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

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

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

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

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

 ב"ה,  ו' אדר, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בו כותב שזה איזה שבועות שאינו מרגיש את עצמו בטוב ודעת הרופא שיצטרך 
לנתוח...

הנני בזה להביע ברכתי שיתן השי"ת שהכל יהי' בהצלחה וכשורה ובריאותו ישתפר והלוך ילך 
וטוב ויוכל בעצמו לבשר בשורות טובות בזה.

ובפרט חסידים  ליהודים  ענין  דגים שזהו  זה שרז"ל אמרו במדרש שמזלו הוא  ובחדש אדר 
שעליהם נאמר וידגו לרוב בקרב הארץ, שגם בענינים ארציים וגשמיים נוהגים כמו דגים, שלא יפרשו 
רפואה  לו  יביא  מזלו  כמו"כ  ומצות  התורה  מדרך  יפרשו  לא  וכן  ע"ב(  ס"א  )ברכות  חיותם  ממקור 

קרובה ובריאות הנכונה.

המחכה לבשורות טובות.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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,ldwie zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,milwy zyxt

`"iyz'd ,ipy xc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èk1 יׂשראל תּׂשא ּבני ראׁש להבין 2את וצרי ,3, ƒְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ

ּבני  את תפקֹוד ּכי למימר ליּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָּדהוה

ּכי  וגם תּׂשא, ּכי הּלׁשֹון ּדּיּוק ּומהּו ְְִִִִִֵַַַָָָיׂשראל,

ּפרׁש רׁש"י והּנה, ּדוקא. ראׁש את ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹתּׂשא

הם, ּכּמה לדעת מנינם  סכּום לקּבל ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשּתחּפֹוץ

נגף), ּבהם יהיה ׁשּלא (ּכדי לּגלּגלת ּתמנם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאל

את  ותמנה הּׁשקל, מחצית אחד ּכל יּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

הּנה  זה, ּפיר ּוׁש ּדלפי מנינם, ותדע ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשקלים

הרׁשּות. ּדבר אם ּכי מצוה אינֹו תּׂשא ּדכי ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָהענין

מנה 4ּובּמדרׁש ל למׁשה הּקּב"ה ׁשאמר איתא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ידי  על יהיה הּמנין (ואֹופן כּו' יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאת

היינּו נגף), ּבהם יהיה ׁשּלא ּכדי הּׁשקל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹמחצית

מצוה  זֹו הרי הּמדרׁש, לפי ּגם א מצוה. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּזֹוהי

ּוכמאמר  ואדרּבה, לדֹורֹות, ציּוּוי ולא ְְְְְְֲִִַַַַַָֹזמּנית,

ּגֹו' וכהם ּכהם העם אל אלקי ה' יֹוסף ,5יֹואב ְֱֵֵֶֶֶָָָָָֹ

ּכּמה  יׁש עֹוד  יׂשראל . ּבני מּמנין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהׁשּתּמט

ּדכתיב  זֹו, מּפרׁשה הּנלמדים את 6ענינים ולקחּת ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָ

מֹועד, אהל עבֹודת על אֹותֹו ונתּת הּכּפּורים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכסף

ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים ׁשּנתינת 7הן ׁשאף והיינּו, , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפעם  אּלא היה לא האדנים עבּור הּׁשקל ֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמחצית

מּזה  נעׂשה מקֹום, מּכל זמּני, ענין ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָאחת,

ּולעֹולמי  לעד קּיים הּמׁשּכן ׁשהרי ּתמידי, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָענין

ּכן 8עֹולמים  ּגם (ּומּוכח זֹו מּפרׁשה למדים ועֹוד . ְְִִִֵֵַָָָָָ

ט  כד, ב' הּימים הּׁשקל 9מּדברי מחצית מצות ( ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
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שולבו 1) כן בכתי"ק. תיקונים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן – חב"ד חסידי אגודת ספריית שבארכיון ההנחה רשימת על

(המו"ל). ואילך 257 ע' דלעיל בכתי"ק מהמאמר ענינים יב.2)כמה ל, ע'3)תשא תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח תשא כי רד"ה

ועוד. תתצג). ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה תשא.4)קמו). ר"פ תורה 5)יל"ש גם וראה ואילך. ג כד, שמואלֿב ראה

ס"א. מילואים חכ"א טז.6)שלימה ל, שם.7)תשא ועוד.8)פרש"י סע"א. ט, סוטה פ"א 9)ראה שקלים ירושלמי ראה

תשא. ר"פ רמב"ן ה"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'פרשת  בתחילת נאמר השקל, מחצית נתינת ידי על ישראל בני מניין אודות

זו: בשבת הנקראת שקלים'

Èk1‡O˙ ותספור תמנה Ï‡¯NÈכאשר Èa L‡¯ את ‡˙ לדעת ƒƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈
ÔÈ·‰Ï,2מספרם  CÈ¯ˆÂ3¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰c לומר , לפסוק, לו, שהיה ¿»ƒ¿»ƒ«¬»≈¿≈«

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ „B˜Ù˙ Èkƒƒ¿∆¿≈ƒ¿»≈
בפשטות, ומספר מניין לשון שהוא

בחומש  ישראל בני במניין שנאמר כמו

‰ÔBLlבמדבר  ˜eic e‰Óe כאן «ƒ«»
‡O˙ Èk,'תפקוד 'כי צריך Ì‚Âולא ƒƒ»¿«

הכתוב לשון דיוק מהו Èkƒלהבין
,‡˜Âc L‡¯ ˙‡ ‡O˙ כלומר ƒ»∆…«¿»

נשיאת  בלשון נאמר המניין עניין מדוע

דווקא? הראש

L¯t È"L¯ ,‰p‰Â זה פסוק על ¿ƒ≈«ƒ≈≈
ראש' את תשא ¿»∆¿ıBtÁzLk'כי
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„Á‡ ישראל ÈˆÁÓ˙מבני ∆»«¬ƒ

,Ï˜M‰ שקל חצי של בערך מטבע «∆∆
Ú„˙Â ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ‰Ó˙Â לפי ¿ƒ¿∆∆«¿»ƒ¿≈«

השקלים  בני ÌÈÓמספר של ƒ¿»»
Ê‰ישראל, Le¯Èt ÈÙÏc של ƒ¿ƒ≈∆

˙O‡רש"י , ÈÎc ÔÈÚ‰ ‰p‰ƒ≈»ƒ¿»¿ƒƒ»
‰ÂˆÓ BÈ‡ מחצית לתת וחובה ≈ƒ¿»

מצב  בכל c·¯השקל Ì‡ Èkƒƒ¿«
˙eL¯‰ ירצו שאם הרשות דבר אלא »¿

המניין  את יעשו ישראל, בני את למנות

השקל  מחצית נתינת של זו בדרך

ירצו  לא אם אבל השקלים, ומניין

לתת  צורך אין ישראל, בני את למנות

השקל. ‡L¯„n·e4‡˙Èמחצית «ƒ¿»ƒ»
LÓÏ‰מובא  ‰"aw‰ ¯Ó‡L∆»««»»¿…∆

'eÎ Ï‡¯NÈ ˙‡ ‰Ó CÏ≈¿≈∆ƒ¿»≈
ÔÙB‡Â) צורתÏÚ ‰È‰È ÔÈn‰ ¿∆«ƒ¿»ƒ¿∆«

‡lL È„k Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È¿≈«¬ƒ«∆∆¿≈∆…

‰ÂˆÓ È‰BfL eÈÈ‰ ,(Û‚ Ì‰a ‰È‰È דבר שזהו רש"י כפירוש ולא ƒ¿∆»∆∆∆«¿∆ƒƒ¿»
‰L¯„nהרשות. ÈÙÏ Ìb C‡,חיובית במצווה ÂˆÓ‰שמדובר BÊ È¯‰ ««¿ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿»
˙ÈpÓÊ,בלבד שעה a¯„‡Â‰לאותה ,˙B¯B„Ï ÈeeÈˆ ‡ÏÂ כלל לדורות ¿«ƒ¿…ƒ¿¿«¿«»

ישראל, בני את למנות ראוי BÈ‡·לא ¯Ó‡ÓÎe של הצבא שר צרויה, בן ¿«¬«»
את  למנות ציווה דוד כאשר המלך, דוד

ישראל, ‡Ïבני EÈ˜Ï‡ '‰ ÛÒBÈ≈¡…∆∆
'Bb Ì‰ÎÂ Ì‰k ÌÚ‰5 ובלשון) »»»∆¿»≈

אל  יואב "ויאמר שמואל בספר הכתוב

כהם  העם אל אלוקיך ה' ויוסף המלך,

המלך  אדוני ועיני פעמים, מאה וכהם

בדבר  חפץ למה המלך, ואדוני רואות,

רואים  הרי ‰ËnzLיואב Lהזה"), ∆ƒ¿«≈
,Ï‡¯NÈ Èa ÔÈnÓ הוא והטעם ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

למגיפה  להביא עלול שהדבר משום

חלילה.

ÌÈÈÚ ‰nk LÈ „BÚ נוספים ≈«»ƒ¿»ƒ
BÊ ‰L¯tÓ ÌÈ„ÓÏp‰ כי' של «ƒ¿»ƒƒ»»»

בהמשך כתוב È˙Îc6·תשא', ƒ¿ƒ
ÛÒkהפסוקים  ˙‡ zÁ˜ÏÂ¿»«¿»∆∆∆

ÌÈ¯etk‰'השקל 'מחצית של «ƒƒ
B˙B‡ z˙Â בכסף שימוש ותעשה ¿»«»

‰Ôזה ,„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„B·Ú ÏÚ«¬«…∆≈≈
ÌÈ„‡ המשכן של הנחושת אדני ¬»ƒ

Ba eNÚpL7,זה eÈÈ‰Â,בכסף ∆«¬¿«¿
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˙È˙pL Û‡L∆«∆¿ƒ««¬ƒ«∆∆
‡l‡ ‰È‰ ‡Ï ÌÈ„‡‰ ¯e·Ú¬»¬»ƒ…»»∆»

˙Á‡ ÌÚt שנה באותה ויחידה, ««««
המשכן, והוקם נבנה ∆e‰L‡שבה

ÈpÓÊ ÔÈÚ קבועה הנהגה  ולא ƒ¿»¿«ƒ
fÓ‰לדורות, ‰NÚ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«¬»ƒ∆

האדנים  עשיית זה, דבר של התוצאה

היא, השקל מחצית מכספי למשכן

ÔkLn‰ È¯‰L ,È„ÈÓz ÔÈÚƒ¿»¿ƒƒ∆¬≈«ƒ¿»
ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe „ÚÏ ÌÈi˜8 «»»«¿¿≈»ƒ

מקדש  "משנבנה הגמרא, כדברי

קרסיו, קרשיו, מועד אוהל נגנז ראשון,

ואדניו". ועמודיו ובריחיו

BÊ ‰L¯tÓ ÌÈ„ÓÏ „BÚÂ כי' של ¿¿≈ƒƒ»»»
Ôkהדבר(ÁÎeÓeתשא' Ìb »«≈

Ë ,„Î '· ÌÈÓi‰ È¯·cÓ9 שם ƒƒ¿≈«»ƒ
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ......................  , קכב קכא ,קכ תהליםמזמורי   )ב

,  ויקהל, פרשת שקליםפרשת בת ש כי תשא ה"מאמר ד  ) ג

 ה  .........................  י"א ה'תש ,י שר דרכים החודש אמב

ויקהל, פרשת  פרשת בת ש ויקהל משה ה"מאמר ד  )ד

 יט  ..............  כ"הה'תש , ישר  דרכים החודש אמב, שקלים

  שיחת ש"פ ויקהל, פ' שקלים,    )ה

 הכ  ...........................  שי"אתה' מבה"ח אדר שי

  ,  ויקהל, פ' שקליםש"פ  שיחת  )ו

 ל  .............................  ה "כתש, הישאדר  מבה"ח

  ויקהל,  ש"ק פ'עש"ק וו לילחות משי  )ז

 לה   .............  ה'תש"ב ןאדר ראשו כ"ה, יםפ' שקל

 המ  ............  ב , זט ךכר פרשת ויקהל ות שיח-ילקוט  )ח

 א  ................  ג  , זטכרך  פרשת ויקהל חותשי-יטולק  )ט

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )י

 ו  ...................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 סד  ............  פרשת ויקהל –ומשיח אולה קוט גלי  )יא

  סה  ........  פרשת ויקהללשבוע  יומיחומש  ירעושי  )יב

 פה   ..............  פרשת ויקהללשבוע תהלים  ירושיע  ) יג

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )יד

 פו   .....................................  פרשת ויקהל וע לשב 

 צה   ...........  פרשת ויקהל לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  )טו

 זצ  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )טז

 ם "מבר ירו עיש

 ק  ............  פרשת ויקהל לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )יז

 חק  ........  פרשת ויקהללשבוע  ,ליום דחפרק א –  ) יח

 עבק  ...........  פרשת ויקהללשבוע  ,ותצומספר ה –  )יט

  ובים ם וכתיביא  )כ

 עהק  .......................  יג -יבפרק  חמיה  , יז-טז פרק  יחזקאל

  ה/דמאיפאמסכת  –משיות   )כא

 עזק  .................................................  אור קהתי יב

 קפה  ............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כב

  ביאורים עם  גהחגי תמסכ  ) כג

 קפו  ...............................................  יז  ףד עד יא ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כד

 ידר  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  עירובין ת ך הלכושולחן ערו  )כה

  ידר  ...............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  ר ד"ה "יביאו לבוש מלכות" ביאווספת ת אור הרתו  )כו

 טזר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כז

 כר  ...............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כח

 כאר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כט

 כגר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   ) ל

 כדר  ............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לא

 כהר  ............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר ספ  )לב

 לר  ..............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 לאר  ...........................................זצפרק  כרוותזה ספר  ) לג

  קודש   ותרגא  )לד

 לדר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 לה ר  ................................  ומש לקריאה בציבורח  ) לה

 מהר  ................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לו

 רמו  ..................... פרשת ויקהל לשבוע  ים מוח זל  ) לז

 מזר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת דלהצות סדר מ  ) לח



l`xyiו ipa y`x z` `yz ik

לתת 10לדֹורֹות  וׁשנה ׁשנה ּבכל ּתמידי חּיּוב , ְְְְִִִֵָָָָָָ

היּו ּומּׁשם הּמקּדׁש, ללׁשּכת הּׁשקל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמחצית

וכמפֹורׁש וכּו', הּציּבּור  קרּבנֹות ְְְְְְִִִַַַָָמקריבים

ׁשקלים  ּדמחצית 11ּבּמׁשנה ּבהענין אמנם, . ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָ

מחצית  נתינת רק הּוא החּיּוב לדֹורֹות ְְֲִִִֶֶַַַַַהּׁשקל

יׂשראל  ּבני מנין ּכלל נֹוגע אינֹו ּובזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשקל,

לא  ּדגם מקֹומֹות ּבכּמה ּומׁשמע סכּומם, ְְְְְֵַַַַַָָֹלידע

לׁשֹון  ּדמּׁשטחּיּות יקׁשה, ּכן ואם אֹותם. ְְְְְִִִִִֵֶָָמנּו

ׁשּיכת  הּפרׁשה עניני ּדלכל מׁשמע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּפרׁשה

היינּו, יׂשראל, ּבני ראׁש את תּׂשא ּדכי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹההקּדמה

עניני  ּבכל ועיּקר ּתנאי הּוא ּגֹו' תּׂשא ְְְְְְִִִִֵַָָָּדכי

ַָָָהּפרׁשה.

הּׁשקל ÔÈÚ‰Âב) ּדמחצית הענין ּדהּנה, הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

הּקרּבנֹות. את להקריב ּבכדי ְְְְִִֵֶַַָָהּוא

זה  ידי ׁשעל הּוא, ּבעבֹודה ּבזה הענין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָּוכללּות

להּכלל  הּמזּבח, ּגּבי על אֹותם מקריבים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשהיּו

קּורּבנין  ּדאכיל אריה ּבחינת ׁשּלמעלה, ,12ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

אחד  ׁשּבכל הּבהמית נפׁש ּגם זה, מחמת ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּנה

ּבקדּוּׁשה  ונכלל נתמעט היה מּיׂשראל ,13ואחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּובינתֹו ּדעּתֹו מקּׁשר היה ואחד אחד ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

ידי  על זה נעׂשה ועּתה אליו. להּבטל ה' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלגדּוּלת

ּתּקנּום 14הּתפּלה  קרּבנֹות ׁשּכנגד ,15צרי א . ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

זה  על וסּיּוע ּכח נתינת מּתחיּלה ְְְְִִִִִֶַַַַָֹלהיֹות
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ועוד.10) רפ"א. שקלים הל' רמב"ם הקודמת. שבהערה ועוד.11)מקומות ה"א. פ"ד שקלים הל' רמב"ם וראה מ"א. פ"ד

תרח"ץ 12) סה"מ א. יא, במדבר לקו"ת ג. קיא, לתו"א בהוספות תשא כי ד"ה א. ריא, סע"ב. לב, ח"ג א. ו, ח"א זהר ראה

ועוד. (השני). 30 ע' תש"ט רכט. וש"נ.13)ע' רלב. ע' שם תרח"ץ סה"מ ובכ"מ.14)ראה שם. תרח"ץ סה"מ ראה

אֿב.15) כו, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וחידש  המקדש את חיזק וגם ה' בעיני הישר את עשה יואש שהמלך מסופר

"ויתנו  שם נאמר כך שעל השקל, מחצית גביית ובירושלים את ביהודה קול

במדבר" ישראל על האלוקים עבד משה משאת לה' ÂˆÓ˙להביא (ƒ¿«
˙B¯B„Ï Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ10,הבאים הדורות ÏÎaלכל È„ÈÓz ·eiÁ «¬ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿»

˙ÈˆÁÓ ˙˙Ï ‰LÂ ‰L»»¿»»»≈«¬ƒ
,Lc˜n‰ ˙kLÏÏ Ï˜M‰«∆∆¿ƒ¿««ƒ¿»

ÌMÓe ב'מחצית שנגבה מהכסף ƒ»
˜¯Ba˙השקל' ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰»«¿ƒƒ»¿¿

L¯BÙÓÎÂ ,'eÎÂ ¯eaÈv‰«ƒ¿¿«¿»
ÌÈÏ˜L ‰Lna11:נאמר (שם «ƒ¿»¿»ƒ

היו  מה השקל') 'מחצית (של "התרומה

ומוספין  תמידין בה לוקחין בה, עושין

ולחם  הלחם ושתי העומר ונסכיהם,

הציבור"). קרבנות וכל הפנים,

˙ÈˆÁÓc ÔÈÚ‰a ,ÌÓ‡»¿»¿»ƒ¿»¿«¬ƒ
˙B¯B„Ï Ï˜M‰ דבר גם שכאמור «∆∆¿

זו, מפרשה נלמד של ‰eiÁ·זה «ƒ
לדורות  זו È˙˙מצווה ˜¯ ‡e‰«¿ƒ«

‰Ê·e ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ בנתינת «¬ƒ«∆∆»∆
הדורות  בכל השקל' ≈‡BÈ'מחצית

Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÓ ÏÏk Ú‚B≈«¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
ÌÓeÎÒ Ú„ÈÏ,ומספרםÚÓLÓe ≈«¿»«¿«

eÓ ‡Ï Ì‚c ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿«…»
Ì˙B‡ היה לא אכן הבאים ובדורות »

למניין  השקל' 'מחצית בין קשר

ישראל. בני של Ôkמספרם Ì‡Â¿ƒ≈
השקל  מחצית לתת שהציווי כיוון

ישראל  בני מניין עם קשור לא לדורות

בלבד אחת פעם היה זה ∆¿L˜Èƒ‰,ודבר
‰L¯t‰ ÔBLÏ ˙eiÁËMÓc¿ƒƒ¿ƒ¿«»»»
בצורה  הפרשה לשון את כשקוראים

לעומק  לב לשים מבלי שטחית,

הדברים, ÏÎÏcופנימיות ÚÓLÓ«¿«ƒ¿»
Èa L‡¯ ˙‡ ‡O˙ ÈÎc ‰Óc˜‰‰ ˙ÎiL ‰L¯t‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»»»«∆∆««¿»»¿ƒƒ»∆…¿≈

'Bb ‡O˙ ÈÎc ,eÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈ,ישראל בני של המניין לעניין המתייחס ƒ¿»≈«¿¿ƒƒ»
רש"י, מפירוש לעיל ‰L¯t‰.כמובא ÈÈÚ ÏÎa ¯wÈÚÂ È‡z ‡e‰¿«¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈«»»»

ÔÈÚ‰ ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â והמטרה ·) ‰M˜הכוונה ˙ÈˆÁÓcÏ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿»¿«¬ƒ«∆∆
˙Ba¯w‰ ˙‡ ·È¯˜‰Ï È„Îa ‡e‰ שקרבנות מהמשנה לעיל וכמובא ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«»¿»

השקל. מחצית מכספי נקנו B·Úa„‰הציבור ‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆»¬»
בעבודת  ביטוי לידי באים שהם כפי הפשט, לפי אלה דברים של הכללי התוכן

עובד  שהאדם ‡Ì˙Bה' ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ‰Ê È„È ÏÚL ,‡e‰ את ∆«¿≈∆∆»«¿ƒƒ»
השקל  מחצית בכספי שנקנו L‡aהקרבנות ÏÏk‰Ï ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿ƒ»≈»≈

,‰ÏÚÓlL מביאים שהיו האש מלבד כי ומובא באש, עולים היו הקרבנות ∆¿«¿»
מלמעלה  שירדה אש הייתה המערכה, בעצי הדליקו שהכוהנים היינו מלמטה,

ידם  (ועל הקרבנות של ההעלאה ועניין

שבעולם) והחי והצומח הדומם כללות

נכללים  להיות גשמית, ממציאות

מתבטא  הרוחנית, האלוקית במציאות

מתבטל  הגשמי שהקרבן בכך בפועל

שירדה  באש ונכלל הגשמית ממציאותו

הזוהר, כדברי זו, ואש מלמעלה.

