¦¨Ÿ¥¥Ÿ¥

.èBéãä ïäk ïéa ìBãbäðîìàå (áë ¨¥Ÿ¥¤§§©§¨¨
,'åâåíb íéøeñà íéìBãb íéðäkŸ£¦§¦£¦©

.úBìeúa ÷ø íéàNBðå ,äðîìàa§©§¨¨§§¦©§

,äðîìà äéäz øLà äðîìàäå§¨©§¨¨£¤¦§¤©§¨¨
àì ìáà ,äðîìà ÷ø äéäzL äðîìà©§¨¨¤¦§¤©©§¨¨£¨Ÿ

øeqàL óàå .únä éçà ìL ìòð äöìçå íéða àìa dìòa únL äöeìç äéäzL¤¦§¤£¨¤¥©§¨§Ÿ¨¦§¨§¨©©¤£¦©¥§©¤¦

.èBéãä ïäëì íb äøeñàL ,ìà÷æçé dæîø ,ïðaøcî àeä äæ,eçwé ïäkî ¤¦§©¨¨§¨¨§¤§¥¤£¨©§Ÿ¥¤§¦Ÿ¥¦¨
.èBéãä ïäk eðéäc ,äðîìàa íéøzî íéðäk úö÷î,eøBé énò úàå (âë ¦§¨Ÿ£¦ª¨¦§©§¨¨§©§Ÿ¥¤§§¤©¦

Lã÷ ïéa ìécáäì ,íòä úà eãnìé íéðäkä.'åâå ìçì,eäètLé éètLîa (ãë.ízòc ïcîà éôì àìå ,äøBzä éètLî éôì eètLé íäéúBøBz úàå ©Ÿ£¦§©§¤¨¨§©§¦¥Ÿ¤§Ÿ§¦§¨©¦§§ª¥¦§§§¦¦§§¥©¨§Ÿ§¦ª§©©§¨§¤©

mixn zxhr
íéðt úãBáòì íéøetkä íBéa ïäa LnLî ìBãb-àìåøîö íäéìr äìréék ¨§©¥¨¤§©¦¦©£©§¦§Ÿ©«£¤³£¥¤Æ¤½¤¦

øîö ïäa LiL íéãâa äðîLa äãBáò eNòé àì íéðôaéørLa íúøLa ¦§¦Ÿ©££¨¦§Ÿ¨§¨¦¤¥¨¤¤¤§¨«§À̈§©«£¥²
äúéáå úéîéðtä øöçäLã÷ úéáa ìëéäa ïéa úéaä ììça íéðôáe ¤«¨¥¬©§¦¦−¨¨«§¨¦§¦©£©©©¦¥©¥¨§¥Ÿ¤

íéLãwä:çééøàtúBòaâîíézLô éñðëîe íLàø-ìr eéäé íézLô ©¢¨¦©«£¥³¦§¨¦§¦Æ¦«§´©Ÿ½̈¦§§¥´¦§¦½
eøbçé àì íäéðúî-ìr eéäé¦«§−©¨§¥¤®¬Ÿ©§§−

òæiaïéòéænL íB÷na:èéíúàöáe ©¨«©©¨¤§¦¦Â§¥Â̈
íälL äøæòäî ,íéðäkäøöçä-ìà ©Ÿ£¦¥¨£¨¨¤¨¤¤¤«¨¥̧

äðBöéçäíà-ék ,íéLð úøæòì àì ©¦«¹̈Ÿ§¤§©¨¦¦¦

írä-ìà äðBöéçä øöçä-ìà¤¤«¨¥´©¦«¨»¤¨¨¼
,íéLðà úøæò àéäå-úà eèLôé §¦¤§©£¨¦¦§§´¤

íäéãâaäpeäë éãâaänä-øLà ¦§¥¤À¦§¥§¨£¤¥̧¨Æ
íúBà eçépäå ía íúøLî§¨«§¦´½̈§¦¦¬−̈

ìaLãwä úëLúézçúa íéãîBòä §¦§´Ÿ©®Ÿ¤¨§¦§©§¦

ìònîe øääeLáìåíéðäkäíéãâa ¨¨¦©©§¨«§Æ©Ÿ£¦§¨¦´
íéøçàéãâaìBç-úà eLc÷é-àìå £¥¦½¦§¥§«Ÿ§©§¬¤
íräíäéãâa úàíäéãâáaìL ¨−̈¤¦§¥¤§¦§¥¤«¤