ÏÈÎ‡c ‰È¯‡ ˙ÈÁa¿ƒ««¿≈¿»≈
ÔÈa¯e˜12, שאוכל (רוחני) אריה ¿»ƒ

'באתי  במאמר שמבואר וכפי קרבנות

"והנה  מהוריי"צ: לאדמו"ר תש"י לגני'

בהמה  שמביאין הוא הגשמי בקרבן

האש  והיה המזבח, גבי על גשמית

ע"ב) (כא, ביומא וכדאיתא שלמעלה,

השמים  מן שנפלה (גחלת כארי רבוצה

רש"י). המזבח, על והייתה שלמה בימי

הנה  קורבנין, דאכיל ארי' איתא ובזוהר

הרי  האדם, בנפש בעבודה הוא כן כמו

אש  הרשפי והוא שלמעלה, אש יש

רשפיה  וכמאמר האלוקית, שבנפש

יֿה..."), שלהבת אש ≈p‰ƒ‰רשפי
‰Ê ˙ÓÁÓ עולה הגשמי שהקרבן ≈¬«∆

שלמעלה, באש LÙונכלל Ìb«∆∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆¿»∆»¿∆»

ËÚÓ˙ ‰È‰ Ï‡¯NiÓ ונחלש ƒƒ¿»≈»»ƒ¿«≈
Me„˜a‰ועולה  ÏÏÎÂ13„Ú , ¿ƒ¿»ƒ¿»«

¯M˜Ó ‰È‰ „Á‡Â „Á‡ ÏkL∆»∆»¿∆»»»¿«≈
'‰ ˙le„‚Ï B˙È·e BzÚc«¿ƒ»ƒ¿«

ÂÈÏ‡ ÏËa‰Ï של שהמציאות עד ¿ƒ»≈≈»
באלוקות. ונכללת מתבטלת הייתה האדם

‰zÚÂ בפועל קרבנות מביאים ולא קיים המקדש בית שאין NÚ‰בזמן ¿«»«¬∆
ענין  לאלוקות Ê‰נפעל וההתבטלות ההתעלות ‰lÙz‰של È„È ÏÚ14, ∆«¿≈«¿ƒ»

Ìewz ˙Ba¯˜ „‚kL15 כנגד התפילות את תיקנו ז"ל שחכמינו ∆¿∆∆»¿»ƒ¿
העלאה  הוא התפילות של והעניין התוכן גם כך הקרבנות, וכמו הקרבנות

לאלוקות. והתבטלות למעלה הוא ‡Cמלמטה העבודה שתוכן פי על אף «
האדם  מצד מלמטה, lÈÁzÓ‰התעלות ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ההתעלות לפני »ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
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ז `"iyz'd ,ipy xc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

ידי  ׁשעל ראׁש הּנׂשיאּות ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹמלמעלה,

ּדרא  ּבכל דמׁשה ואתּפּׁשטּותא תּׂשא 16מׁשה, ּכי , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹ

רעיא  הּוא מׁשה ּכי יׂשראל, ּבני ראׁש ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹאת

האמּונה,17מהימנא  את ּומפרנס) (זן ׁשרֹועה , ְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּתֹורה 18ּכמֹו ידי על אמּונה, ּורעה ְְְֱֵֵֶַָָָ

הּנׂשיאּות  נעׂשה זה ידי ועל חסדים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָּוגמילּות

ההעלאה  היינּו יׂשראל, ּבני ראׁש ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹוהגּבהת

והּתפּלה. הּקרּבנֹות ידי על למעלה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָמּלמּטה

רעיא ÔÈ·‰Ïeג) למׁשה זה ענין ׁשּייכּות ¿»ƒְְֲִֶֶַַָָָֹ

ּכי  נאמר לֹו אׁשר ּדוקא, ְְְֱֲִֵֶֶַַָָמהימנא

הּׁשקל, מחצית ּגֹו' יּתנּו זה ּגֹו' ראׁש את ְֲִִִֶֶֶֶַַָֹתּׂשא

ׁשם  על מהימנא רעיא נקרא ּׁשּמׁשה מה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה

הּוא  אֹותּה, ּומפרנס וזן האמּונה את ,19ׁשרֹועה ְְְֱֵֶֶֶַָָָָ

מּקיף, ּבדר להיֹות יכֹולה עצמּה מּצד אמּונה ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָּכי

קריא,20ּכמאמר  רחמנא מחּתרּתא אּפּום ּגּנבא ְְְְֲֲַַַַַַַָָָָָָָ

ּכמאמר  מּגזלן, אפיּלּו ׁשּגרּוע ּגּנב, ׁשהּוא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָּדאף

יֹותר 21רז"ל  ּבגּנב ּתֹורה החמירה מה מּפני ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

לא  וזה קֹונֹו לכבֹוד עבד  ּכבֹוד הׁשוה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹמּגזלן,

העבד  (ׁשּכיּבד קֹונֹו לכבֹוד עבד ּכבֹוד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָהׁשוה

ׁשל  ּומעין אדם, מּבני ירא ׁשהּוא מּקֹונֹו, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיֹותר

ּגדֹול  וההסּתר ׁשההעלם היינּו, נזהר), לא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעלה

מּבני  (ירא הּבּוׁשה רגׁש ּבֹו ׁשּיׁש ׁשאף ּכ ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּגם  הּנה ׁשמים, ּדעת הּוא ּגֹונב מקֹום מּכל ִִִֵֵַַַַָָָָָאדם),

ׁשעֹוׂשה  ׁשאף קריא, רחמנא מחּתרּתא ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָאּפּום

יתּבר מה' מבּקׁש הּוא הרי העליֹון, רצֹון ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָהיפ
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א).16) (קיב, תס"ט פמ"ב.17)תקו"ז ג.18)תניא לז, (סה"מ 19)תהלים עטר"ת תשא כי ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

קעו  ע' ח"א תקס"ג אדה"ז במאמרי הנ"ל ד"ה ואילך. א קיא, לתו"א בהוספות הנ"ל ד"ה וראה ואילך). רסז ע' עטר"ת

ואילך; א'תתעט ע' שם ואילך; א'תתלח ע' תשא אוה"ת ואילך; תריט ע' ח"ב שמות האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך;

183 ע' תשי"א ואילך. קיג ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה ואילך. קפא ע' תרנ"ד ואילך; קח ע' תר"ל סה"מ

ועוד. וביאוריו. הא' וידעת ד"ה ואתחנן לקו"ת גם וראה יעקב).20)ואילך). העין גירסת (לפי א סג, עט,21)ברכות ב"ק

(ובפרש"י). ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  ÏÚÓÏÓ‰מצד ‰Ê ÏÚ ÚeiÒÂ Ák ˙È˙,האלוקות מצד ¿ƒ«…«¿ƒ««∆ƒ¿«¿»

L‡¯ ˙e‡ÈNp‰ ÔÈÚ e‰fL מלמעלה ישראל בבני È„Èהנפעלת ÏÚL ∆∆ƒ¿««¿ƒ…∆«¿≈
‡¯c ÏÎa ‰LÓ„ ‡˙eËMt˙‡Â ,‰LÓ16, והניצוץ וההתפשטות …∆¿ƒ¿«¿»¿…∆¿»»»

אומר  זה שעל הזוהר, כדברי ודור, דור בכל שקיים רבנו משה של

רבינו למשה Èkƒהקדושֿברוךֿהוא
‡O˙ ותנשא ¯‡Lתרומם ˙‡ ƒ»∆…

Ï‡¯NÈ Èa את להם להשפיע ¿≈ƒ¿»≈
לעבודת  מלמעלה והסיוע כוח הנתינת

ישראל  שבני התפלה ועבודת הקרבנות

ידי  על הוא והדבר מלמטה, עובדים

רבינו  ‰e‡משה ‰LÓ Èk כלשון ƒ…∆
ÓÈ‰Ó‡הזוהר  ‡ÈÚ¯17, רועה «¬»¿≈¿»
Ò¯ÙÓeנאמן  ÔÊ) ‰ÚB¯L כמו ∆∆»¿«¿≈

הצאן  ופרנסת למזון שדואג )רועה
‰eÓ‡‰ ישראל ‡˙ בני של ∆»¡»
e˙kL·בקדושֿברוךֿהוא, BÓk18 ¿∆»

‡eÓ‰,בתהילים  ‰Ú¯e היינו ¿≈¡»
האמונה  את ו'לפרנס' לחזק שצריך

˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„È ÏÚ«¿≈»¿ƒ
,ÌÈ„ÒÁ המצוות È„Èעשיית ÏÚÂ ¬»ƒ¿«¿≈

˙‰a‚‰Â ˙e‡ÈNp‰ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«¿ƒ¿«¿»«
eÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈ Èa L‡…̄¿≈ƒ¿»≈«¿
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
וההתכללות  לאלוקות וההתבטלות

‰Ba¯w˙באלוקות  È„È ÏÚ בזמן «¿≈«»¿»
קיים היה המקדש «lÙz‰Â¿«¿ƒ‰שבית

לעיל. כמבואר הזה, בזמן

‰Ê ÔÈÚ ˙eÎÈiL ÔÈ·‰Ïe של ‚) ¿»ƒ«»ƒ¿»∆
לבני  כוח והנתינת הסיוע השפעת

לעבוד  שיוכלו כדי מלמעלה, ישראל

ועבודת  הקרבנות (עבודת עבודתם את

מלמטה  העלאה בדרך התפילה)

הגבהה  של עניין שהוא למעלה,

ראש, ¯ÈÚ‡ונשיאת ‰LÓÏ¿…∆«¬»
BÏ ¯L‡ ,‡˜Âc ‡ÓÈ‰Ó למשה ¿≈¿»«¿»¬∆

ÈˆÁÓ˙דווקא  'Bb ezÈ ‰Ê 'Bb L‡¯ ˙‡ ‡O˙ Èk ¯Ó‡∆¡«ƒƒ»∆…∆ƒ¿«¬ƒ
‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‡¯˜ ‰LnM ‰Ó ‰p‰ ,Ï˜M‰ נאמן ÏÚרועה «∆∆ƒ≈«∆…∆ƒ¿»«¬»¿≈¿»«

Ò¯ÙÓe ÔÊÂ ‰eÓ‡‰ ˙‡ ‰ÚB¯L ÌL ומחזק ‡d˙B,ומגדיל ≈∆∆∆»¡»¿»¿«¿≈»
‡e‰19dÓˆÚ „vÓ ‰eÓ‡ Èk האמונה,, של הרועה פעולת בלי ƒ¡»ƒ««¿»

ÛÈwÓ C¯„a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ היינו מלמעלה, האדם על המקיף דבר כמו ¿»ƒ¿¿∆∆«ƒ
בפועל, הנהגתו על השפעה לה ואין בפנימיותו חודרת האמונה שאין

¯Ó‡Ók20 הגמרא‡z¯zÁÓ Ìet‡ ‡·pb במחתרת חותר כאשר גנב ¿«¬««»»««¿«¿»
לגנוב) כדי לעבור רוצה הוא שדרכה וכדומה תעלה או ««¬̄»ÓÁ‡(מנהרה

‡È¯˜ הקדושֿברוךֿהוא אל קורא »¿»
להצליח  הקב"ה עזרת את ומבקש

הגניבה, pb·,במעשה ‡e‰L Û‡c¿«∆«»
Úe¯bLרוחנית ‡elÈÙמבחינה ∆»«¬ƒ

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,ÔÏÊbÓ21 בגמרא ƒ«¿»¿«¬«««
·p‚a ‰¯Bz ‰¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈«∆¿ƒ»»¿«»

לשלם  אותה ÔÏÊbÓ,וחייבה ¯˙BÈ≈ƒ«¿»
ממה  כפל משלם שהגנב בתורה ככתוב

בכך, חייב לא הגזלן אבל ∆Ê‰שגנב
B·ÎÏ„הגזלן  „·Ú „B·k ‰ÂL‰ƒ¿»¿∆∆ƒ¿
BB˜ מתייחס הוא הגזילה ובמעשה

עבדו  האדם, ואל הקדושֿברוךֿהוא אל

מידה  באותה הקדושֿברוךֿהוא, של

הקדושֿברוךֿ מקונו, ירא שאינו וכשם

הנגזל  האדם מהעבד, ירא אינו כך הוא,

‰ÊÂ הגנב„·Ú „B·k ‰ÂL‰ ‡Ï ¿∆…ƒ¿»¿∆∆
„·Ú‰ „aÈkL) BB˜ „B·ÎÏƒ¿∆ƒ≈»∆∆

גנב  שממנו BBwÓהאדם ¯˙BÈ≈ƒ
È¯‡הגנב e‰L‡הקדושֿברוךֿהוא, ∆»≈

‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÚÓe ,Ì„‡ ÈaÓƒ¿≈»»≈«ƒ∆«¿»
,¯‰Ê ‡Ï הגנב שדווקא נקבע ולכן …ƒ¿»
כפל  ÌÏÚ‰‰Lישלם ,eÈÈ‰ ,(«¿∆«∆¿≈

Ck Ïk ÏB„b ¯zÒ‰‰Â שאצל ¿«∆¿≈»»»
ונסתרת  נעלמת כך כל האלוקות הגנב

Ba LiL Û‡L הגנב ¯‚Lאצל ∆«∆≈∆∆
,(Ì„‡ ÈaÓ ‡¯È) ‰Lea‰«»»≈ƒ¿≈»»

‡e‰ ·Bb ÌB˜Ó ÏkÓ,ומרמה ƒ»»≈
ÌÈÓLכביכול, ˙Úc של 'ומעין ««»«ƒ

מקום, ומכל נזהר', לא ≈p‰ƒ‰מעלה
Ìb אפילו‡z¯zÁÓ Ìet‡ «««¿«¿»

לע  ניגש הגניבה כשהוא מעשה את שות

,‡È¯˜ ‡ÓÁ¯עזרה ומבקש הקדושֿברוךֿהוא אל קורא Û‡Lהוא «¬»»»¿»∆«
‰NBÚL עצמה זו בשעה ‰ÔBÈÏÚהגנב ÔBˆ¯ CÙÈ‰ יודע והוא ∆∆≈∆¿»∆¿

זאת  בכל ה', לרצון המנוגד מעשה היא Ó‰'שהגניבה Lw·Ó ‡e‰ È¯‰¬≈¿«≈≈
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ CÙÈ‰ ‡e‰L BÓˆÚ ‰Ê ÔÈÚa BÁÈÏˆiL C¯a˙Èƒ¿»≈∆«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿∆≈∆¿»∆¿
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רצֹון  היפ ׁשהּוא עצמֹו זה ּבענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיצליחֹו

ּובדּקּות  למצֹוא 22העליֹון. ואחד אחד ּכל יכֹול ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

ּבע  הן זה אֹוהל, יֹוׁשבי והן עסק ּבעלי הן צמֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

אּלּו והן ּתֹורה ׁשל אּמֹות ּבארּבע ׁשּנמצאים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאּלּו

יׁש ּכי – ּתפּלה ׁשל אּמֹות ּבארּבע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּנמצאים

רחמנא  מחּתרּתא אּפּום ּדגּנבא הענין ּכן ּגם ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבהם

ׁשהּוא  ׁשּמאמין ׁשאף עסק, ּבבעלי ּוכמֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָקריא.