íòä éða ïäa eòbé íà íáLça ,íéðäkä©Ÿ£¦§¨§¨¦¦§¨¤§¥¨¨

íéðäkä Bîk íéLBã÷ íä elàk: §¦¥§¦§©Ÿ£¦

ëíLàøåíLàø øòNeçlâé àì §Ÿ¨Æ§©Ÿ¨´Ÿ§©¥½
øòOä ìk úà øéáòäìàì òøôe §©£¦¤¨©¥¨¤−©´Ÿ

eçlLéeaøé àì øòN ìecébíBñk §©¥®¦¥¨Ÿ©§¨¬
íäéLàø-úà eîñëéúà eåLé ¦§§−¤¨«¥¤«©§¤

eçlLé àìå ìëå ìkî eçlâé àìå çelbä©¦©§Ÿ§©§¦Ÿ¨Ÿ§Ÿ§©§

òøt:àëïäk-ìk ezLé-àì ïééå ¤©§©¬¦«Ÿ¦§−¨Ÿ¥®
,èBéãä ïäk ïéa ìBãb ïäk ïéaíàBáa ¥Ÿ¥¨¥Ÿ¥¤§§−̈

úéîéðtä øöçä-ìàìëéää àeä: ¤¤«¨¥¬©§¦¦«©¥¨

áëeç÷é-àì äLeøâe äðîìàå§©§¨¨Æ§½̈«Ÿ¦§¬
íäìíéìBãbä íéðäkäék íéLðì ¨¤−©Ÿ£¦©§¦§¨¦®¦´

ìàøNé úéa òøfî úìeúa-íà¦§ÀŸ¦¤̧©Æ¥´¦§¨¥½
äðîìà äéäz-øLà äðîìàäå§¨«©§¨¨Æ£¤¦«§¤´©§¨½̈

ïäkîdìòa íâå ,ïäk úa àéäå ¦Ÿ¥−§¦©Ÿ¥§©©§¨

æà ïäk äéä ïBLàøä:eçwéâë-úàå ¨¦¨¨Ÿ¥¨¦¨«§¤
øBé énreìécáäì íéðäkä eãnìéïéa ©¦´½§©§©Ÿ£¦§©§¦¥¬

øBäèì àîè-ïéáe ìçì Lã÷−Ÿ¤§®Ÿ¥«¨¥¬§¨−
:íréãBéãëänä áéø-ìråíòäå «¦ª«§©¦À¥µ¨§¨¨

éètLîa ètLîì eãîré©«©§´§¦§½̈§¦§¨©−
eäètLéïéøãäðqa eéäé íéðäkä ék ¦§§ª®¦©Ÿ£¦¦§©©§¤§¦

éètLîa úBLôðe úBðBîî éðéc ïeãì̈¦¥¨§¨§¦§§¥

äøBzäéúwç-úàå éúøBz-úàå ©¨§¤«Ÿ©³§¤ªŸ©Æ
íéâeäpäéãrBî-ìëaøáãa 'ä ©§¦§¨«£©´¦§©

úBðaøwäeøîLéíúBNòì íäeLc÷é éúBúaL-úàåúBðaøwä øáãa ©¨§¨¦§½Ÿ¥©£¨§¤©§©−§©¥«¦§©©¨§¨

íBiì äáBç íéàaä:äëäàîèì àBáé àì íãà úî-ìàåBîöò úàék ©¨¦¨©§¤¥´¨½̈¬Ÿ¨−§¨§¨®¤©§¦´



רני

áàì-íà ék äàîèì àBáé àì íãà̈½̈¬Ÿ¨−§¨§¨®¦´¦§¿̈
-øLà úBçàìe çàì úáìe ïáìe íàìeÂ§¥Â§¥̧§©¹§À̈§¨²£¤

:eànhé Léàì äúéä-àìåëéøçàå Ÿ¨«§¨¬§¦−¦©¨«§©«£¥−
:Bì-eøtñé íéîé úráL Búøäè̈«¢¨®¦§©¬¨¦−¦§§«