ּגֹו' ּכח ל מתעּמק 23הּנֹותן זאת ּבכל , ְְְִֵֵַַַָֹֹ

ועבֹודה  מּתֹורה אֹותֹו מבלּבלים ׁשהם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָּבתחּבּולֹות

ּובפרטּיּות  עסק. לבעלי ּגם הּקבּועים  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוׁשיעּורים

איזה  יׁש ּכ ואחר ּבעסקֹו, מצליח ׁשּכאׁשר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָיֹותר,

אזי  אזֹוי), ניט עּפעס (ס'איז ּכדבעי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָענין

ה' ׁשהצליחֹו ׁשאף והיינּו, כּו'. ּתחּבּולֹות ְְְְִִֵֶֶַַַחֹוׁשב

ידי  על רּוחנּיּות, מּגׁשמּיּות ועׂשה ּבעסקֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיתּבר

מה  (אֹו חֹומׁש אֹו מעׂשר מּממֹונֹו ׁשּנתן ֲִֵֶֶֶַַַָָזה

היא  צדקה מצות  והרי  לצדקה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּׁשּבינתים)

ּובחנּוני  יתּבר ה' אֹומר ׁשעליה היחידה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמצוה

ּגֹו' ּבזאת ּומּכל 24נא הּוא, ּבטּוח יתּבר ה' והרי , ְֲִִֵֵַַָָָָָֹ

והיּפּוכֹו, ּדבר ׁשּזהּו כּו', ּתחּבּולֹות חֹוׁשב ְְִֵֶֶַָָָמקֹום

וכן  קריא. רחמנא מחּתרּתא אּפּום ּגּנבא ְְְְְֲֵַַַַַָָָָָָָּכמֹו

חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ׁשּמאמין אֹוהל, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּביֹוׁשבי

ועֹוׂשה  ּבליּמּוד ֹו ּוכׁשּמצליח הּקּב"ה, ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַָָּורצֹונֹו

לֹומר  צרי ואין ּבזה, מתּפאר הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָחיל

את  י ּטה לפעמים ּובמילא זה, מנת על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכׁשּלֹומד

וכּמה  העליֹונה. על ידֹו ׁשּתהא ּובלבד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהענין

ערּו ּבׁשּולחן ּדין על לפעמים עֹוברים ְְְְְִִִִַַָָָָוכּמה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לה ,וזאת  ואין בפנימיות בו חדרה ולא 'מקיף' בדרך היא שהאמונה משום

בפועל. הנהגתו על מחייבת השפעה

˙ew„·e22 עדינה יותר Ê‰בצורה ‡BˆÓÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏBÎÈ ¿«»»∆»¿∆»ƒ¿∆
'מקיף' בדרך היא ÒÚ˜שהאמונה ÈÏÚa Ô‰ ,BÓˆÚa ניכר זמן שעסוקים ¿«¿≈«¬≈≈∆

לפרנסתם  È·LBÈבעבודה Ô‰Â¿≈¿≈
Ï‰B‡ בלימוד עיסוקם שעיקר ∆
ÌÈ‡ˆÓpLהתורה, el‡ Ô‰ בעיקר ≈≈∆ƒ¿»ƒ

Ô‰Â ‰¯Bz ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««∆»¿≈
ÌÈ‡ˆÓpL el‡ בעיקרÚa¯‡a ≈∆ƒ¿»ƒ¿«¿«

Y ‰lÙz ÏL ˙Bn‡ יהודים היינו «∆¿ƒ»
בעצמם  למצוא יכולים הסוגים, מכל

Ôk Ìb Ì‰a LÈ Èk למה בדומה ƒ≈»∆«≈
יותר  הוא שאצלם אלא בגנב שיש

‡Ìetבדקות  ‡·p‚c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»»«
.‡È¯˜ ‡ÓÁ¯ ‡z¯zÁÓ«¿«¿»«¬»»»¿»

BÓÎe למשל,˜ÒÚ ÈÏÚ·a ¿¿«¬≈≈∆
בבחינת  היא שהאמונה זה דבר שאצלם

בכך  ביטוי לידי בא בלבד 'מקיף'

‡LÔÈÓ‡nL Û הבעלֿעסק ∆«∆«¬ƒ
‡e‰L הקדושֿברוךֿהואÔ˙Bp‰ ∆«≈

'Bb Ák EÏ23, בתורה ככתוב ¿…«
הנותן  הוא כי אלוקיך ה' את "וזכרת

את  הקים למען חיל לעשות כוח  לך

הזה", כיום לאבותיך נשבע אשר בריתו

שלו  שההצלחה לחשוב טועה ואיננו

חלילה, ידי' ועוצם ב'כוחי «¿ÏÎaהיא
˜nÚ˙Ó ˙‡Ê הבעלֿעסק ושקוע …ƒ¿«≈

˙BÏeaÁ˙a וטרוד בעסקיו שונות ¿«¿
במידה  הללו Ì‰Lבכך התחבולות ∆≈

‰¯BzÓ B˙B‡ ÌÈÏaÏ·Ó¿«¿¿ƒƒ»
ÌÈ¯eÚÈLÂ ‰„B·ÚÂ בלימוד «¬»¿ƒƒ

ÈÏÚ·Ïהתורה  Ìb ÌÈÚe·w‰«¿ƒ«¿«¬≈
˜ÒÚ חייבים בעליֿעסק גם שהרי ≈∆

לתורה. עיתים לקבוע

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e עלול זה עניין ƒ¿»ƒ≈
במיוחד  בעליֿעסק אצל להיות

BÈ‡L ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ LÈ Ck ¯Á‡Â ,B˜ÒÚa ÁÈÏˆÓ ¯L‡kL∆«¬∆«¿ƒ«¿∆¿¿««»≈≈∆ƒ¿»∆≈
ÈBÊ‡ ËÈ ÒÚtÚ ÊÈ‡'Ò) ÈÚ·„k,כלומר כך, כל מצליח שלא משהו ƒ¿»≈¿ƒ∆∆ƒ«

מצליח  כך כל שלא משהו יש כעת הצלחה, ראה לכן שקודם ‡ÈÊאחרי ,(¬«
'eÎ ˙BÏeaÁz ·LBÁ.הצלחה לראות שיחזור כדי לעשות eÈÈ‰Â,מה ≈«¿¿«¿

˙eiÓLbÓ ‰NÚÂ B˜ÒÚa C¯a˙È '‰ BÁÈÏˆ‰L Û‡L∆«∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆¿¿»»ƒ«¿ƒ
,˙eiÁe¯ רוחניות פעולות פעל שהרוויח הכספים Ê‰ובאמצעות È„È ÏÚ »ƒ«¿≈∆

¯NÚÓ BBÓnÓ Ô˙pL אחוזים עשרה LÓBÁעשירית, B‡,חמישית ∆»«ƒ»«¬≈∆
אחוזים  ÌÈ˙ÈaMעשרים ‰Ó B‡) לחומש מעשר È¯‰Âבין ,‰˜„ˆÏ ( «∆≈¿«ƒƒ¿»»«¬≈

C¯a˙È '‰ ¯ÓB‡ ‰ÈÏÚL ‰„ÈÁÈ‰ ‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓƒ¿«¿»»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»∆»∆»≈ƒ¿»≈
'Bb ˙‡Êa ‡ ÈeÁ·e24, כל את "הביאו מלאכי בנבואת הכתוב כלשון ¿»ƒ»»…

בזאת  נא ובחנוני בביתי טרף ויהי האוצר בית אל אם המעשר צבאות ה' אמר

וכדברי  די", בלי עד ברכה לכם והריקותי השמים ארובות את לכם אפתח לא

הקדושֿ את לנסות שאסור הגמרא

'עשר  של זה בעניין מלבד ברוךֿהוא

על  כי שתתעשר' בשביל עשר – תעשר

בזאת', נא 'ובחנוני נאמר ‰'כך È¯‰Â«¬≈
‡e‰ ÁeËa C¯a˙È לסמוך ואפשר ƒ¿»≈»«

ספק, שום ללא הבטחתו «ÏkÓeƒעל
ÌB˜Ó יש ואםֿכן צדקה שנתן למרות »

הקדושֿברוךֿהוא  הבטחת את בידו

זה  בעלֿעסק זאת בכל שיתעשר,

'eÎ ˙BÏeaÁz ·LBÁ להצליח כדי ≈«¿
BÎetÈ‰Â,בעסקיו, ¯·c e‰fL∆∆»»¿ƒ

שני  ומצד בה' מאמין אחד שמצד

יתקיים  ה' שדבר כדי תחבולות מחפש

‡z¯zÁÓ Ìet‡ ‡·pb BÓk¿«»»««¿«¿»
‡È¯˜ ‡ÓÁ¯ והיפוכו דבר זה שגם «¬»»»¿»

ומצד  ה' רצון היפך גונב אחד  שמצד

ה'. עזרת את מבקש שני

ÔÎÂ אבל קיימת שהאמונה זה ועניין ¿≈
גם  קיים 'מקיף' בבחינת ≈¿¿È·LBÈaהיא

,Ï‰B‡,תמיד בתורה שעוסקים ∆
ÔÈÓ‡nL אוהל Bz‰L¯‰היושב ∆«¬ƒ∆«»

ÏL BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»¿∆
B„enÈÏa ÁÈÏˆnLÎe ,‰"aw‰«»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ

ÏÈÁ ‰NBÚÂ בלימודו‡e‰ È¯‰ ¿∆«ƒ¬≈
‰Êa ¯‡t˙Ó להרגיש מבלי ƒ¿»≈»∆

בהצלחתו  שלו האישית שההתפארות

שהתורה  לכך סתירה היא בלימודים

של  חכמתו אלא שלו חכמה איננה

מקום  כל אין כן ואם הקדושֿברוךֿהוא

הזו, ÓBÏ¯להתפארות CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«
,‰Ê ˙Ó ÏÚ „ÓBlLk כאשר ¿∆≈«¿»∆

מנת  על מלכתחילה הוא התורה לימוד

של  ורצונו חכמתו היא שהתורה האמונה בין הסתירה אזי להתפאר,

בולטת, יותר עוד היא ההתפארות ובין כיוון ÏÈÓ·e‡הקדושֿברוךֿהוא ¿≈»
'מקיף' בדרך רק היא השם תורת היא שהתורה בכך שלו שהאמונה

‰hÈ ÌÈÓÚÙÏ מהאמת‡ÔÈÚ‰ בתורה ˙ zL‰‡שלומד „·Ï·e ƒ¿»ƒ«∆∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¿≈
‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È את שהבין זה והוא איתו שהצדק להתפאר ויוכל »«»∆¿»

כראוי. nÎÂ‰הדברים ‰nÎÂ'אוהל 'יושבי שהם ÌÈ¯·BÚמאלה ¿«»¿«»¿ƒ
‰¯Bza Ì˜ÒÚ ÏÈ·La Ce¯Ú ÔÁÏeLa ÔÈc ÏÚ ÌÈÓÚÙÏ שגם ƒ¿»ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ∆¿»«»

הם  אחד שמצד הדעת על מתקבל לא ודבר סתירה כמובן זו
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ׁשאינם  ּתֹורה ּובעלי ּבּתֹורה, עסקם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשביל

ׁשּכן  ּומּכל ּבאריכּות, ּבתפיּלה ְְֲִִִִִֵֶַָָעֹוסקים

עֹוסקים  ׁשאינם אֹו הּתפיּלה, ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבהתּבֹוננּות

ּבלּקּוטי  ׁשּנתּבארּו לּתפיּלה ההכנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבׁשלׁשת

ּוצדקה,25ּתֹורה  טהרה הּתֹורה, ּפנימּיּות ליּמּוד , ְְֳִִִַָָָָָָ

היא  ׁשּלֹומד ׁשהּתֹורה ׁשחֹוׁשב לפי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָוהיינּו

ּבׂשכל  ּבּה לחּדׁש וצרי ׁשּלֹו, ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַָָָָּתֹורתֹו,

הּנזּכרים  מענינים עצמֹו מֹונע ולכן ׁשּלֹו, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאנֹוׁשי

על ׁשּדרּוׁש ּכיון הּוא לעיל, והרי זמן, מׁש זה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אבל  ּבּתֹורה. לחּדׁש ׁשּיּוכל ּכדי זה לזמן ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָזקּוק

ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא מּפני ּתֹורה לֹומד היה ְְְִִִֵֵֶָָָָָאם

ׁשענינים  יּתכן ׁשּלא מבין היה אזי הּקּב"ה, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

ּבּמקוה  לטּבֹול חסידּות ללמוד הּקּב"ה, ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָׁשּצּוה

ׁשהיא  הּתֹורה מּליּמּוד מניעה יהיּו צדקה, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָוליּתן

לפי  הּוא זה וכל הּקּב"ה. ׁשל ּורצֹונֹו ְְְְִֶֶַָָָָָחכמתֹו

ּגּנבא  ּדר על מּקיף, ּבבחינת היא ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהאמּונה

להיֹות  צרי ולכן קריא. רחמנא מחּתרּתא ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָאּפּום

זן  ׁשהּוא מהימנא, רעיא ּדמׁשה, ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹההׁשּפעה

האמּונה  את להמׁשי האמּונה, את ְְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָּומפרנס

מתאים  ּבפֹועל ׁשּיתנהגּו נפׁשֹו ּבכחֹות ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַֹּבפנימּיּות 

התּבֹוננּותֹו ידי על ּדוקא נעׂשה וזה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלאמּונתֹו.

ּכדי  ּבחֹוזק, מחׁשבּתֹו ויתקע ּדנפׁשא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָאּליּבא

ׁשוא  ּדמיֹונֹות יהיּו לא מּזה .26ׁשהּתֹולדה ְְְִִִֶֶַָָָֹ

החיּלּוק n·e‰ד) ידּוע הּנה ההתּבֹוננּות, היא «∆ְְִִִִֵַַַָ

חכמת  ידי על הּבאה ְְֱֵֶַַַָָָָּבאמּונה

העֹולם  אּוּמֹות חסידי אמּונת והיא ,27החקירה ְֱֲֲִִִֵַַָָָ

אּוּמֹות  חסידי ּדאמּונת יׂשראל, ּבני ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶַַָואמּונת

ׁשהּוא  עלמין, ּכל ממּלא ּבבחינת היא ְְְִִִִֵֶַַָָָָהעֹולם

ּובמילא  לפרטים, ונפרט הּמתלּבׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהחּיּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגלל  ערוך בשולחן הלכה על עוברים הם לפעמים שני ומצד תורה לומדים

בתורה, eÎÈ¯‡a˙העיסוק ‰lÈÙ˙a ÌÈ˜ÒBÚ ÌÈ‡L ‰¯Bz ÈÏÚ·e«¬≈»∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ
הנדרש, ÔkLכפי ÏkÓe עוסקים ה'eBa˙‰a˙שאינם בגדולת ƒ»∆≈¿ƒ¿¿

‰lÈÙz‰ ÈÙlL תורה בעלי אֹו לתפילה, הכנה ÌÈ˜ÒBÚבתור ÌÈ‡L ∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆≈»¿ƒ
‰lÈÙzÏ ˙BÎ‰‰ ˙LÏLaƒ¿…∆«¬»«¿ƒ»

‰¯Bz ÈËewÏa e¯‡a˙pL25, ∆ƒ¿»¬¿ƒ≈»
‰Bz¯‰,שהן ˙eiÓÈt „enÈÏƒ¿ƒƒ«»

‰¯‰Ë במקווה טבילה ידי על »√»
eÈÈ‰Â ,‰˜„ˆe שישנם לכך הסיבה ¿»»¿«¿

הדברים  בכל אצלם שחסר תורה בעלי

היא  בהכרה ÈÙÏהללו חדור שאינו ¿ƒ
ה', תורת היא שהתורה עמוקה פנימית

הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו חכמתו

ÓBlL„אלא  ‰¯Bz‰L ·LBÁL∆≈∆«»∆≈
,BlL ‰¯Bz ,B˙¯Bz ‡È‰ƒ»»∆
ÏÎNa da LcÁÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈»¿≈∆
BÓˆÚ ÚBÓ ÔÎÏÂ ,BlL ÈLB‡¡ƒ∆¿»≈≈««¿

,ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈÈÚÓ כמו ≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ההכנות  ושלושת באריכות תפילה

Ê‰לתפילה ÏÚ Le¯cL ÔÂÈk≈»∆»«∆
˜e˜Ê ‡e‰ È¯‰Â ,ÔÓÊ CLÓ∆∆¿««¬≈»
LcÁÏ ÏÎeiL È„k ‰Ê ÔÓÊÏƒ¿«∆¿≈∆«¿«≈

.‰¯Bza יש הללו החישובים וכל «»
סבור  שהלומד משום רק מקום להם

לומד  שהוא שהתורה תורה בטעות היא

Bz¯‰שלו, „ÓBÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»≈»
BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿»¿
ÔÈ·Ó ‰È‰ ÈÊ‡ ,‰"aw‰ ÏL∆«»»¬«»»≈ƒ
‰evL ÌÈÈÚL ÔÎzÈ ‡lL∆…ƒ»≈∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»

‰"aw‰ הם וכאמור לעשותם, «»»
כהכנה  לעשות שצריך הדברים שלושת

ÏBaËÏלתפילה  ˙e„ÈÒÁ „ÂÓÏÏƒ¿¬ƒƒ¿
eÈ‰È ,‰˜„ˆ ÔzÈÏÂ ‰Â˜na«ƒ¿∆¿ƒ≈¿»»ƒ¿
‡È‰L ‰¯Bz‰ „enÈlÓ ‰ÚÈÓ¿ƒ»ƒƒ«»∆ƒ
‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e B˙ÓÎÁ»¿»¿∆«»»
זמן  הקדשת שאדרבה, מבין והיה

להצליח  לו תועיל רק אלו לדברים

התורה. בלימוד

‰eÓ‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ הן ¿»∆¿ƒ∆»¡»
'יושבי  אצל והן עסק' 'בעלי אצל

z¯zÁÓ‡אוהל' Ìet‡ ‡·pb C¯cŒÏÚ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ«∆∆«»»««¿«¿»
‡È¯˜ ‡ÓÁ¯ גם בוודאי בפנימיות, בהם חודרת הייתה האמונה ואילו «¬»»»¿»

הסותרים  דברים עושים היו ולא מהאמונה מושפעים היו והנהגתם מעשיהם

לאמונה.

ÔÎÏÂבלבד 'מקיף' בדרך היא עצמה מצד שהאמונה BÈ‰Ï˙מאחר CÈ¯ˆ ¿»≈»ƒƒ¿
ישראל  מבני ואחד אחד ÓÈ‰Ó‡,בכל ‡ÈÚ¯ ,‰LÓc ‰ÚtL‰‰««¿»»¿…∆«¬»¿≈¿»

הנאמן, רבינו e‰L‡הרועה ÔÊמשה ∆»
Ò¯ÙÓe ומפתח ‡˙ומחזק ¿«¿≈∆

˙‡ CÈLÓ‰Ï ,‰eÓ‡‰»¡»¿«¿ƒ∆
˙BÁÎa ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰»¡»ƒ¿ƒƒ¿…

BLÙ מישראל ואחד אחד כל של «¿
e‚‰˙iL ישראל ÏÚBÙaבני ∆ƒ¿«¬¿«

B˙eÓ‡Ï ÌÈ‡˙Ó תהיה ולא «¿ƒ∆¡»
שכאמור  דבר לאמונה, סותרת הנהגה

היא  האמונה כאשר רק להיות יכול

'מקיף'. האמונה ÊÂ‰בבחינת החדרת ¿∆
È„Èבפנימיות  ÏÚ ‡˜Âc ‰NÚ«¬∆«¿»«¿≈

B˙eBa˙‰ האדם ‡aÈl‡של ƒ¿¿«ƒ»
‡LÙc היי נפשו, נו במצפוני ¿«¿»

וברצינות  »¿Ú˜˙ÈÂ¿ƒבאמיתיות
È„k ,˜ÊBÁa Bz·LÁÓ«¿«¿¿∆¿≈

‰fÓ ‰„ÏBz‰L הרגשות ∆«»»ƒ∆
הזו  מההתבוננות eÈ‰Èשיתעוררו ‡Ï…ƒ¿

‡ÂL ˙BBÈÓc26 רגשות אלא ƒ¿»¿
קיימא. וברי אמיתיים

˙eBa˙‰‰ ‡È‰ ‰n·e („«∆ƒ«ƒ¿¿
לא  שלו שהאמונה כדי האדם, שיתבונן

בו  תחדור אלא 'מקיף' בדרך תהיה

‰elÈÁ˜בפנימיות, Úe„È ‰p‰ƒ≈»««ƒ
È„Èההבדל  ÏÚ ‰‡a‰ ‰eÓ‡a∆¡»«»»«¿≈

‰¯È˜Á‰ ˙ÓÎÁ בענייני העיון »¿««¬ƒ»
השכלי  המחקר פי על בה' האמונה

˙Bne‡ È„ÈÒÁ ˙eÓ‡ ‡È‰Â¿ƒ¡«¬ƒ≈
ÌÏBÚ‰27Èa ˙eÓ‡Â , »»∆¡«¿≈

È„ÈÒÁ ˙eÓ‡c ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¡«¬ƒ≈
‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡ אמונה »»ƒ

,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
המוגבל  האלוקי ∆e‰L‡האור

˙eiÁ‰ האלוקיתLaÏ˙n‰ בכל «««ƒ¿«≈
פנימית  בהתלבשות נברא ובכל עולם

ÌÈË¯ÙÏ Ë¯ÙÂ עולם כל ומחייה ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
(כמו  בפרט עניינו לפי נברא וכל

התלבשות  שהיא הגוף באברי הגוף את ה'ממלאה' הנשמה  חיות התלבשות

בפרט), לו המתאימה החיות את אבר לכל משפיעה והיא «≈¿ÏÈÓ·e‡פנימית
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l`xyiי ipa y`x z` `yz ik

להחּיּות  הּוא ׁשּבטל אּלא מציאּות ְְִֵֶֶַַָָָָהעֹולם

ואמּונת  אלקים. ׁשם ענין והּוא ּבתֹוכֹו, ְְְְֱֱִִִֵֵֶַַַַֹהּמתלּבׁש

מּקיף  עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת היא יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּבני

ּומהתחּלקּות. ודעת מהּטעם למעלה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָּכללי

ענינים  ׁשלׁשה ּבאמּונה יׁש יֹותר, ,19ּובפרטּיּות ְְְֱִִִִֵֵָָָָָֹ

ּכל  ּבסֹובב האמּונה עלמין, ּכל ּבממּלא ְְְֱֱִִֵֵַָָָָָָָהאמּונה

ׁשּלמעלה  העצמּות ּבבחינת והאמּונה ְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָָעלמין,

והיינּו, עלמין. ּכל ּוממּלא עלמין ּכל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָמּסֹובב

החקיר  חכמת ידי על הּבאה ׁשּיׁשנּההאמּונה ה ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשהיא  יֹותר נעלית אמּונה העֹולם, ּבאּוּמֹות ְֱֲִֵֵֶַַָָָּגם

זאת, ועֹוד מאמינים, ׁשּנקראים ּדוקא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹּביׂשראל

מאמינים  ּבני נקראים ּׁשּיׂשראל ׁשּזֹוהי 28מה , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

אבינּו. מאברהם ּבירּוּׁשה ׁשּבאה ְְֱִִֵֶַָָָָָָָָהאמּונה

¯e‡È·e האמּונה ּבחינת ּדהּנה, הענין, ≈ְְְֱִִִֵַָָָָ

ּגם  הּמּוּׂשגת אמּונה היא ֱִִֶֶַַָָָהראׁשֹונה

ּכל  ממ ּלא ּבבחינת האמּונה והיא אנֹוׁשי, ְְְְֱֱִִִִֵֵֶַַָָָּבׂשכל

רז"ל  ּכמאמר את 29עלמין, ממּלאה הּנׁשמה מה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָ

ּדהאדם  העֹולם, את ממּלא הּקּב"ה ּכ ְְֵֶַַַָָָָָָָָהּגּוף

קטן  עֹולם נתן 30נקרא ּדרּבי ּבאבֹות וכדאיתא ,31 ְְְְְִִִִַָָָָָָָָ

נקרא  והעֹולם ּבעֹולם, ּברא ּבאדם ּׁשּברא מה ְְִֶַָָָָָָָָָָָָָּכל

ּגדֹול  את 32ּגּוף ממּלאה ׁשהּנׁשמה ּכׁשם ולכן , ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ

חּיּותֹו וכל ּדֹומם הּוא עצמֹו מּצד ׁשהּגּוף ְְִֵֶַַַַַָהּגּוף,

הּוא  ּבעֹולמֹות החּיּות ּגם ּכ מהּנׁשמה, ְִֵַַַַָָָָָהיא

חּיּות  על ׁשּיׁש ההֹוכחֹות ואֹותן אלקית, ְֱִֵֶַַַַָָֹחּיּות

ׁשּבעֹולם. האלקי החּיּות על ּגם יׁש ּבּגּוף, ֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּנפׁש

מקֹום  מּכל ּבׂשכל, מּוּׂשג זה ׁשענין אף ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאמנם,

וחֹומרּיּות  ׁשּגׁשמּיּות מּפני האמּונה, לענין ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָצרי

ׁשרֹואים  ּוכפי הּׂשכל. על ּומעלים מכּסה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַהּגּוף
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עלמין' כל ה'ממלא האלוקי האור e‡ÈˆÓ˙מצד ÌÏBÚ‰ עניין לו ויש »»¿ƒ

עצמו  מצד מקום ‰e‡ותפיסת ÏËaL ‡l‡העולם˙eiÁ‰Ï ∆»∆»≈¿««
,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÔÈÚ ‡e‰Â ,BÎB˙a LaÏ˙n‰ הדין מידת של השם «ƒ¿«≈¿¿ƒ¿«≈¡…ƒ

עלמין'. כל 'ממלא של המצומצם האור השפעת נובעת שממנו והצמצום

Ï‡¯NÈ Èa ˙eÓ‡Âֿבקדוש ∆¡«¿≈ƒ¿»≈
האלוקי ‰È‡ברוךֿהוא  באור אמונה ƒ

בעולמות  המאיר גבול »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙הבלי
ÈÏÏk ÛÈwÓ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ

˙Ú„Â ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓÏ שאינו ¿«¿»≈«««¿««
(בשונה  והגיון בשכל נתפס ואינו מובן

על  המיוסדת חקירה פי שעל מהאמונה

השכל) זה e˜lÁ˙‰Óe˙הבנת ואור ≈ƒ¿«¿
למעלה  הוא עלמין' כל ה'סובב

ולכל  עולם לכל והתאמה מהתחלקות

ופועל  מאיר הוא אלא עניינו לפי נברא

ולכל  העולמות לכל חיות ומשפיע

ממש. בשווה הנבראים

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e כללי באופן ƒ¿»ƒ≈
כל  ב'ממלא אמונה בין היא החלוקה

אומות  חסידי של (אמונתם עלמין'

עלמין' כל ב'סובב לאמונה העולם)

בפרטיות  אך ישראל), בני של (אמונתם

eÓ‡a‰יותר  LÈ באלוקות ≈»¡»
ÌÈÈÚ ‰LÏL19, שלוש שהם ¿…»ƒ¿»ƒ

אחד  עניין למעלה, מלמטה דרגות

,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓa ‰eÓ‡‰»¡»ƒ¿«≈»»¿ƒ
שני  Ïkעניין ··BÒa ‰eÓ‡‰»¡»¿≈»

Â ,ÔÈÓÏÚ שלישי ‰‡eÓ‰עניין »¿ƒ¿»¡»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·a ומהות עצמיות ƒ¿ƒ«»«¿

הבחינות ÏÚÓlL‰האלוקות  משתי ∆¿«¿»
למעלה  יחד ÔÈÓÏÚגם Ïk ··BqÓƒ≈»»¿ƒ

בני  של האמונה כלל, בדרך שהיא,

ÔÈÓÏÚישראל, Ïk ‡lÓÓe¿«≈»»¿ƒ
כמובן  היא האלוקות בעצמות והאמונה

'ממלא  שבבחינת מהאמונה למעלה גם

עלמין'. של eÈÈ‰Â,כל זו ודרגה ¿«¿
עלמין' כל ב'ממלא האמונה אמונה,

כאמור, ÏÚהיא, ‰‡a‰ ‰eÓ‡‰»¡»«»»«
dLiL ‰¯È˜Á‰ ˙ÓÎÁ È„È¿≈»¿««¬ƒ»∆∆¿»

,ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡a Ìb היא האלוקות בעצמות האמונה ‡eÓ‰אבל «¿»»¡»
ÌÈÈÓ‡Ó ÌÈ‡¯˜pL ‡˜Âc Ï‡¯NÈa ‡È‰L ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ והיא «¬≈≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«¿»∆ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ

העולם, באומות קיימת שאינה Ê‡˙,אמונה „BÚÂ בין נוסף הבדל ויש ¿…
ישראל  בני של לאמונה העולם אומות של Ï‡¯NiMהאמונה ‰Ó«∆ƒ¿»≈

ÌÈ‡¯˜ גם אלא 'מאמינים' רק לא ובמדרש בגמרא ז"ל חכמינו Èaבדברי ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ‡Ó28È‰BfL היא , ישראל בני של aL‡‰האמונה ‰eÓ‡‰ «¬ƒƒ∆ƒ»¡»∆»»

,eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ó ‰Me¯Èa.ומבאר שממשיך כפי ƒ¿»≈«¿»»»ƒ
‰BL‡¯‰ ‰eÓ‡‰ ˙ÈÁa ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e האמורה ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«»¡»»ƒ»

'חקירה' על המבוססת האמונה לעיל,

העולם  אומות חסידי אצל גם וקיימת

Ìb ˙‚Oen‰ ‰eÓ‡ ‡È‰ƒ¡»«∆∆«
‰eÓ‡‰ ‡È‰Â ,ÈLB‡ ÏÎNa¿≈∆¡ƒ¿ƒ»¡»

Ïkבהקב"ה ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»
,ÔÈÓÏÚ האלוקי האור כאמור, שהוא, »¿ƒ

ובנבראים  בעולמות המתלבש המוגבל

פנימית, »¬»¿Ó‡Ók¯בהתלבשות
Ï"Ê¯29 במדרש‰ÓLp‰ ‰Ó ««««¿»»

Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ בו ומתלבשת ¿«¿»∆«
פנימית  ‰aw"‰בהתלבשות Ck»«»»

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ האלוקי והאור ¿«≈∆»»
בעולמות, מתלבש עלמין' כל ה'ממלא

‡¯˜ Ì„‡‰c במדרשÌÏBÚ ¿»»»ƒ¿»»
ÔË˜30‡˙È‡„ÎÂ כמובא , »»¿ƒ¿ƒ»

Ô˙ Èa¯c ˙B·‡a31‰Ó Ïk ¿»¿«ƒ»»»«
‡¯aM הקדושֿברוךֿהואÌ„‡a ∆»»»»»

,ÌÏBÚa ‡¯a שם ומונה ומפרט »»»»
רב  ויש דברים בעולם שקיימים ים

נמשל  שהאדם הרי באדם, דוגמתם

Ûebלעולם  ‡¯˜ ÌÏBÚ‰Â¿»»ƒ¿»
ÏB„b32, לאדם נמשל שהעולם הרי »

‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰L ÌLk ÔÎÏÂ¿»≈¿≈∆«¿»»¿«¿»
BÓˆÚ „vÓ Ûeb‰L ,Ûeb‰ ˙‡∆«∆«ƒ««¿

הנשמה  ÌÓBcללא ‡e‰ חיות חסר ≈
B˙eiÁ ÏÎÂ הגוף ‰È‡של ¿»«ƒ

˙eiÁ‰ Ìb Ck ,‰ÓLp‰Ó≈«¿»»»«««
˙BÓÏBÚa העולמות מצד איננה »»
אלא  ‡È˜Ï˙,עצמן ˙eiÁ ‡e‰«¡…ƒ

˙BÁÎB‰‰ Ô˙B‡Â שמובנות ¿»«»
שכל  פי על ÏÚומתחייבות LiL∆≈«
,Ûeba LÙp‰ ˙eiÁ אלו הוכחות ««∆∆«

È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰ ÏÚ Ìb LÈ≈««««»¡…ƒ
ÌÏBÚaL עצמו האנושי והשכל ∆»»

לעולם. בורא שיש מחייב

‰Ê ÔÈÚL Û‡ ,ÌÓ‡ אלוקית בחיות וקיימים חיים OeÓ‚שהעולמות »¿»«∆ƒ¿»∆»
‰‡eÓ‰ומובן  ÔÈÚÏ CÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÏÎNa ואי העלֿשכלית, ¿≈∆ƒ»»»ƒ¿ƒ¿«»¡»

מחייב  שהשכל במה להסתפק ei¯ÓBÁÂ˙אפשר ˙eiÓLbL ÈtÓƒ¿≈∆«¿ƒ¿¿ƒ
ÏÎO‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓe ‰qÎÓ Ûeb‰ מובנת האמונה אם שגם וייתכן «¿«∆«¿ƒ««≈∆
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יי `"iyz'd ,ipy xc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

רחמנאֿ ּבתאוֹות הּׁשיּקּוע ריּבּוי ׁשּמּצד ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָּבמּוחׁש,

ּכלל, ׂשכל ּפי על ׁשאינם ּדברים עֹוׂשים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָליּצלן

אמרּו זה ׁשעל ּדיׂשראל , הּׂשכל מיּבעי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

נכנס 33רז"ל  ּכן אם אּלא עבירה עֹובר אדם אין ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

העֹולם, ּדאּוּמֹות הּׂשכל ּגם אּלא ׁשטּות, רּוח ְְֵֶֶַַַָָָּבֹו

עליו  ּומֹוׁשלים ׁשֹולטים ׁשהּתאוֹות ְְְְֲִִֶַַַָָוהיינּו,

ּבלבד  ההּׂשגה ולכן, ּכלל. ׁשליטה לֹו אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּׂשכל

האמּונה, ענין ּגם להיֹות וצרי מסּפיקה, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָָאינּה

ּבּׂשכל. ּגם מּובן זה הרי מקֹום מּכל ֲֲִֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּכל ּולמעלה סֹובב  ּבבחינת האמּונה היא מּזה ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ

מן  למעלה הּוא עלמין ּכל סֹובב ּדבחינת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָעלמין,

(ּדלא  ּבׁשוה ּכּוּלם את ּומּקיף וסֹובב ְְְִֵֶֶַָָָָֹהעֹולמֹות,

התחּלקּות  ּבֹו ׁשּיׁש עלמין ּכל ממּלא ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכמֹו

ענין  הּוא ּבּנפׁש לזה והּדּוגמא ועֹולם), עֹולם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּבין

ּבהׁשוואה  ּכּוּלֹו הּגּוף את ׁשּמחּיה ּכללי ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָהחּיּות

ׁשּיׂשראל  וזהּו ורגל. ראׁש ּבין התחּלקּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבלי

האמּונה  ּבהם ׁשּיׁש לפי מאמינים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָנקראים

אמּונה  יׁש אמנם עלמין. ּכל סֹובב ְְְֱִִִֵֵַָָָָָּבבחינת

ּבבחינת  האמּונה ׁשהיא יֹותר, עֹוד ְֱֲִִִֵֵֶַַָָנעלית

ׁשהרי  עלמין, ּכל מּסֹובב ּגם ׁשּלמעלה ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהאלקּות

ּפנים  ּכל על לֹו יׁש עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ְְִִִֵֵַַַָָָָּגם

ׁשּבחינה  ׁשאֹומרים דכיון לעֹולמֹות, ׁשלילי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיחס

ּבגדר  ׁשאינֹו אף הרי עלמין, ּבגדר אינּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָזֹו

ׁשּמייחסים  ּגּופא הא מקֹום, מּכל ְֲִִֶַָָָָָעֹולמֹות,

ּבגדר  זה ׁשאין ואֹומרים לעֹולמֹות זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָּבחינה

א ּפנים. ּכל על ׁשלילי יחס זה הרי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָעלמין,

מה  האלקּות  עיּקר זהּו לא הרי ֱֱֲִֵֶֶֶַַָֹֹּבאמת

מּמּנּו מתהּוים מּובן 34ּׁשהעֹולמֹות ּומּזה , ְִִִִֶֶֶַָָָ

מּיחס  ּגם למעלה הּוא יתּבר ּומהּותֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָׁשעצמּותֹו

ּבני  נקראים ׁשּיׂשראל זה וענין לעֹולמֹות. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשלילי

עצמּות  ּבבחינת האמּונה מּצד הּוא ְְֱֲִִִִִַַַַָָמאמינים

מּבחינת  ּגם ׁשּלמעלה הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְִִֵֶַַַַָָּומהּות
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א.33) ג, א.34)סוטה ח, שה"ש לקו"ת ב. צט, מג"א תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם. על ממשית השפעה לה תהיה לא בשכל, ÌÈ‡B¯Lהיטב ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ

ÔÏvÈÏŒ‡ÓÁ¯ ˙BÂ‡˙a ÚewÈM‰ ÈeaÈ¯ „vnL ,LÁeÓa¿»∆ƒ«ƒ«ƒ«¿«¬«¬»»ƒ¿»
Ï‡לפעמים ÌÈNBÚאנשים  ,ÏÏk ÏÎN Èt ÏÚ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ƒ¿»ƒ∆≈»«ƒ≈∆¿»…

ÈÚaÈÓ לומר צריך ÎO‰‰Êאין ÏÚL ,Ï‡¯NÈc Ï של הנהגתו על ƒ»≈«≈∆¿ƒ¿»≈∆«∆
על  ונדרש שמתחייב ממה היפך יהודי

יהודי של השכל ¯Ï"Êפי e¯Ó‡33 »¿««
‡l‡ ‰¯È·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»∆»
˙eËL Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
שכלו, פי על שלא להתנהג לו שגורמת

‡l‡ בתאוות ששקועים שבגלל ∆»
היפך  שהם כאלה דברים אפילו עושים

,ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡c ÏÎO‰ Ìb««≈∆¿»»
˙BÂ‡z‰L ,eÈÈ‰Â הוא שבהן ¿«¿∆««¬

ביותר  ÌÈÏLBÓeשקוע ÌÈËÏBL¿ƒ¿ƒ
‰ËÈÏL BÏ ÔÈ‡ ÏÎO‰Â ÂÈÏÚ»»¿«≈∆≈¿ƒ»

ÏÏk היפך מתנהג הוא ולמעשה ¿»
‰‰O‚‰השכל. ,ÔÎÏÂ השכלית ¿»≈««»»
„·Ïa הקדושֿברוךֿהוא של בקיומו ƒ¿«

חיות  משפיע שהוא «≈‡dÈובעובדה
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰˜ÈtÒÓ בנוסף «¿ƒ»¿»ƒƒ¿

השכלית  ÔÈÚלהשגה Ìb«ƒ¿«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·‡ ,‰eÓ‡‰»¡»¬»ƒ»»

‰Ê È¯‰ וחיות האלוקות עניין ¬≈∆
מאלוקות והנבראים «Ô·eÓהעולמות

.ÏÎOa Ìb««≈∆
‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יותר גבוהה דרגה ¿«¿»ƒ∆

האמונה  ‰‡eÓ‰בעניין ‡È‰ƒ»¡»
Ïkוההכרה  ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»

,ÔÈÓÏÚ,גבול הבלי האלוקי האור »¿ƒ
בשווה  העולמות בכל המאיר

‡e‰ ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
אלוקי  ÔÓאור ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ

˙‡ ÛÈwÓe ··BÒÂ ,˙BÓÏBÚ‰»»¿≈«ƒ∆
Ìlek כל ואת העולמות כל את »

BÓkהנבראים  ‡Ïc) ‰ÂLa¿»∆¿…¿
LiL ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ∆≈
ÌÏBÚ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ Baƒ¿«¿≈»

ÌÏBÚÂ עולם בכל שמאיר אור והוא ¿»
יש  נעלים בעולמות עניינו, לפי ועולם

מעט  יש נחותים ובעולמות אור ריבוי

מחייה  הנשמה שבו האופן כמו אור,

ובלב, שבמוח פרטי. בחיות הגוף את

שברגל  ובעקב חיות ריבוי יש למשל,

חיות  מעט ÊÏ‰יש ‡Ó‚ec‰Â כל ), 'סובב ‰e‡עלמין'לעניין LÙpa ¿«¿»»∆«∆∆
‰‡ÂÂL‰a Blek Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁnL ÈÏÏk ˙eiÁ‰ ÔÈÚ אחת ƒ¿«««¿»ƒ∆¿«∆∆«¿«¿»»

Ï‚¯Â L‡¯ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa ולרגל לראש חיות ומשפיע ומאיר  ¿ƒƒ¿«¿≈…»∆∆
Ì‰aבשווה. LiL ÈÙÏ ,ÌÈÈÓ‡Ó ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ∆≈»∆

Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰»¡»ƒ¿ƒ«≈»
ÔÈÓÏÚ אמונה כאמור, שהיא, »¿ƒ

מהשכל. שלמעלה

„BÚ ˙ÈÏÚ ‰eÓ‡ LÈ ÌÓ‡»¿»≈¡»«¬≈
‡È‰L ,¯˙BÈ השלישית הדרגה ≈∆ƒ

לעיל  האמורה «¡«‰‡eÓ‰באמונה
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¡…∆¿«¿»
È¯‰L ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BqÓ Ìb«ƒ≈»»¿ƒ∆¬≈
ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«≈»»¿ƒ

מעלתה  גודל Ïkלמרות ÏÚ BÏ LÈ≈«»
,˙BÓÏBÚÏ ÈÏÈÏL ÒÁÈ ÌÈt»ƒ««¿ƒƒ»»
מהתלבשות  ונעלה מופשט שהוא

בעולמות  ÌÈ¯ÓB‡Lפנימית ÔÂÈÎ„¿≈»∆¿ƒ
עלמין' כל ה'סובב זה אור על

ÔÈÓÏÚ ¯„‚a dÈ‡ BÊ ‰ÈÁaL∆¿ƒ»≈»¿∆∆»¿ƒ
העולמות, מעל ו'מקיף' 'סובב' אלא

˙BÓÏBÚ ¯„‚a BÈ‡L Û‡ È¯‰¬≈«∆≈¿∆∆»
מהעולמות, נעלה ÌB˜Ó,אלא ÏkÓƒ»»

‡Ùeb עצמו ‰‡ ÌÈÒÁÈÈnLזה »»∆¿«¬ƒ
ÌÈ¯ÓB‡Â ˙BÓÏBÚÏ BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»»»¿¿ƒ
È¯‰ ,ÔÈÓÏÚ ¯„‚a ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿∆∆»¿ƒ¬≈
ÌÈt Ïk ÏÚ ÈÏÈÏL ÒÁÈ ‰Ê∆««¿ƒƒ«»»ƒ
סוף  הוא והפשטה שלילה של יחס וגם

מסויים. יחס ‰¯Èסוף ˙Ó‡a C‡«∆¡∆¬≈
‰Ó ˙e˜Ï‡‰ ¯wÈÚ e‰Ê ‡Ï…∆ƒ«»¡…«

epnÓ ÌÈe‰˙Ó ˙BÓÏBÚ‰M34, ∆»»ƒ¿«ƒƒ∆
הוא  העולמות התהוות עניין כל אלא

האלוקות  לגבי חיצוני עצמו דבר

B˙e‰Óe B˙eÓˆÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¿«
ÒÁiÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿»«ƒ««

˙BÓÏBÚÏ ÈÏÈÏL שום לו אין אלא ¿ƒƒ»»
נעלה יח  והוא העולמות למציאות ס

לגמרי. Ê‰מהעולמות ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
Èa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈÈÓ‡Ó יותר נעלה תואר שהוא «¬ƒƒ
'מאמינים' מהתואר יותר ‰e‡ועמוק

˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰ „vÓƒ«»¡»ƒ¿ƒ««¿
‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»

‰ÏÚÓlL נעלה האלוקות ועצמות ∆¿«¿»
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ירּוּׁשה  היא זֹו ואמּונה עלמין, ּכל ְְֱִִֵֶָָָָסֹובב

לּמאמינים  ראׁש אבינּו, .35מאברהם ְֲִִִֵַַַָָָֹ

LÈÂ ּכל ממּלא ּבבחינת ּבאמּונה ׁשּגם להֹוסיף, ¿≈ְְְֱִִִֵֶַַַָָָ

לאּוּמֹות  יׂשראל ּבין הפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶָָעלמין

העׂשּיה  עֹולם ּדֹומה ׁשאינֹו ּדר ועל ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹולם.