æëøöçä-ìà Lãwä-ìà Bàa íBéáe§ÁŸ¸¤©¹Ÿ¤¤¤«¨¥³
ì úéîéðtäBúàhç áéø÷é Lãwa úøL ©§¦¦Æ§¨¥´©½Ÿ¤©§¦−©¨®

é éðãà íàðýåý:çëíäì äúéäå §ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¨«§¨³¨¤Æ
ìçðìeðzú-àì äfçàå íúìçð éðà ä §©«£½̈£¦−©«£¨¨®©«£ªÀ̈«Ÿ¦§³

:íúfçà éðà ìàøNéa íäìèëäçðnä ¨¤Æ§¦§¨¥½£¦−£ª¨¨«©¦§¨Æ
-ìëå íeìëàé änä íLàäå úàhçäå§©«©¨´§¨«¨½̈¥−¨«Ÿ§®§¨

:äéäé íäì ìûøNéa íøçìúéLàøå ¥¬¤§¦§¨¥−¨¤¬¦«§¤«§¥¦Á
ìkî ìk úîeøz-ìëå ìë éøeka-ìk̈¦¸¥¹Ÿ§¨§´©ÀŸ¦ŸÆ
úéLàøå äéäé íéðäkì íëéúîeøz§´Ÿ¥¤½©«Ÿ£¦−¦«§¤®§¥¦³
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו  הרי הסעודה, יקדים 1בעת שמא בסעודה משיחין "אין
אותו  נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה
ומשתה  מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא  בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :
אדוני  (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר
משיחין  אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

משיחין  ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה
בסעודה"?!

בשעת  לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת
היה  מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,
עליו  היה - משיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע
הטעם  את ואילו ההלכה, עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו'") יקדים ("שמא לכך

ש"אין  ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה
היתה  מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". משיחין
רב  שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא
ורק  אך חל הסכנה מפני בסעודה" משיחין ש"אין הדין נחמן
רב  סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה, לחוש אין - מפני 3נחמן
אפשרית. סכנה כל

ש"אין  הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב  כך על
לידי  ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" משיחין
כדוגמת  דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא  לא 4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי
רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה  מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא
רב  האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר
לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן
הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -
לא  אפילו הסעודה, בשעת משיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם  כתב אין 6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו  אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, משיחין
שכוונתו  לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה  או האכילה קודם האליהוֿרבה 7היא, כדברי או
המשנהֿברורה  לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (לקוטיֿשיחות,

ולא  יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש
ביטול  הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו
יותר  חמור עליו והעונש מאוד, חמור ענין הוא תורה

שלמדנו  וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר 9(מ"כאילו "כל ,
עליו  נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת 10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה  ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך
של  משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..
 ֿ דברי אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך  ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש  "כן הלשון את דוקא שלושה להבין מדוע שאכלו",
"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: על השכר ביאור
את  להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנו מעלת גודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד
עצמו  המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות  השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה
ובדוגמת  "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",
"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת
על  גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל
בזמן  "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.
מ"שלחנו  לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו  לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך
מכיון  זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן 12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה
של  (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ֿ חיים ה"ערוך7)אורח שכתב כמו
שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת

בוודאי שומר שיעורי חת"ת הידועים וגם מתעסק מזמן לזמן בפעולות צעירי אגודת חב"ד, וכיוצא באלו.
ממכתב כ"ג אייר, תשי"ט

חזקה להתוועדות חסידותי שפועלת.
ממכתב כ"ט אייר תשי"ד
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו  הרי הסעודה, יקדים 1בעת שמא בסעודה משיחין "אין
אותו  נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה
ומשתה  מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא  בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :
אדוני  (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר
משיחין  אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

משיחין  ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה
בסעודה"?!

בשעת  לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת
היה  מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,
עליו  היה - משיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע
הטעם  את ואילו ההלכה, עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו'") יקדים ("שמא לכך

ש"אין  ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה
היתה  מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". משיחין
רב  שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא
ורק  אך חל הסכנה מפני בסעודה" משיחין ש"אין הדין נחמן
רב  סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה, לחוש אין - מפני 3נחמן
אפשרית. סכנה כל

ש"אין  הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב  כך על
לידי  ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" משיחין
כדוגמת  דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא  לא 4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי
רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה  מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא
רב  האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר
לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן
הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -
לא  אפילו הסעודה, בשעת משיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם  כתב אין 6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו  אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, משיחין
שכוונתו  לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה  או האכילה קודם האליהוֿרבה 7היא, כדברי או
המשנהֿברורה  לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (לקוטיֿשיחות,

ולא  יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש
ביטול  הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו
יותר  חמור עליו והעונש מאוד, חמור ענין הוא תורה

שלמדנו  וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר 9(מ"כאילו "כל ,
עליו  נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת 10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה  ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך
של  משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..
 ֿ דברי אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך  ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש  "כן הלשון את דוקא שלושה להבין מדוע שאכלו",
"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: על השכר ביאור
את  להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנו מעלת גודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד
עצמו  המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות  השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה
ובדוגמת  "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",
"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת
על  גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל
בזמן  "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.
מ"שלחנו  לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו  לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך
מכיון  זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן 12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה
של  (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ֿ חיים ה"ערוך7)אורח שכתב כמו
שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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5:475:438:328:309:109:0810:2110:1913:1113:1219:2719:3119:5620:0019:1120:11באר שבע )ק(

5:445:398:298:269:089:0610:1910:1813:1113:1119:3319:3719:5820:0319:0620:15חיפה )ק(

5:455:418:308:279:089:0610:1910:1713:1013:1019:3219:3619:5520:0018:5520:11ירושלים )ק(

5:465:428:318:289:109:0810:2010:1913:1213:1219:2919:3319:5720:0219:1220:14תל אביב )ק(

5:205:128:057:589:049:0010:2110:1813:2913:2920:2320:3121:0221:1120:1221:28אוסטריה, וינה )ק(

7:107:159:039:059:419:4410:3410:3612:4712:4717:2317:1917:5217:4717:0117:59אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:285:218:148:089:099:0510:2510:2313:3113:3120:2020:2720:5721:0620:0821:22אוקראינה, אודסה )ק(

4:554:477:407:338:388:349:559:5313:0313:0319:5620:0420:3620:4419:4521:02אוקראינה, דונייצק )ק(

5:044:567:497:428:488:4510:0610:0313:1413:1520:0920:1720:4920:5819:5821:15אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:245:158:067:589:119:0710:2910:2613:4013:4120:4120:4921:2321:3320:3021:51אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:155:077:587:499:038:5910:2210:1913:3313:3320:3420:4321:1621:2620:2321:45אוקראינה, קייב )ק(

5:575:508:438:389:369:3310:5210:5013:5713:5720:4620:5321:2021:2820:3321:43איטליה, מילאנו )ק(

6:076:078:378:379:079:0710:0910:0912:4112:4118:1418:1418:3718:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:387:429:359:3710:1210:1411:0611:0713:2013:2018:0317:5918:3018:2617:4118:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:438:4910:3010:3311:1011:1312:0212:0414:1214:1218:4018:3419:1119:0618:1719:18ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:565:518:438:399:289:2510:4110:3913:3813:3920:1020:1620:4220:4819:5721:02ארה״ב, בולטימור )ק(

5:425:368:298:259:159:1210:2910:2713:2813:2820:0320:0920:3620:4219:5020:56ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:425:378:298:259:169:1310:2910:2813:2813:2920:0320:0920:3620:4319:5020:57ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:146:089:018:579:509:4611:0411:0214:0514:0520:4420:5021:1821:2520:3121:39ארה״ב, דטרויט )ק(

6:306:279:159:129:529:5011:0211:0113:5213:5220:0620:1020:3320:3719:5220:49ארה״ב, האוסטון )ק(