ׁשּבאצילּות, לעׂשּיה עׂשּיה יצירה ְְֲֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָׁשּבבריאה

אצילּות  ּבין ּפרסא ׁשּיׁש מּזה ּבפׁשטּות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּכּמּובן

הּפרסא  ידי ׁשעל והאֹור עׂשּיה, יצירה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָלבריאה

אֹור  ּבחינת ּבענין 36חדׁשהּוא הּוא זה ּדר ועל , ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

האמּונה  יׁשנּה ׁשּביׂשראל ּדכיון ְְְְֱֱִֵֵֶֶָָָָָָָהאמּונה,

ּגם  הרי מּמּנּו, ּולמעלה עלמין ּכל סֹובב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבבחינת

היא  עלמין ּכל ממּלא ּבבחינת ׁשּלהם ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָהאמּונה

אחר. ְֵַּבסּוג

ּכל e‡È·e¯ה) ממּלא ּבחינת ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִִֵֵַַָָָ

העליֹון  ּדיּבּור ּבׁשם נקרא ,37עלמין ְְְְִִִֵֶָָָ

היינּו הּזּולת, ּבׁשביל הּוא ׁשהּדיּבּור ְְְִִִִֵֶַַַָּדכׁשם

הּזּולת, ּובגדר הּזּולת אל ּגיּלּוי ּבחינת ְְִִֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הפסק, ּבֹו ׁשּיׁש זאת עת 38ועֹוד ְְְֵֵֵֶֶֶָֹ

הּוא  זה ּדר על מּלדּבר, לחׁשֹות ועת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַלדּבר

אל  הּגיּלּוי ׁשהּוא עלמין, ּכל ממּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת

נקרא  הּדיּבּור ועֹולם התחּלקּות. ּבֹו ויׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָהּזּולת

עיר  אלקים,40אלקינּו39ּבׁשם לּׁשם ׁשּׁשּיי , ְֱֱִִֵֵֵֶַַָֹֹ

וׁשם  ּבהעלם הּוא הוי' ׁשם ׁשּכאׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָוהיינּו,

ּבחינת  אלקינּו, עיר נקרא אזי ּבגלּוי, הּוא ְְְֱֱֲִִִִֵַַָָֹֹאלקים

יּובן  ּובזה כּו'. התחּלקּות ּבֹו ׁשּיׁש הּדיּבּור, ְְִִֵֶֶַַַַָעֹולם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדרגות  מכל לגמרי eÓ‡Â‰ומרומם ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ∆¡»

BÊ האלוקות בעצמות Me¯È‰האמונה ‡È‰ מישראל ואחד אחד לכל שיש ƒ¿»
ÌÈÈÓ‡nÏ L‡¯ ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ó35 הכתוב על המדרש כדברי ≈«¿»»»ƒ…««¬ƒƒ

בה'". "והאמין בו שכתוב אברהם זה אמנה, מראש תשורי השירים בשיר

‰eÓ‡a ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«»¡»
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
גם  וקיימת שכל פי על אמונה שהיא

העולם אומות חסידי ‰L¯Ùבין LÈ≈∆¿≈
Bne‡Ï˙והבדל  Ï‡¯NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈¿

BÈ‡L C¯c ÏÚÂ .ÌÏBÚ‰»»¿«∆∆∆≈
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ‰ÓBc∆«»¬ƒ»
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·aL∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

,˙eÏÈˆ‡aL ‰iNÚÏ ארבעת »¬ƒ»∆»¬ƒ
אצילותֿבריאהֿ הכללים העולמות

שבכל  כזה באופן הם יצירהֿעשייה,

העולמות. ארבע כל את יש מהם אחד

אצילות  יש למשל, באצילות,

יצירה  שבאצילות, בריאה שבאצילות,

וכן  שבאצילות, ועשייה שבאצילות

גם  ואמנם העולמות, ארבעת בכל

אבל  עשייה, נקראת שבאצילות עשייה

נעלה  האצילות עולם שכללות כשם

שלמטה  העולמות משלושת ונבדל

עניין  כך בריאהֿיצירהֿעשייה, ממנו,

ומרומם  נעלה שבאצילות העשייה

בעולמות  שהוא כפי העשייה מעניין

«»Ô·enkבריאהֿיצירהֿעשייה 
‡Ò¯t LiL ‰fÓ ˙eËLÙa¿«¿ƒ∆∆≈«¿»
על  התרגום שאומר (כפי מבדיל מסך

'פרסא') – 'פרוכת' ≈ÔÈaהמילה
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
È„È ÏÚL ¯B‡‰Â ,‰iNÚ¬ƒ»¿»∆«¿≈
¯B‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ‡Ò¯t‰««¿»¿ƒ«

L„Á36, את שבוקע האצילות ואור »»
בריאהֿ בעולמות להאיר ויורד הפרסה

שונה  חדש, אור הוא יצירהֿעשייה

עצמו, האצילות שבעולם האור לגבי יותר, ‰e‡ומצומצם ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆
˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰ dLÈ Ï‡¯NÈaL ÔÂÈÎc ,‰eÓ‡‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»¡»¿≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿»»¡»ƒ¿ƒ«

,epnÓ ‰ÏÚÓÏe ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ נעלית יותר עוד אמונה וגם ≈»»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
לעיל, כמבואר האלוקות, ומהות בעצמות האמונה היינו ב'סובב', מהאמונה

Ì‰lL ‰eÓ‡‰ Ìb È¯‰ ישראל בני Ïkשל ‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ¬≈«»¡»∆»∆ƒ¿ƒ«¿«≈»
¯Á‡ ‚eÒa ‡È‰ ÔÈÓÏÚ כשם העולם, אומות של מהאמונה ושונה »¿ƒƒ¿«≈

שבבריאהֿיצירה  מהעשייה יותר נעלה באופן היא שבאצילות שהעשייה

להלן. עוד שיוסבר וכפי עשייה,

˙ÈÁa ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e הנקרא ‰) האלוקי lÓÓ‡האור ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«¿«≈
ÔBÈÏÚ‰ ¯eaÈc ÌLa ‡¯˜ ÔÈÓÏÚ Ïk37¯eaÈc‰L ÌLÎc , »»¿ƒƒ¿»¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈∆«ƒ

למטה  האדם ÏÈ·Laשל ‡e‰ƒ¿ƒ
,˙Ïef‰ דרכו האמצעי הוא ודיבור «»

המחשבות  את לזולת מספר האדם

שלו  e‰L‡והרגשות eÈÈ‰ הדיבור «¿∆
ÈelÈb ˙ÈÁa מהאדם˙Ïef‰ Ï‡ ¿ƒ«ƒ∆«»

˙Ïef‰ ¯„‚·e מוגדר והדיבור ¿∆∆«»
הזולת, אל ויחס שייכות לו שיש כעניין

˙‡Ê „BÚÂ נוספת תכונה יש ולדיבור ¿…
˜ÒÙ‰ Ba LiL,תמיד קיים ואינו ∆≈∆¿≈

·e˙kL BÓk38 בקוהלת˙Ú ¿∆»≈
,¯a„lÓ ˙BLÁÏ ˙ÚÂ ¯a„Ï¿«≈¿≈«¬ƒ¿«≈

‰Ê C¯c ÏÚ אלו לתכונות בדומה «∆∆∆
הדיבור  עניין משל בנ ‰e‡של

˙ÈÁ·a הנקרא האלוקי האור ƒ¿ƒ«
‡e‰L ,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ¿«≈»»¿ƒ∆

ÈelÈb‰ האלוקות של ‡Ïוההארה «ƒ∆
˙Ïef‰ ונבראים Baלעולמות LÈÂ «»¿≈

˙e˜lÁ˙‰ מקום בכל מאיר ואינו ƒ¿«¿
‰eaÈc¯בשווה. ÌÏBÚÂ למעלה ¿««ƒ

ÈÚ¯באלוקות  ÌLa ‡¯˜39 ƒ¿»¿≈ƒ
eÈ˜Ï‡40,,בתהילים הכתוב כלשון ¡…≈
CÈiML הדיבור ÌMÏעניין ∆«»«≈

ÌL ¯L‡kL ,eÈÈ‰Â ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«¿∆«¬∆≈
'ÈÂ‰ֿהבלי האלוקי האור של השם ¬»»

עלמין' כל ה'סובב ‰e‡גבול
ÌÏÚ‰a מאיר אינו מעלתו ומפני ¿∆¿≈

‡ÌÈ˜Ïבגילוי  ÌLÂ השם שהוא ¿≈¡…ƒ
ה'ממלא  והמצומצם המוגבל האור של

עלמין' ˜¯‡כל ÈÊ‡ ,ÈeÏ‚a ‡e‰¿»¬«ƒ¿»
ÌÏBÚ ˙ÈÁa ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚƒ¡…≈¿ƒ««
˙e˜lÁ˙‰ Ba LiL ,¯eaÈc‰«ƒ∆≈ƒ¿«¿

שונות  eÎ'.ודרגות
הזקן: לאדמו"ר אור' ב'תורה זה בעניין שמבואר [וכפי

בעיר  כשהוא גדול ואימתי חקר אין ולגדולתו מאד ומהולל ה' גדול "כתיב

בריבוי  העולמות לכל מאורֿאיןֿסוף החיות התחלקות והנה כו'... אלוקינו

היא  דיליה שיעורא לפום וחד חד לכל תענוג מיני בהרבה המדרגות התחלקות

בבחינת  יתברך גדולתו התפשטות היא והיא רבים... לשון אלוקים בשם הנקרא

אלוקינו. בעיר כשהוא גדול אימתי וזהו ותפארתו... גדלו וידעו שיכירו גילוי
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ּדין  הּפסק ּבחסידּות 41ּגם נח 42(הּמּובא ׁשּבני ( ְְֲִִֵֶַַַַַַָֹ

ׁשּיׂשראל  ּכיון ּדלכאֹורה, הּׁשיּתּוף, על נצטּוּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

אם  ּכן, הּוא ׁשהאמת מּׁשּום הּׁשיּתּוף על ְֱִִִִֵֶֶַַַָנצטּוּו

א הּׁשיּתּוף. על נח ּבני נצטּוּו לא מּדּוע ְְִִֵֵַַַַַַַֹֹּכן,

ממּלא  ּבבחינת הּוא ׁשרׁשם נח ׁשּבני הּוא, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהענין

עֹולם  עלמין, ּכל ממּלא ּובבחינת עלמין, ְְְְִִִִֵַַַָָָָּכל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ההתחּלקּות, ענין יׁשנֹו 43הּדיּבּור, ְְְְְִִִֶֶַַַַָ

ּגֹו', העּמים לכל אֹותם אלקי ה' חלק ְֱֲִֶֶַַָָָָֹאׁשר

ליּה ּדקר ּו הּׁשיּתּוף, ענין אצלם מּזה נעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָולכן

ּדאלקּיא  הּדיּבּור,44אלקא ענין הּוא זה וכל . ְְֱֱִִֶֶַַַָָָָֹ

ּכל  סֹובב ּבחינת אמנם, עלמין. ּכל ממּלא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּבחינת

לּה אין ׁשּמחׁשבה הּמחׁשבה, ענין הּוא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָעלמין

ׁשהּמחׁשבה  זאת, ועֹוד ּתמיד, ּומׁשֹוטטת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹהפסק

וזהּו הּנפׁש. עם המיּוחד לבּוׁש הּטעם 45היא ְְְִִֶֶֶַַַַַָ

ּכל  ממּלא ּבבחינת היא העֹולם ּדאּוּמֹות ְְְֱִִִֵֶַַָָָָׁשאמּונה

ּכל  סֹובב ּבבחינת היא ּדיׂשראל והאמּונה ְְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָָעלמין

אלקים, מּׁשם ׁשרׁשם העֹולם אּוּמֹות ּכי, ְְֱִִִִֵָָָָָֹעלמין,

מה  הּדיּבּור, עֹולם עלמין, ּכל ממּלא ְְְִִִֵַַַַַָָּבחינת

ּכל  סֹובב ּבבחינת ׁשרׁשם יׂשראל ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּׁשאין

ּכמאמר  הּמחׁשבה, עֹולם עלּו46עלמין, יׂשראל ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּגם  האמּונה ּביׂשראל ּׁשּיׁש ּומה ְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָּבמחׁשבה.

זה  הרי עלמין, ּכל מּסֹובב ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהּבחינה

הּפירּוׁש ּכּידּוע ּבמחׁשבה, עלּו ׁשּיׂשראל 47מּפני ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
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שם.41) משה דרכי ס"א. סקנ"ו או"ח בראשית 42)רמ"א אוה"ת ואילך. א תרנח, ג) (כרך נח אוה"ת ב. נט, להצ"צ סהמ"צ

ע' שם יח. ע' תרכ"ו סה"מ ב. תתשסד, ז) ואוה"ת 43)(כרך בסהמ"צ הובא ב. רפו, לזח"ג רמ"ז וראה יט. ד, ואתחנן

הקודמת. מנחות.44)שבהערה תתקנו 45)סוף ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך. א שה, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה

ועוד. ד.46)ואילך. פ"א, ובכ"מ.47)ב"ר .74 ע' תש"ג .27 ע' .17 ע' ה'ש"ת סה"מ ואילך. ד יז, שה"ש לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שכתוב  וכמו אותיות צירופי הם ובתים בתים. מכמה שמקובץ מה נקרא עיר

בחינת  דהיינו [מילים] בתים שני בונות [אותיות] אבנים שתי יצירה בספר

השכל  כמו ומדרגות בתים בכמה החיות התחלקות והמשכות אותיות

כ  משל. דרך על המחשבה, באותיות יתברך שמתחלק גדולתו התפשטות ך

התחלקות  בחינות בכמה מתחלק

חד  לכל עולמות בכל התענוגים וריבוי

אלוקים  נקרא ואז דיליה שיעורא לפום

התחלקות  ריבוי שם על רבים לשון

כן  שאין מה החיות... בהתפשטות

בחינת  הוא שהוי"ה אחד נקרא הוי"ה

קודם  דכולא ושרשא הוויות כל מקור

בעיר  גילוי בבחינת המשכה לידי שבא

אלוקינו..."]

ÔÈc ˜Òt‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e41 »∆«««¿«ƒ
e„ÈÒÁa˙להלכה ‡·en‰)42( «»«¬ƒ

ÏÚ eeËˆ ‡Ï Á ÈaL∆¿≈…«…ƒ¿««
,ÛezÈM‰ נוח בני שגם אף כלומר, «ƒ

להם  ואסור אחד בה' להאמין חייבים

מותר  מקום מכל זרה, עבודה לעבוד

בטעות, ולחשוב, בה' להאמין להם

בבריאת  שותפים כביכול, לה', שיש

העולם, ÔÂÈkוהנהגת ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
ÛezÈM‰ ÏÚ eeËˆ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ
לה' שיש להאמין אסור ישראל ולבני

כביכול  Ó‡‰L˙שותפים, ÌeMÓƒ∆»¡∆
Ôk ‡e‰ כוחות שום אין באמת כי ≈

הקדושֿברוךֿהוא, Ôk,מלבד Ì‡ƒ≈
ÏÚ Á Èa eeËˆ ‡Ï ÚecÓ««…ƒ¿«¿≈…««

ÛezÈM‰ להאמין להם מותר אלא «ƒ
אמת? שאינו בדבר

Á ÈaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿≈…«
ÌL¯L והתהוו באו ממנו ומקורם »¿»

Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿«≈»
,ÔÈÓÏÚ העולמות ערך לפי המצומצם המוגבל האלוקי ÈÁ··e˙האור »¿ƒƒ¿ƒ«

,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ,לעיל כמבואר ‰eaÈc¯,שהוא, ÌÏBÚ האור ¿«≈»»¿ƒ««ƒ
'זולת' בבחינת שהם לנבראים וההשפעה הגילוי הוא שבאמצעותו האלוקי

˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ BLÈ,שונות ולדרגות שונים לעניינים שמתחלק ∆¿ƒ¿««ƒ¿«¿
·e˙kL BÓÎe43'וכו והכוכבים והירח השמש לגבי ÏÁ˜בתורה ¯L‡ ¿∆»¬∆»«

ÔÎÏÂ ,'Bb ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙B‡ EÈ˜Ï‡ אומות ‰' של שהשורש כיוון ¡…∆»¿»»«ƒ¿»≈
דרגות  חילוקי בה ששייך באלוקות זו מדרגה הוא fÓ‰העולם ‰NÚ«¬»ƒ∆

i˜Ï‡c‡ונשתלשל  ‡˜Ï‡ dÈÏ e¯˜c ,ÛezÈM‰ ÔÈÚ ÌÏˆ‡44 ∆¿»ƒ¿««ƒ¿»≈¡»»∆¡…«»

תפיסתם  לפי כי האלוקים, אלוקי לקדושֿברוךֿהוא, לו, קוראים שהם

האלוקים  אלוקי שהוא אלא הקדושֿברוךֿהוא מלבד אלוקים יש המוטעית

מלטעות  מנען לא לאלוהות, – חלק 'אשר הנזכר: הכתוב על רש"י (וכפירוש

‰e‡אחריהם'). ‰Ê ÏÎÂ באלוקות ÈÁa˙שהיא הדרגה ,¯eaÈc‰ ÔÈÚ ¿»∆ƒ¿««ƒ¿ƒ«
,ÌÓ‡ .ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ¿«≈»»¿ƒ»¿»

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa האור ¿ƒ«≈»»¿ƒ
גבול  הבלי ÔÈÚהאלוקי ‡e‰ƒ¿«

‰·LÁnL ,‰·LÁn‰ בניגוד ««¿»»∆«¿»»
ולפעמים  לדבר' 'עת שלפעמים לדיבור

המחשבה  הרי לחשות', dÏ'עת ÔÈ‡≈»
˙ËËBLÓe ˜ÒÙ‰ של במוחו ∆¿≈¿∆∆

הפסק,ÈÓz„האדם  BÚÂ„ללא »ƒ¿
,˙‡Ê תכונה עוד יש למחשבה …

Le·Ïמיוחדת  ‡È‰ ‰·LÁn‰L∆««¿»»ƒ¿
LÙp‰ ÌÚ „ÁeÈÓ‰ כמבואר «¿»ƒ«∆∆

שלושה  יש האדם לנפש בחסידות,

שדרכם  הביטוי אמצעי שהם 'לבושים'

דיבור  מחשבה, ופועלת, מתבטאת היא

לבוש  הוא המעשה ומתוכם, ומעשה,

יותר  הדיבור מהנפש, רחוק חיצוני

המחשבה  ואילו עצמה לנפש קרוב

בהתאחדות  עצמה הנפש עם מאוחדת

גמורה.

e‰ÊÂ45 אומות ששורש העובדה ¿∆
שבדרגת  האלוקות מבחינת הוא העולם

עלמין' כל eÓ‡L‰'ממלא ÌÚh‰«««∆¡»
˙ÈÁ·a ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡c¿»»ƒƒ¿ƒ«

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ יודעים ואי נם ¿«≈»»¿ƒ
של  סוף האין האלוקי באור להאמין

עלמין' כל 'סובב «¡«¿eÓ‡‰Â‰בחינת
··BÒ ˙ÈÁ·a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡ ,Èk ,ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒƒ»»

ÌL¯L נמשכים הם שמשם ומקורם »¿»
‡ÌÈ˜Ï,הוא  ÌMÓ וההתחלקות הצמצום עניין של ÈÁa˙השם ƒ≈¡…ƒ¿ƒ«

¯eaÈc‰ ÌÏBÚ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ,לעיל כמבואר העליון, האלוקי ¿«≈»»¿ƒ««ƒ
ÌL¯L Ï‡¯NÈ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó הוא נמשכים הם שמשם ומקורם «∆≈≈ƒ¿»≈»¿»

¯Ó‡Ók ,‰·LÁn‰ ÌÏBÚ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·a46 ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ«««¿»»¿«¬«
Ìb ‰eÓ‡‰ Ï‡¯NÈa LiM ‰Óe .‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿»»«∆≈¿ƒ¿»≈»¡»«
ÈtÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BqÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰a¿«¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈»»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈

,‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NiL,המדרש ‰Le¯Ètכדברי Úe„ik47 ∆ƒ¿»≈»¿«¿»»«»««≈
בחסידות  eÏÚLשמפרשים ,‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡na««¬«ƒ¿»≈»¿«¿»»∆»
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l`xyiיד ipa y`x z` `yz ik

ּבדרּגא  ׁשעלּו ּבמחׁשבה, עלּו יׂשראל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָּבּמאמר

מּכל  ׁשּלמעלה ׁשּבּמחׁשבה, נעלית ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהכי

למעלה  הּוא ׁשּׁשרׁשם זאת, ועֹוד ְְְְִִֶַַָָָֹהּגיּלּויים.

עלּו ּבחינת ּגם ּדהּנה, לגמרי, הּמחׁשבה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָמענין

ׁשהיא  אּלא מחׁשבה, ּבכלל זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבמחׁשבה,

רז"ל  מאמר ּדר ועל ּבּמחׁשבה. נעלית 46ּבחינה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

אף  הּנה ּדבר, לכל קדמה יׂשראל ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָמחׁשבּתן

מחׁשבה  מיחסים מקֹום, מּכל ּדבר, לכל ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָׁשּקדמה

אמנם, ּדבר. לכל ׁשּקדמה אּלא ּדבר, לכל ְְְְֶֶָָָָָָָָָָָזֹו

הּמחׁשבה  מענין למעלה הּוא הּנׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹׁשרׁש

נעלית  הּיֹותר מּבחינה ּגם למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָלגמרי,

ענין  זה על לֹומר ׁשּיי ׁשּלא ועד ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבּמחׁשבה,

ּביניהם  ׁשּייכּות ׁשאין ּכיון ּדבר, לכל קדימה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשל

רז"ל  ׁשאמרּו וזהּו נמל 48ּכלל. ּבנׁשמֹותיהן ּבמי  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּמחׁשבה  על ׁשההמלכה היינּו, צּדיקים, ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשל

מּובן  ׁשּמּזה יׂשראל, נׁשמֹות עם היא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָעצמּה

לגמרי. הּמחׁשבה מענין למעלה הם ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשהּנׁשמֹות

הּוא  ּבמחׁשבה עלּו ּדיׂשראל ׁשהענין ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהיינּו,

זה  ׁשעל מּזה, למעלה הּוא ׁשרׁשם אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָּבגיּלּוי ,

זֹו ּבבחינה ׁשרׁשם ּומּצד כּו'. נמל ּבמי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָנאמר

עצמּות  ּבבחינת ּגם האמּונה ענין ּבהם ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָיׁש

הּוא. ּברּו סֹוף אין ֵַָּומהּות

הּבחינֹות p‰Â‰ו) ּכל ּביׂשראל ׁשּיׁש היֹות עם ¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֵֶַָָ

ּבבחינת  האמּונה רק לא ְֱֱִִֶַַָָָָֹׁשּבאמּונה,

ּבבחינת  האמּונה רק ולא עלמין, ּכל ְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹממּלא

ּבבחינת  האמּונה ּגם אּלא עלמין, ּכל ְְֱִִִֵֶַַָָָָָסֹובב
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קצת).48) לשון (בשינוי ג פ"ב, רבה רות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰·LÁnaL ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯„a עלה ששם היינו 'עלו' ישראל שבני ¿«¿»¬ƒ«¬≈∆««¿»»

בבחינת  ביותר הנעלית בדרגה ישראל בנשמות העליון האלוקי הרצון

‰ÌÈÈelÈbהמחשבה, ÏkÓ ‰ÏÚÓlL שהן הדרגות מכל יותר הנעלים ∆¿«¿»ƒ»«ƒƒ
האלוקות. בעצמות שקשורה דרגה זו כי והארה, Ê‡˙,גילוי „BÚÂ ולנשמות ¿…

(שבגללה  נוספת מעלה יש ישראל

עלמין' כל ב'סובב היא שלהם האמונה

עלמין') כל ב'ממלא רק ולא

ÌL¯ML בעומק ישראל, בני של ∆»¿»
המחשבה ‰e‡יותר, בבחינת רק לא

אפילו  אלא במחשבה' «¿»¿ÏÚÓÏ‰ו'עלו
,È¯Ó‚Ï ‰·LÁn‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«««¿»»¿«¿≈
eÏÚ ˙ÈÁa Ìb ,‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ«»
ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ,‰·LÁÓa¿«¿»»¬≈∆ƒ¿«

‡È‰L ‡l‡ ,‰·LÁÓ במחשבה «¬»»∆»∆ƒ
LÁna·‰,עצמה  ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa¿ƒ»«¬≈««¿»»

עצם  איננה המחשבה שנפש כשם אבל

העליונה  המחשבה למעלה כך הנפש,

ממש. האלוקות עצמיות »¿ÏÚÂאיננה
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó C¯c46 במדרש ∆∆«¬«««

‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ôz·LÁÓ«¿«¿»∆ƒ¿»≈»¿»
¯·c ÏÎÏ:המדרש (וכדברי ¿»»»

דבר. לכל קדמה ישראל של "מחשבתן

אחת  למטרונה נשוי שהיה למלך משל

נמצא  אחת פעם בן. ממנה לו היה ולא

מילנין  טלו אמר: בשוק, עובר המלך

בן  אומרין, הכל והיו לבני, זו  וקלמין

וקלמין  מילנין טלו אומר והוא לו אין

לו  אין בן אומרין הכול והיו לבני, זו

המלך  שצפה אלולי טלו, אומר והוא

היה  לא בן, ממנה להעמיד עתיד שהוא

כך  לבני, וקלמין מילנין טלו אומר

הקדושֿברוךֿהוא  שצפה אילולי

לקבל  עתידין ישראל דורות כ"ו שאחר

צו  בתורה כותב היה לא התורה, את

ישראל"), בני אל דבר ישראל, בני את

,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„wL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆»¿»¿»»»
שהיא  היינו קדמה, ישראל של שמחשבתן אומר המדרש שאמנם למרות

בבריאה, אחר דבר כל על מהמחשבה יותר, ונעלית יותר «ÏkÓƒעדיפה
,ÌB˜Ó עצמה זו c·¯באמירה ÏÎÏ BÊ ‰·LÁÓ ÌÈÒÁÈÓ ואומרים »¿«¬ƒ«¬»»¿»»»

על  למחשבה ישראל בני על האלוקית המחשבה בין ושייכות, קשר יחס, שיש

הדברים, שאר Ó„wL‰כל ‡l‡ ישראל בני של c·¯.המחשבה ÏÎÏ ∆»∆»¿»¿»»»
˙BÓLp‰ L¯L ,ÌÓ‡ יותר ובפנימיות יותר ÏÚÓÏ‰בעומק ‡e‰ »¿»…∆«¿»¿«¿»

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,È¯Ó‚Ï ‰·LÁn‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«««¿»»¿«¿≈¿«¿»«ƒ¿ƒ»«≈«¬≈

‰ÓÈ„˜ ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ CÈiL ‡lL „ÚÂ ,‰·LÁnaL∆««¿»»¿«∆…«»««∆ƒ¿»∆¿ƒ»
¯·c ÏÎÏ,במחשבה שעלה Ì‰ÈÈaאחר ˙eÎÈiL ÔÈ‡L ÔÂÈk בין ¿»»»≈»∆≈«»≈≈∆

הנבראים  שאר לכל ישראל ישראל ÏÏkנשמות נשמות של והמקור והשורש ¿»
לאיןֿערוך. נעלה ממקור הוא

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ48 במדרש ¿∆∆»¿««
,CÏÓ ÈÓa כביכול,,התייעץ ¿ƒƒ¿«

בריאת  כללות אודות הקדושֿברוךֿהוא

ÏLהעולם  Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆
‰ÎÏÓ‰‰L ,eÈÈ‰ ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«¿∆««¿»»

dÓˆÚ ‰·LÁn‰ ÏÚ כללות לגבי «««¿»»«¿»
BÓL˙הבריאה  ÌÚ ‡È‰ƒƒƒ¿

Ô·eÓ ‰fnL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ∆»
Ì‰ ˙BÓLp‰L גבוה ומקור משורש ∆«¿»≈

‰LÁn·‰מאוד  ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«««¿»»
ÔÈÚ‰L ,eÈÈ‰Â .È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¿∆»ƒ¿»
‡e‰ ‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈»¿«¿»»

,ÈelÈ‚a בגילוי באים שהדברים כפי ¿ƒ
מעניין  נמשכו ישראל בני בפועל,

אומות  של משורשם (בשונה המחשבה

כמבואר  הדיבור, מעניין שהוא העולם

באריכות) ÌL¯Lלעיל Ï·‡¬»»¿»
שהוא  כפי ישראל בני של ומקורם

ובפנימיות  ÏÚÓÏ‰בעומק ‡e‰¿«¿»
,‰fÓמהמחשבה Ê‰למעלה ÏÚL ƒ∆∆«∆

מושרשות  שהן כפי ישראל נשמות על

המחשבה מעניין ÈÓaלמעלה ¯Ó‡∆¡«¿ƒ
ÌL¯L „vÓe .'eÎ CÏÓ של ƒ¿«ƒ«»¿»

ישראל BÊנשמות ‰ÈÁ·a שלמעלה ƒ¿ƒ»
המחשבה  ÔÈÚמעניין Ì‰a LÈ≈»∆ƒ¿«

‰eÓ‡‰ כל 'ממלא בבחינת רק לא »¡»
גם  שקיימת אמונה שהיא עלמין'

כל  ב'סובב רק ולא העולם באומות

אלא  יותר נעלית אמונה שהיא עלמין'

ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ««¿«≈
‡e‰ Ce¯a ÛBÒ הן שלמעלה »

מ'סובב'. והן מ'ממלא'

Ïk Ï‡¯NÈa LiL ˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰Â (Â שלוש˙BÈÁa‰ ¿ƒ≈ƒ¡∆≈¿ƒ¿»≈»«¿ƒ
,‰eÓ‡aL,למעלה מלמטה לעיל, ‰‡eÓ‰האמורות ˜¯ ‡Ï ∆»¡»…«»¡»

,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·a המוגבל האלוקי באור והכרה אמונה שהיא ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
העולם) באומות גם שקיים (דבר בעולמות ¯˜המתלבש ‡ÏÂ בבני שיש ¿…«

את  ÔÈÓÏÚ,ישראל Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰ והכרה אמונה שהיא »¡»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
בעולמות  פנימית מהתלבשות שלמעלה הבליֿגבול האלוקי יש ‡l‡באור ∆»

ישראל  אתÌbבבני ‡ÔÈאפילו ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰ «»¡»ƒ¿ƒ««¿«≈
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טו `"iyz'd ,ipy xc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

מקֹום, מּכל הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות ְִֵַַָָָעצמּות

ּבהם  ׁשּיפרנס מהימנא, רעיא למׁשה הם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹצריכים

ּבבחינת  האמּונה מיּבעי לא והיינּו, האמּונה. ְְְֱֱִִִֵֶַַָָָָָֹאת

ׁשּלהיֹותּה הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּותֹו ְְִֵֶַַָָעצמּותֹו

ּבהעלם, ׁשּתּׁשאר אפׁשר הרי ּבלבד, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָירּוּׁשה

הּגיּלּוי, אל ההעלם מן לגּלֹותּה צרי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּומׁשה

עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת האמּונה ּגם ְְֱִִִֵֶַַָָָָָאּלא

ׁשּמׁשה  וצרי מּקיף, ּבבחינת ׁשּתּׁשאר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר

ׁשּגם  מּזה, ויתרה ּבפנימּיּות. זֹו אמּונה ְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָימׁשי

הּמּוּׂשגת  עלמין ּכל ממּלא ּבבחינת ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָהאמּונה

ּכדי  אמּונה, ּדרעה הענין ּבּה להיֹות  צרי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבּׂשכל,

למחׁשבה  עד הּפנימּיים, הענינים ּבכל ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָׁשּתחּדֹור

ּגּנבא  להיֹות אפׁשר זאת ולּולי ּומעׂשה, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹּדיּבּור

ּכאמּור, ּבפׁשטּות, קריא רחמנא מחּתרּתא ְְְְְֲַַַַַָָָָָָָאּפּום

ּדברים  לעׂשֹות אפׁשר ּבתאוֹות הּׁשיּקּוע ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָׁשּמּצד

עֹוׂשים, אינם העֹולם אּוּמֹות חסידי ׁשּגם ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכאּלה

ׁשּזן  מהימנא, רעיא מׁשה, ּפעּוּלת היא זה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹועל

ׁשּבמׁשה  לפי והיינּו האמּונה. את ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹּומפרנס

הּמים 49ּכתיב  מּבחינת מׁשיתיהּו, הּמים מן ּכי ְְְִִִִִִִִִַַַַַ

הּׁשמים  ּוׁשמי מהּׁשמים ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעליֹונים

יכֹול  ולכן עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ְְְִִֵֵֵֶַָָָָׁשהם

האמּונ  את ּגם עצמּותֹולהמׁשי ּבבחינת ה ְְְְֱִִִֶַַַַָָ

ממׁשי זֹו ואמּונה הּוא. ּברּו סֹוף אין ְֱִֵֶַַָָּומהּותֹו

יׁש ׁשרׁשם ׁשּמּצד לפי ּדוקא, ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמׁשה

לעיל  ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו זֹו אמּונה ּבחינת 50ּבהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָ
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(49.(233 ע' (לעיל פ"ד זו שנה המשפטים ואלה ד"ה ע"ג. ריש עו, משפטים תו"א וראה י. ב, ואלה 50)שמות ד"ה

שם. המשפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ למעלה הן והוא הגדרה, ומכל תואר מכל הנעלה »

עניין  את ישראל בבני יש כבר לכאורה כן ואם מ'סובב', למעלה והן מ'ממלא'

בשלימות ‰Ìהאמונה ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ישראל בני עדיין זאת, בכל ƒ»»¿ƒƒ≈
ÓÈ‰Ó‡,זקוקים  ‡ÈÚ¯ ‰LÓÏ,הנאמן ויגביר Ò¯ÙiLהרועה ויחזק ¿…∆«¬»¿≈¿»∆¿«¿≈

.‰eÓ‡‰ ˙‡ Ì‰a והצורך »∆∆»¡»
על  ישראל בני של האמונה ב'פרנסת'

הדרגות  שלוש בכל הוא משה ידי

לעיל  ÈÚaÈÓהאמורות ‡Ï ,eÈÈ‰Â¿«¿…ƒ»≈
את  'לפרנס' צורך שיש לומר צריך אין

B˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰»¡»ƒ¿ƒ««¿
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ B˙e‰Óe«≈»

Ïa·„,כיוון  ‰Me¯È d˙BÈ‰lL∆ƒ¿»¿»ƒ¿«
מצד  אליו מגיע שהאדם דבר ולא

שלו, והיגיעה העבודה ידי על עצמו,

¯LÙ‡ È¯‰ אכן זו אמונה כי שאם ¬≈∆¿»
ייתכן  זאת בכל ≈«MzL∆ƒ‡¯קיימת,

זו  נעלית LÓe‰אמונה ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈…∆
האמונה  את והמפרנס CÈ¯»̂ƒהרועה

‚ÏÏ‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓ d˙Bl ¿«»ƒ«∆¿≈∆
,ÈelÈb‰ ונרגשת ניכרת שתהיה «ƒ

גלוייה  בצורה Ìbבאדם ‡l‡ אפילו ∆»«
Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰»¡»ƒ¿ƒ«≈»

,ÔÈÓÏÚ עמוק פחות עניין שהיא »¿ƒ
האלוקות, בעצמות מהאמונה ופנימי

כי  וחיזוק 'פרנסה' צריכה היא גם

¯LÙ‡ ייתכן¯‡MzL האמונה ∆¿»∆ƒ»≈
עלמין' כל ÛÈwÓב'סובב ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ

CÈLÓÈמלמעלה, ‰LnL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…∆«¿ƒ
BÊ ‰eÓ‡ שתחדור˙eiÓÈÙa ¡»ƒ¿ƒƒ

בו  ונרגשת ניכרת ותהיה האדם

והנהגתו. מעשיו על «≈ÈÂƒ˙¯‰ותשפיע
,‰fÓ על האמונה 'פרנסת' בעניין ויש ƒ∆

רבנו  משה יותר ידי עוד גדול חידוש

ÌbL אפילו˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰ ∆«»¡»ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ אמונה שהיא ¿«≈»»¿ƒ

˙‚Oen‰ ומובנתÏÎOa ובהכרה במודעות נמצאת כבר היא הרי ולכאורה «∆∆«≈∆
באמונה  שאפילו הוא החידוש הנה בה, להוסיף מה ואין בשלימות האדם של

‡eÓ‰,זו  ‰Ú¯c ÔÈÚ‰ da ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ אותה 'לפרנס' צורך ויש »ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈¡»
¯BcÁzL È„k בשכל המושגת הזו ‰ÌÈiÓÈtהאמונה ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ¿≈∆«¿¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ

האדם, NÚÓe‰,של ¯eaÈc ‰·LÁÓÏ „Ú כל על תשפיע והאמונה «¿«¿»»ƒ«¬∆
בפועל הנהגתו Ê‡˙פרטי ÈÏeÏÂ'פרנסת' של המיוחדת הפעולה וללא ¿≈…