5:535:498:398:369:199:1710:3010:2913:2313:2319:4419:4820:1320:1819:3020:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:376:349:209:189:559:5411:0411:0313:5113:5119:5820:0120:2420:2819:4320:39ארה״ב, מיאמי )ק(

5:365:308:238:199:109:0710:2410:2213:2413:2520:0020:0620:3420:4019:4720:54ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:076:018:548:509:409:3710:5310:5113:5213:5320:2620:3220:5921:0620:1321:19ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:345:288:218:169:089:0510:2310:2113:2313:2420:0120:0720:3420:4119:4820:55ארה״ב, שיקגו )ק(

6:476:499:059:069:369:3710:3510:3612:5912:5918:1018:0818:3418:3317:5118:42בוליביה, לה-פס )ח(

5:575:488:388:299:469:4211:0511:0214:1714:1821:2221:3022:0522:1521:1122:35בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:585:508:408:319:479:4311:0611:0314:1714:1821:2021:2922:0322:1321:1022:32בלגיה, בריסל )ק(

6:326:358:438:449:159:1710:1310:1412:3312:3317:3817:3617:5917:5717:1818:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:196:228:318:329:039:0410:0010:0112:2112:2117:2317:2017:4817:4617:0317:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:145:057:557:459:048:5910:2310:2013:3513:3620:4320:5221:2421:3520:3521:55בריטניה, לונדון )ק(

5:145:047:497:349:089:0310:2910:2513:4513:4520:5721:0721:4421:5620:5122:18בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:165:077:547:439:089:0310:2810:2413:4213:4320:5221:0221:3621:4720:4222:08גרמניה, ברלין )ק(

5:445:368:278:199:319:2710:4910:4714:0014:0121:0021:0921:4221:5220:5022:11גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:376:408:458:469:189:2010:1510:1612:3412:3417:3717:3417:5617:5317:1618:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:056:038:458:449:189:1710:2510:2413:0713:0819:0519:0719:3019:3218:4919:42הודו, מומבאי )ח(

6:026:008:428:409:159:1410:2110:2113:0313:0419:0019:0219:2519:2718:4419:37הודו, פונה )ח(

5:115:047:577:508:548:5010:1110:0813:1713:1820:1020:1720:4820:5719:5821:14הונגריה, בודפשט )ק(

4:464:407:337:298:208:179:339:3112:3312:3319:0819:1419:4119:4818:5520:01טורקיה, איסטנבול )ח(

6:186:139:059:019:489:4511:0010:5913:5713:5720:2620:3120:5721:0320:1221:16יוון, אתונה )ק(

5:345:268:198:139:169:1210:3210:3013:3813:3920:2920:3721:0721:1620:1721:32מולדובה, קישינב )ק(
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6:026:008:428:419:159:1410:2210:2113:0513:0519:0319:0519:2819:3018:4719:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:387:459:169:1910:0010:0310:5010:5212:5612:5617:1317:0717:4717:4116:5017:54ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:175:138:007:588:368:359:469:4512:3412:3418:4418:4719:1119:1418:2919:25נפאל, קטמנדו )ח(

5:034:577:507:468:358:329:489:4612:4612:4719:1919:2519:5119:5819:0420:11סין, בייג'ין )ח(

6:566:569:269:269:569:5610:5910:5913:3113:3119:0619:0619:2919:3018:4819:39סינגפור, סינגפור )ח(

4:474:377:267:148:388:339:579:5413:1113:1220:1920:2921:0421:1520:0921:35פולין, ורשא )ק(

6:176:188:388:399:099:0910:0910:0912:3512:3517:5217:5118:1618:1517:3318:24פרו, לימה )ח(

6:136:069:008:549:539:5011:0911:0714:1414:1521:0121:0821:3821:4620:4922:02צרפת, ליאון )ק(

6:146:068:588:519:599:5511:1611:1414:2514:2621:2321:3122:0122:1121:1222:28צרפת, פריז )ק(

5:435:428:168:158:468:469:509:4912:2412:2418:0318:0318:2618:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

5:565:508:438:389:339:3010:4810:4613:5013:5120:3520:4221:0721:1520:2321:30קנדה, טורונטו )ק(
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רנה
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הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בחו”ל )בהר באה”ק( בערים שונות בעולם 
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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Issue # 00680
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P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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