בפנימיות  האמונה את שמחדירה רבינו משה ידי על יכול ‡LÙ¯האמונה ∆¿»

˙BÈ‰Ï של הנהגה שהיא האמונה היפך הנהגה של ‡Ìetמצב ‡·pb ƒ¿«»»«
¯eÓ‡k ,˙eËLÙa ‡È¯˜ ‡ÓÁ¯ ‡z¯zÁÓ,במאמר vnL„לעיל «¿«¿»«¬»»»¿»¿«¿»»∆ƒ«

¯LÙ‡ ˙BÂ‡˙a ÚewÈM‰ עלול יהיה בה' המאמין BNÚÏ˙שיהודי «ƒ«¿«¬∆¿»«¬
,ÌÈNBÚ ÌÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡ È„ÈÒÁ ÌbL ‰l‡k ÌÈ¯·c כי ¿»ƒ»≈∆∆«¬ƒ≈»»≈»ƒ

האמונה  על מסתיר בתאוות השיקוע

ולהשפיע  בפנימיות לחדור ממנה ומונע

בפועל  והנהגתו מעשיו Ê‰על ÏÚÂ¿«∆
‡ÈÚ¯ ,‰LÓ ˙leÚt ‡È‰ƒ¿«…∆«¬»

,‡ÓÈ‰Ó את הרועה הנאמן הרועה ¿≈¿»
‡˙האמונה  Ò¯ÙÓe ÔfL∆»¿«¿≈∆

‰eÓ‡‰ בפנימיות שתחדור וגורם »¡»
יוכל  שלא כך ההנהגה על תשפיע וכן

מחתרתא  אפום 'גנבא של מצב להיות

קריא'. רחמנא

של  ה'פרנסה' מדוע ומבאר וממשיך

היא  בפנימיות והחדרתה האמונה

משה: ידי על דווקא

·È˙k ‰LÓaL ÈÙÏ eÈÈ‰Â49 ¿«¿¿ƒ∆¿…∆¿ƒ
על  'משה' בשם שנקרא בתורה כתוב

e‰È˙ÈLÓ,שם  ÌÈn‰ ÔÓ Èkƒƒ««ƒ¿ƒƒ
שנמשה ולפי  כך על מדובר פשוטו

לא  כי בתיבה הונח כאשר היאור ממי

גזירת  מפני להצפינו עוד אפשר היה

פנימיות  ולפי בתורה, כמסופר פרעה,

'נמשה' רבינו שמשה הכוונה העניינים,

‰ÌÈnונמשך  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««ƒ
ÌÈÓM‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ∆¿«¿»≈«»«ƒ

ÌÈÓM‰ ÈÓLe מהשמים למעלה ¿≈«»«ƒ
מהשמים  למעלה וגם התחתונים

העליונים'Ì‰Lהעליונים 'המים ∆≈
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ומשם ¿ƒ«≈»»¿ƒ

נמשך  מ'סובב' גם שלמעלה ממדריגה

רבינו  ÏBÎÈמשה ÔÎÏÂ רבינו משה ¿»≈»
CÈLÓ‰Ï מישרא ואחד אחד ל בכל ¿«¿ƒ

˙ÈÁ·a ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ìb«∆»¡»ƒ¿ƒ«
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ שלמעלה האלוקות עצמות «¿«≈»

'סובב'. והן 'ממלא' הן המדריגות, מכל BÊמעלה ‰eÓ‡Â בעצמות האמונה ∆¡»
Âc˜‡,האלוקות Ï‡¯NÈa ‰LÓ CÈLÓÓ,העולם באומות ÈÙÏולא «¿ƒ…∆¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

ÌL¯L „vnL'במחשבה עלו ישראל ש'נשמות באלוקות למעלה ∆ƒ«»¿»
לעיל) ישראל LÈ(כמבואר BÊבבני ‰eÓ‡ ˙ÈÁa Ì‰a האמונה ≈»∆¿ƒ«¡»

האמונה  דרגות שלוש מבין ביותר הנעלית הדרגה האלוקות, ומהות בעצמות

לעיל  ÏÈÚÏהמבוארות ¯‡a˙pL BÓÎe)50 המתחיל דיבור במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
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l`xyiטז ipa y`x z` `yz ik

קנין  ּכמֹו ׁשּזהּו עברי, עבד תקנה ּכי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָּבענין

ההעלם  ּגיּלּוי רק אּלא חדׁש, ּדבר ).51ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשקל.ÏÚÂז) מחצית ענין ּכן ּגם יּובן  זה ּפי ¿«ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ

אמרּו הּׁשקל מחצית ּבענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָּדהּנה

למׁשה 52רז"ל  הּקּב"ה לֹו הראה אׁש ׁשל מטּבע ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ידי  ׁשעל והיינּו, יּתנּו, ּכזה יּתנּו, זה לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָואמר

אתערּותא  ּבחינת מּלמּטה, הּׁשקל מחצית ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָנתינת

ׁשל  מטּבע  ּבחינת מלמעלה ממׁשיכים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלתּתא,

ּבחינת  רק זֹוהי אמנם ּדלעילא. אתערּותא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאׁש,

מּגעת  ּדלתּתא ׁשהאתערּותא  ּדלעילא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאתערּותא

ידי  ועל ידּה, על ונמׁשכת ּבערּכּה ׁשהיא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשם,

ּדלעילא  אתערּותא ּבחינת ּכ אחר נמׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָזה

ּדר ועל לׁשם. מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאין

ׁשּתי  ּבזה ׁשּיׁש ּדלּבא, רעּותא ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהמבֹואר

על 53ּבחינֹות  הּבאה ּדלּבא רעּותא ּבחינת יׁש . ְְְְִִִֵַַַָָָָ

למעלה  היֹותּה ׁשעם היינּו ההתּבֹוננּות, ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָידי

ידי  על נמׁשכת היא הרי מקֹום מּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהּׂשגה,

ׁשאינּה ּדלּבא רעּותא ּבחינת ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָההתּבֹוננּות.

הּנׁשמה  ּבעצם היא אּלא התּבֹוננּות, ידי על ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבאה

הּקדׁש, ּבׁשקל הּׁשקל מחצית ענין וזהּו ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹכּו'.

ּכּידּוע  מּקדֹוׁש, ׁשּלמעלה ּדייקא, ההפרׁש54קדׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ההמׁשכה, הּוא ּדקדֹוׁש לקדׁש, קדֹוׁש ְְְֵֶַַָָָָֹּבין

ׁשּקדֹוׁש ּדאף הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבענין ְְְְְִֶַַַַָָָָוכמבֹואר

ה  ל ׁשֹון מּכל הּוא ּומּובּדל, קדֹוׁש ׁשהּוא פרׁשה, ְְְִֶַָָָָָ

ּגם  וכמרּוּמז ,ונמׁש ּברּו ּגם הּוא הרי ְְְְֲִֵַַַָָָָמקֹום

ההמׁשכה  על הּמֹורה ּבוא"ו הּוא ׁשּקדֹוׁש 55ּבכ, ְְְֶֶַַַַָָָָָ
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ב.51) עו, ד. עה, משפטים תו"א ועוד.52)ראה יג. ל, תשא פרש"י ט. תשא תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי ראה

וש"נ.53) .(186 ע' תשי"א קיז. ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה רסח. ע' שם עטר"ת סה"מ תו"א 54)ראה

שם. ותרנ"ד תר"ל סה"מ ד. קיא, שם ואילך.55)הוספות ג מ, שה"ש ב. כד, ג. כב, תזריע לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תשי"א  זו, שנה משפטים פרשת שבת בהתוועדות שנאמר המשפטים' 'ואלה

¯·c BÈ‡L ÔÈ˜ BÓk e‰fL ,È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆≈»»
ÌÏÚ‰‰ ÈelÈb ˜¯ ‡l‡ ,L„Á51 ממשיך רבנו שמשה שם כמבואר »»∆»«ƒ«∆¿≈

זה  אין כי תקנה', 'כי בכתוב נקראת זו והמשכה באלוקות דעת ישראל בבני

התהוות  ולא מציאותם בעצם שינוי

קודם  בהם היה שלא לגמרי חדש דבר

בהם  שקיים מה של גילוי אלא לכן,

הדבר  ולכן שורשם, מצד בהעלם כבר

מרשות  מעבר שהוא ל'קניין' נמשל

מהותי  שינוי בדבר לפעול מבלי לרשות

קיים  היה שלא חדש דבר ליצור ומבלי

משה  בענייננו, גם וכך הקנין, קודם

את  ישראל בבני ו'מפרנס' ממשיך רבנו

אמונה  ביותר, הגבוהה בדרגה האמונה

ישראל  בני כי האלוקות, בעצמות

שרשם  מצד לזה ).שייכים
‰Ê Èt ÏÚÂ (Ê לעיל המבואר ¿«ƒ∆

רבנו  משה פעולת אודות באריכות

האמונה, בעניין ישראל בנשמות

ו  האמונה ש'מפרנס' את בהם ממשיך

האלוקות  ומהות Ìbבעצמות Ô·eÈ««
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ Ôk ופעולתה ≈ƒ¿««¬ƒ«∆∆

רבינו, משה ידי על ישראל בנשמות

ומבאר. שממשיך כפי

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÈÚa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ«∆∆
Ï"Ê¯ e¯Ó‡52 בפירוש גם והובא »¿««

מחצית  על הציווי שבעת כאן רש"י

‡Lהשקל  ÏL ÚaËÓ בצורת «¿≈«∆≈
השקל  ‰aw"‰מחצית BÏ ‰‡¯‰∆¿»«»»

‰Êk ,ezÈ ‰Ê BÏ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ¿…∆¿»«∆ƒ¿»∆
,eÈÈ‰Â ,ezÈ על הדברים ופירוש ƒ¿¿«¿
הוא הפנימיות È˙˙פי È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ«

,‰hÓlÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿«»
,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  מצד מלמטה, התעוררות

˙ÈÁa ‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿«¿»¿ƒ«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ,L‡ ÏL ÚaËÓ מצד מלמעלה, התעוררות «¿≈«∆≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»

È‰BÊהאלוקות. ÌÓ‡ מלמעלה שנמשכת וההתעוררות ¯˜ההמשכה »¿»ƒ«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa כזה z˙Ïc‡מסוג ‡˙e¯Ú˙‡‰L ¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»

,ÌLÏ ˙ÚbÓ אותה ומעוררות גורמת דלתתא' ש'אתערותא כזו המשכה «««¿»
דלעילא'È‰L‡כיוון ל'אתערותא dk¯Úaה'אתערותא ויחס ערך לה יש ∆ƒ¿∆¿»

d„Èדלתתא' ÏÚ ˙ÎLÓÂ ידי ועל האדם מצד דלתתא' וה'אתערותא ¿ƒ¿∆∆«»»

דלעילא', ה'אתערותא המשכת את הגורמת היא Ê‰עבודתו, È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
דלתתא' ל'אתערותא בערך שהיא כזו דלעילא' 'אתערותא נמשכת שתחילה

Ck ¯Á‡ CLÓ'ה בעבודת יותר נעלה ‡˙e¯Ú˙‡בשלב ˙ÈÁa ƒ¿»««»¿ƒ«ƒ¿¬»
ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L ‡ÏÈÚÏc אתערותא' והיא ƒ¿≈»∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««¿»

בערך  שלא נעלית דלעילא'

דלתתא'. מה'אתערותא

ÔÈÚa ¯‡B·Ó‰ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆«¿»¿ƒ¿«
,‡aÏc ‡˙eÚ¯ שלמעלה הלב רצון ¿»¿ƒ»

ÈzLמהשכל  ‰Êa LiL∆≈»∆¿≈
˙BÈÁa53‡˙eÚ¯ ˙ÈÁa LÈ . ¿ƒ≈¿ƒ«¿»

‰‡a‰ ‡aÏc ומתעוררתÈ„È ÏÚ ¿ƒ»«»»«¿≈
˙eBa˙‰‰,השכליתeÈÈ‰ «ƒ¿¿«¿

d˙BÈ‰ ÌÚL'דלבא ה'רעותא ∆ƒ¡»
‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ רצון' ונקראת ¿«¿»≈«»»

‰È‡עצמי', È¯‰ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈ƒ
˙ÎLÓ ומתגלית ÏÚומתעוררת ƒ¿∆∆«

˙eBa˙‰‰ È„È שכאשר (אלא ¿≈«ƒ¿¿
ה', בגדולת בהתבוננות מדובר

סוף  אין באור היא ההתבוננות

השתלשלות'). מ'סדר ≈¿LÈÂשלמעלה
dÈ‡L ‡aÏc ‡˙eÚ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»¿ƒ»∆≈»

,˙eBa˙‰ È„È ÏÚ ‰‡a ואין »»«¿≈ƒ¿¿
ולגלות  לעורר ההתבוננות של בכוחה

‰ÓLp‰אותה  ÌˆÚa ‡È‰ ‡l‡∆»ƒ¿∆∆«¿»»
'eÎ של העצמית ההתקשרות מצד

סוף. האין בעצמות הנשמה עצם

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
,L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆

,‡˜ÈÈc L„˜ ואומר מדייק והכתוב …∆«¿»
'הקודש', שקל של מחצית שזו כאן

'קודש' LB„wÓ,בחינת ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»
Úe„ik54 החסידות בתורת «»«

,L„˜Ï LB„˜ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»¿…∆
,‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ LB„˜c¿»««¿»»

ÔÈÚa ¯‡B·ÓÎÂ המילים פירוש ¿«¿»¿ƒ¿«
Û‡c ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿«

,‰L¯Ù‰ ÔBLÏ ‡e‰ LB„wL להורותÏc·eÓe LB„˜ ‡e‰L ∆»¿«¿»»∆»¿»
והנבראים, מהעולמות Ce¯aומרומם Ìb ‡e‰ È¯‰ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈«»

,CLÓÂ המשנה (כלשון המשכה מלשון היא שברכה בחסידות כמובא ¿ƒ¿»
הגפן) עץ ענפי את מכופף היינו הגפן', את CÎa'המבריך Ìb Êne¯ÓÎÂ¿«¿»«¿»

LB„wL'קדש' למילה בניגוד 'קדוש', ‰Bn¯‰המילה Â"‡Âa ‡e‰ ∆»¿»«∆
למטה  מלמעלה הנמשך ארוך קו היא שצורתה וא"ו »ÏÚהאות
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יז `"iyz'd ,ipy xc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

ּכל  על עלמין ּכל סֹובב ּבגדר ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָוהיינּו,

ּבגרמיּה מיּלה היא קדׁש ּכן ּׁשאין מה ,56ּפנים, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

עלמין. ּכל מּסֹובב ּגם ׁשּלמעלה ּבחינה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּזֹוהי

נפׁשֹו ּכפר איׁש ונתנּו נתינת 2וזהּו ידי ׁשעל , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּומהּותֹו עצמּותֹו ּבחינת נמׁש הּׁשקל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָמחצית

ּובחינת  ׁשּבּנפׁש היחידה ּבחינת מּצד ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיתּבר

ׁשּבּנפׁש ּביחידה המלּוּבׁש ׁשּׁשרׁשֹו57יחיד , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

זה  ועל לעיל. ּכּנזּכר  יתּבר ּומהּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבעצמּותֹו

ׁשּמׁשה  ׁשּזהּו ּדוקא, ראׁש את תּׂשא ּכי ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹנאמר

יׂשראל  ּבני ראׁש את ּומגּביּה מנּׂשא ,58רּבינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

נפׁשֹו, ּדכפר הענין להיֹות יּוכל זה ידי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעל

סֹוף  אין ּומהּות עצמּות המׁשכת ענין ְְְִֵֶַַַַַָׁשהּוא

הּוא. ָּברּו

‰Ê·eּבּמדרׁש רז"ל ּׁשאמרּו מה ׁשאמר 59יּובן »∆ְְִֶֶַַַַַַָָָ

מחצית  מצות אֹודֹות להּקּב"ה ְְֲִִֶַַַָָֹמׁשה

לֹו ואמר הּבאים, ּבּדֹורֹות עּמּה ּיהיה מה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּׁשקל

עתיד, לׁשֹון תּׂשא ּכי ּכתיב ׁשּלכן ְְִִִִֵֶַָָָָָהּקּב"ה

מצוה  על מׁשה ׁשאל מּדּוע מּובן אינֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּדלכאֹורה

נכלל  זֹו ׁשּבמצוה הּוא, הענין א ּדוקא. ְְְְְִִִֶַַָָָָָזֹו

הּקרּבנֹות  ענין ׁשּזהּו האדם, עבֹודת ענין ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּכללּות

מתמעט  זה ידי ׁשעל הּׁשקל, מּמחצית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשהביאּו

והיינּו, ּבּקדּוּׁשה, ונכלל הּבהמית ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָהּנפׁש

ּׁשאפׁשר  ּומה להתּברר, אפׁשר ּׁשאי מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנתמעט

היא  ׁשהעבֹודה ועד ּבּקדּוּׁשה, נכלל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלהתּברר

זה  ידי ׁשעל נפׁשֹו, ּכפר איׁש ּדונתנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹּבאֹופן

מיּלה  קדׁש הּקדׁש, ׁשקל לבחינת ְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹמּגיעים

ממּלא  ּבחינת רק לא ׁשּנמׁש והיינּו, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹּבגרמיּה,

ול  עלמין, אּלא ּכל עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת רק א ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

קּמיּה ּדכּוּלא יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ּבחינת ְְְְִִֵֵַַַַַָָּגם

חׁשיב  זֹו60ּכלא מצוה על מׁשה ׁשאל ולכן . ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ
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ב.56) צד, וש"נ.57)זח"ג .57 ע' תרצ"ו סה"מ א. כה, ראה פ' ר"פ 58)לקו"ת יל"ש וראה א'תתלח. ע' תשא אוה"ת ראה

ואילך). 673 ע' ח"ב תשמ"ז (התוועדויות תשמ"ז תשא ש"פ שיחת יב 59)תשא. ל, תשא שלימה תורה ג. תשא תנחומא

וש"נ. לח). לב.60)(אות ד, דניאל ע"פ ב יא, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰55 מלמעלה ונמשך יורד 'הקדושֿברוךֿהוא' של האלוקי שהאור ««¿»»

e‰L‡למטה, ,eÈÈ‰Â'קדוש' הנקרא האלוקי Ïkהאור ··BÒ ¯„‚a ¿«¿∆¿∆∆≈»
,ÌÈt Ïk ÏÚ ÔÈÓÏÚ ומרומם מובדל הוא מעלתו מצד הוא אמנם כלומר, »¿ƒ«»»ƒ

שמאיר  'סובב' אור והוא והבדלה הפרשה שעניינו קדושה לשון עליו נאמר ולכן

פנימית, בהתלבשות ולא מקיף בדרך

לעולמות  שייכות לו יש שני מצד אבל

העולמות על 'סובב' ÔÈ‡Mוהוא ‰Ó«∆≈
‡È‰ L„˜ Ôk הזוהר lÈÓ‰כלשון ≈…∆ƒƒ»

dÈÓ¯‚a56, לא עצמה, בפני מילה ¿«¿≈
שעניין  תיאור שפירושה 'קדוש' כמו

לקדושה  הכוונה אלא קדוש הוא מסויים

ÏÚÓlL‰עצמה  ‰ÈÁa È‰BfL∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿»
Ìb אפילוÔÈÓÏÚ Ïk ··BqÓ «ƒ≈»»¿ƒ

לגמרי. מהעולמות ונעלית

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי e˙Âהפירוש ¿∆¿»¿
BLÙ ¯Ùk LÈ‡2È„È ÏÚL , ƒ…∆«¿∆«¿≈

CLÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˙È˙¿ƒ««¬ƒ«∆∆ƒ¿»
ישראל לבני »ÈÁa¿ƒ˙ומתגלה

B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ והמהות העצם «¿«
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של

,C¯a˙Èהיא vÓ„וההמשכה ƒ¿»≈ƒ«
LÙpaL ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa הדרגה ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

הנשמה  של פנימית והכי עמוקה הכי

ÈÁÈ„האלוקית  ˙ÈÁ·e מדריגת ¿ƒ«»ƒ
'יחיד' הנקראת «¿»‰LaeÏÓהאלוקות

LÙpaL ‰„ÈÁÈa57BL¯ML , «¿ƒ»∆«∆∆∆»¿
האלוקית  הנשמה ¿»¿B˙eÓˆÚaשל

.ÏÈÚÏ ¯kÊpk C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈«ƒ¿»¿≈
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ רבינו משה Èkאל ¿«∆∆¡«ƒ

,‡˜Âc L‡¯ ˙‡ ‡O˙ כך ועל ƒ»∆…«¿»
מדוע  המאמר בתחילת השאלה נשאלה

לשון  ולא תשא', 'כי זה לשון נאמר

ומניין  מספר שמשמעו ∆∆e‰fLאחר
dÈa‚Óe ‡OÓ eÈa¯ ‰LnL∆…∆«≈¿«≈«¿ƒ«

למעלה  Èaומרומם L‡¯ ˙‡∆…¿≈
Ï‡¯NÈ58 את בהם ומפרנס ורועה ƒ¿»≈

ביותר, הנעלה באופן בה' האמונה

באריכות, לעיל È„Èכמבואר ÏÚL∆«¿≈
¯ÙÎc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰Ê∆«ƒ¿»ƒ¿»¿…∆
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,BLÙ«¿∆ƒ¿««¿»«
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»

‡e‰.ישראל נשמות היינו ב'נפשו', ויתגלה שיומשך

L¯„na Ï"Ê¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e59‰LÓ ¯Ó‡L »∆««∆»¿«««ƒ¿»∆»«…∆
dnÚ ‰È‰i ‰Ó Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˙ÂˆÓ ˙B„B‡ ‰"aw‰Ï¿«»»ƒ¿««¬ƒ«∆∆«ƒ¿∆ƒ»

,ÌÈ‡a‰ ˙B¯Bca הבדלים יש אכן המאמר בהתחלת לעיל שנתבאר וכפי ««»ƒ
בני  למניין בשייכות הראשונה, בפעם שהייתה כפי השקל מחצית מצוות בין

וכפי  המשכן, לבניין ובשייכות ישראל

הבאים, בדורות BÏשהיא ¯Ó‡Â¿»«
‡O˙ Èk ·È˙k ÔÎlL ‰"aw‰«»»∆»≈¿ƒƒƒ»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,„È˙Ú ÔBLÏ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ‰LÓ Ï‡L ÚecÓ Ô·eÓ»««»«…∆«

‡˜Âc BÊ ‰ÂˆÓ עליה יהא מה ƒ¿»«¿»
זו  שאלה שאל ולא הבאים, בדורות

אחרות? מצוות לגבי

BÊ ‰ÂˆÓaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ¿»
השקל' 'מחצית eÏÏk˙של ÏÏÎƒ¿»¿»

e‰fL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÔÈÚƒ¿«¬«»»»∆∆
שהאדם  העבודה של הכללי התוכן

ה' את ‰Ba¯w˙עובד ÔÈÚƒ¿««»¿»
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnÓ e‡È·‰L∆≈ƒƒ«¬ƒ«∆∆

‰Ê È„È ÏÚL קרבנות מביא שהאדם ∆«¿≈∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ËÚÓ˙Ó והיא ƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ

מהנפש ÏÏÎÂמתבטלת  חלק ¿ƒ¿»
eÈÈ‰Â,הבהמית  ,‰Me„wa«¿»¿«¿

ËÚÓ˙pL חלק לגמרי ומתבטל ∆ƒ¿«≈
הבהמית  ‡LÙ¯מהנפש È‡M ‰Ó«∆ƒ∆¿»

¯¯a˙‰Ï,לקדושה Óe‰ולעלות ¿ƒ¿»≈«
¯¯a˙‰Ï ¯LÙ‡M על ולבוא ∆∆¿»¿ƒ¿»≈

להיות  עולה «¿ÏÏÎƒתיקונו,
‰„B·Ú‰L „ÚÂ ,‰Me„wa«¿»¿«∆»¬»

ה' את עובד ÔÙB‡aשהיהודי ‡È‰ƒ¿∆
,BLÙ ¯Ùk LÈ‡ e˙Âc עבודה ƒ¿»¿ƒ…∆«¿

בעצמיות  הקשורה הנפש עצם עם

לעיל, כמבואר È„Èהאלוקות, ÏÚL∆«¿≈
Ï˜L ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒƒƒ¿ƒ«∆∆
,dÈÓ¯‚a ‰lÈÓ L„˜ ,L„w‰«…∆…∆ƒ»¿«¿≈
הנעלית  האלוקות מדרגת שהיא

'קדושֿברוךֿהוא', ¿»¿eÈÈ‰Â,ממדריגת
‡lÓÓ ˙ÈÁa ˜¯ ‡Ï CLÓpL∆ƒ¿»…«¿ƒ«¿«≈
˙ÈÁa ˜¯ ‡ÏÂ ,ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ¿…«¿ƒ«
Ìb ‡l‡ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ∆»«

B˙e‰Óeאפילו  B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ««¿«
‡Ïk dÈn˜ ‡leÎc C¯a˙Èƒ¿»≈¿»«≈¿…

·ÈLÁ60.כלל קיים אינו כאילו היינו קיים, כלא נחשב לפניו ÔÎÏÂשהכול ¬ƒ¿»≈
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לֹו ענה זה ועל הּבאים, לּדֹורֹות ּיהיה מה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָּדוקא

ּבלׁשֹון  תּׂשא ּכי ּבּתֹורה ּכֹותב ׁשהּוא ְִִִֵֶַַָָָָהּקּב"ה

הּדֹורֹות, ּכל על ּגם ּדקאי והיינּו ְְְִֵַַַַָָָעתיד,

ׁשּבכל  ּומׁשה ּדרא, ּבכל דמׁשה ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹּדאתּפּׁשטּותא

עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת רק לא ימׁשי ודֹור ְְְְִִִֵַַַַָָָֹּדֹור

ּבחינת  ּגם אּלא עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת רק ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹולא

ּדכּוּלא  הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּותֹו ְְֵַַָָעצמּותֹו

מּלבּדֹו עֹוד ואין חׁשיב, ּכלא .61ק ּמיּה ְְְֲִִֵֵַַֹ
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לה.61) ד, ואתחנן

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ‰È‰i ‰Ó ‡˜Âc BÊ ‰ÂˆÓ ÏÚ ‰LÓ Ï‡L»«…∆«ƒ¿»«¿»«ƒ¿∆««»ƒ

זו  מצווה של המיוחדת חשיבותה מפני

האלוקות, עצמות גילוי »¿ÏÚÂהגורמת
‡e‰L ‰"aw‰ BÏ ‰Ú ‰Ê∆»»«»»∆
ÔBLÏa ‡O˙ Èk ‰¯Bza ·˙Bk≈«»ƒƒ»ƒ¿

È‡˜c eÈÈ‰Â ,„È˙Ú היא הכוונה »ƒ¿«¿¿»≈
,˙B¯Bc‰ Ïk ÏÚ Ìb««»«
ÏÎa ‰LÓ„ ‡˙eËMt˙‡c¿ƒ¿«¿»¿…∆¿»

,‡¯c דור בכל הזוהר, כדברי כי, »»
רבנו  ממשה והארה התפשטות יש ודור

CÈLÓÈ ¯B„Â ¯Bc ÏÎaL ‰LÓe שבדורו ישראל נשמות Ï‡בכל …∆∆¿»»«¿ƒ…
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa ˜«̄¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«≈»

‡l‡ ,ÔÈÓÏÚ וימשיך יפעיל »¿ƒ∆»
ישראל  ÈÁa˙בנשמות Ìb«¿ƒ«

ÛBÒ ÔÈ‡ B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«≈
‡Ïk dÈn˜ ‡leÎc ,‡e‰ Ce¯a»¿»«≈¿…

,·ÈLÁ שלגביו האלוקות עצמות ¬ƒ
קיים  אינו כאילו נחשב, ≈¿ÔÈ‡Âהכול

Bc·lÓ „BÚ61. ƒ¿«
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אדר, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ח שבט, בו מודיע שלומד הוא התחלת גמרא עם כתת מתחילים בגמרא 
ואשר בשנים מלפנים למד בישיבת אחי תמימים בתל אביב, ומבקש ברכה.

הנה בטח ידוע לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שלשון המורגל בברכה 
הוא גשמי ברכה, והדיוק בזה הוא אשר בשביל שתהי' תועלת הנרצה מהגשם צריכה להיות חרישת 
השדה והזריעה, כן הוא גם ענין הברכה שצ"ל מצד המקבל הברכה הצלחה גדולה ומופלגה, ובנוגע 
לבני תורה ותלמידי הישיבות, הנה החרישה היא שמירת סדרי הלימוד בדיוק בהישיבה, אף שלפעמים 
גורם זה מיעוט בשינה או אכילה ושתי' והעיקר היפך הרצון לעצלות ואי התמדה ואי שקידה, וזריעה 
זו, אזי ממשכת הברכה הצלחה והשכלה  היינו לימוד בשקידה והתמדה המתאימה וכשישנה הכנה 

והבנה והשגה.

באופן  הנה  שלו,  בשדה  שצ"ל  והזריעה  החרישה  על  שנוסף  כפול  תפקידו  הנה  אליו,  ובנוגע 
המתאים צריך הוא ללמד את כל זה גם את תלמידיו, וכשישתדל בזה במרץ הראוי וברצינות הנה בטח 

יצליחו השי"ת...
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Ï‰˜iÂ וּיאמר יׂשראל  ּבני עדת  ּכל  את  מ ׁשה  ««¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ימים  ׁשׁשת  וג ֹו' ה ּדברים  א ּלה  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאליהם 

קד ׁש לכם  יהיה  ה ּׁשביעי ּוב ּיֹום  מלאכה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּתע ׂשה 

לה ' ׁשּבת ֹון ּבדר ּוׁשים 1ׁשּבת  ּומ ּובא  מאמר 2. ְֲִַַַַַַַָָ

ז"ל  ה ּתֹורה 3ר ּבֹותינּו ּבמפר ׁשי ּגם  )4(ׁשה ּובא  ְְִֵֵֶַַַַָָָ

היא  ה ּמׁשּכן למלאכת  ׁשּבת  ּפר ׁשת  ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּסמיכ ּות 

הח ֹול  ּבימ ֹות  היא  ה ּמׁשּכן  ׁשּמלאכת  לל ּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדי

ּבזה  ּומה ּבא ּורים  ּבׁשּבת . ולא  ּדה ּנה 5ּדוקא , , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ֿ יד ּה ׁשעל  ה ּוא  ה ּמׁשּכן ּדמלאכת  הענין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּכלל ּות 

להיֹות  למ ּטה  מ ּלמעלה  אלק ּות  המ ׁשכת  ְְְְְֱֲִִֵַַַַַָָָֹנע ׂשית 

ּבת ֹוכם " הק ּדמת 6"וׁשכנּתי לאחרי ּבא  זה  [וענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מ ּתר ּומת  החל  למעלה , מ ּלמ ּטה  האדם  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָעב ֹודת 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּתר ּומה 7ה ּמׁשּכן, מא ּתכם  קח ּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

הרמה  נדיב 8(מ ּלׁשֹון ּכל  לה ', למעלה ) מ ּלמ ּטה  , ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

עב ֹודת  להיֹות  ׁשּתּוכל  ּוכדי ג ֹו'. יביאה  ְְְֲִִִֵֶֶַַָל ּבֹו

אתער ּותא ֿ ׁשל  ּבא ֹופן למעלה  מ ּלמ ּטה  ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהאדם 

ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ּבהק ּדמת   צ ֹור יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּדלת ּתא ,

עב ֹודת ֹו לעב ֹוד  האדם  את  לע ֹורר  ּכדי ְְֲֲֵֵֵֶַָָָָ(הן

ׁשהאתער ּותא ֿ ּכדי והן ֿ ּדלת ּתא , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּבאתער ּותא 

האתער ּותא ֿ את  ותמ ׁשי ּתע ֹורר  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדלת ּתא 

מ ׁשה "9ּדלעילא ) ּד"וּיקהל  הענין ׁשּזה ּו והרי 10, .[ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּכֹותב  אדם  ּוכמ ׁשל  כ ּו', ירידה  ׁשל  ענין ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָזה 

לאדם , ירידה  היא  ׁשה ּכתיבה  ענין, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזה 

ה ּכתיבה  ּבמלאכת  לה ׁשפל  עצמ ֹו את  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמצמצם 

ענין  ה ּוא  וכן כ ּו'. ירויח  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  על ּיה ,  צ ֹור היא  ׁשה ּירידה  א ּלא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָכ ּו',
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אֿב ).1) (לה, פרשתנו ועוד.2)ריש .5 שבהערה אוה"ת פרשתנו. ריש ותו"ח  עה"פ .3)תו"א שם.4)מכילתא פירש"י 

ואילך.5) ב 'קמא ע ' פרשתנו אוה"ת ח .6)ראה כה, ה.7)תרומה שם, ואילך.8)פרשתנו א'שנה ע ' תרומה אוה"ת ראה

ואילך.9) ב  כב , שה"ש ואילך. ב  ב , ויקרא לקו"ת ב 'פה).10)ראה (ע ' פרשתנו ריש אוה"ת ראה

    
בפסוק: פותחת ויקהל , פרשת השבוע, פרשת

‰l‡ Ì‰ÈÏ‡ Ó‡iÂ Ï‡NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ Ï‰˜iÂ««¿≈…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈«…∆¬≈∆≈∆
'B‚Â ÌÈc‰ לעשות ה' ציווה NÚz‰אותם אשר  ÌÈÓÈ ˙LL «¿»ƒ¿≈∆»ƒ≈»∆

ÔB˙aL ˙aL L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈM‰ ÌBie ‰Î‡ÏÓ¿»»««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆«««»
'‰Ï1ÌÈLe„a ‡eÓe .2 «»«¿ƒ

נשיאינו  רבותינו  של  חסידות מאמרי 

זה  פסוק eÈ˙Baעל  Ó‡Ó«¬««≈
Ï"Ê3ÈLÙÓa Ìb ‡e‰L) «∆»«ƒ¿»¿≈

‰Bz‰4˙Lt ˙eÎÈÓqL ( «»∆¿ƒ»»«
˙aL ישראל לבני  רבנו  משה דברי  «»

השבת  שמירת ∆∆¿Î‡ÏÓÏƒ˙על 
ÔkLn‰ בהמשך מדובר  בה «ƒ¿»

כאן  e„nÏÏהכתובים È„k ‡È‰ƒ¿≈¿«¿≈
‡È‰ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏnL∆¿∆∆«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ,‡˜Âc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ««¿»¿…

˙aLa המשכן את לעשות והמצווה ¿«»
שבת. דוחה אינה וכליו 

ÌÈe‡a‰Óe הביאורים אחד  ≈«≈ƒ
‰Êa5 שאין הטעם את המבארים »∆

ֿ פי  על  שבת דוחה המשכן  מעשה

הדברים, eÏÏk˙פנימיות ‰p‰c¿ƒ≈¿»
‡e‰ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»

d„ÈŒÏÚL ידי ֿ את על  שעושים ∆«»»
‰ÎLÓ˙המשכן  ˙ÈNÚ«¬≈«¿»«

ÏÚÓlÓ‰והתגלות  ˙e˜Ï‡¡…ƒ¿«¿»
ÈzÎLÂ" ˙BÈ‰Ï ‰hÓÏ¿«»ƒ¿¿»«¿ƒ

"ÌÎB˙a6 על בציווי  שנאמר  כפי  ¿»
תרומה, בפרשת המשכן  מלאכת

בתוכם" ושכנתי  מקדש לי  "ועשו 

‰Ê ÔÈÚÂ] והמשכת ירידת של  ¿ƒ¿»∆
למטה מלמעלה לעולם «a‡אלוקות

˙„BÚ ˙Óc˜‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿»«¬«
Ì„‡‰ להתקרב מצידו  שפועל  »»»

ÏÚÓÏ‰,לאלוקות  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
ÔkLn‰ ˙ÓezÓ ÏÁ‰ שניתנה »≈ƒ¿««ƒ¿»

ישראל , בני  ֿ ידי  e˙kLעל  BÓk7 ¿∆»
ÌÎz‡Ó eÁ˜ למטה ישראל  מבני  ¿≈ƒ¿∆

‰Ó‰ ÔBLlÓ) ‰Óez8, ¿»ƒ¿¬»»
הדברים  את ומעלים שמרוממים

המשכן  למלאכת שתרמו  הגשמיים

Ïk ,'‰Ï (‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«…

'B‚ ‰‡ÈÈ BaÏ È„ יש למטה מלמעלה אלוקות שלהמשכת הרי  ¿ƒƒ¿ƒ∆»
למעלה. מלמטה האדם עבודת את להקדים

ÔÙB‡a ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ Ì„‡‰ ˙„BÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„Îe¿≈∆«ƒ¿¬«»»»ƒ¿«»¿«¿»¿∆
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ÏL,האדם מצד  מלמטה, ˆCBהתעוררות LÈ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»≈∆

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ˙Óc˜‰a¿«¿»«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד  מלמעלה, התעוררות

לפני  דלעילא' ב'אתערותא (והצורך 

הוא  דלתתא' È„kה'אתערותא Ô‰≈¿≈
„BÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ BÚÏ¿≈∆»»»«¬
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡a B˙„BÚ¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

'אתערותא  ללא תחילה כי  דלעילא'

יתעורר , לא מצידו  שהאדם ≈¿Ô‰Âייתכן 
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰L È„k¿≈∆«ƒ¿¬»ƒ¿«»

אכן  האדם CÈLÓ˙Âשמצד  BÚz¿≈¿«¿ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ שבאה ‡˙ ∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

אם  כי  דלתתא', 'אתערותא אחרי 

ללא  תהיה דלתתא' ה'אתערותא

תחילה  דלעילא' 'אתערותא הקדמת

לפעול  בכוחה יהיה שלא ייתכן 

למטה) מלמעלה אלוקות ,9המשכת
Ï‰˜iÂ"c ÔÈÚ‰ e‰fL∆∆»ƒ¿»¿««¿≈

"‰LÓ10 ציווי עלפי  ישראל  בני  את …∆
'אתערותא  ישראל  לבני  לתת מלמעלה,

תחילה  Ê‰דלעילא' È‰Â המשכת ]. «¬≈∆
לעורר  כדי  למטה מלמעלה האלוקות

דלעילא' ל 'אתערותא האדם «¿ÔÈÚƒאת
Ì„‡ ÏLÓÎe ,'eÎ ‰„ÈÈ ÏL∆¿ƒ»¿»»»»

ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ˙BkL שכלי רעיון  ∆≈≈∆ƒ¿»
ומופשט, ‰È‡עמוק ‰È˙k‰L∆«¿ƒ»ƒ

˙‡ ÌˆÓˆnL ,Ì„‡Ï ‰„ÈÈ¿ƒ»»»»∆¿«¿≈∆
ÏÙL‰Ï BÓˆÚ את ולהשפיל  לרדת «¿¿ƒ»≈

eÎ'עצמו  ‰È˙k‰ ˙Î‡ÏÓaƒ¿∆∆«¿ƒ»
לעומת  פשוט גשמי  מעשה שהיא

הנעלה, העמוק «∆‡l‡השכל 
,‰iÏÚ CBˆ ‡È‰ ‰„Èi‰L∆«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»

ÁÈÂÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL התועלת את ∆«¿≈∆«¿ƒ«
כתוב  בדבר  eÎ'.שישנה

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿«««¿»»
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כ        

ּב'אדם  – למ ּטה  מ ּלמעלה  וה ּירידה  ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָההמ ׁשכה 

המ ׁשכת  ׁשּנמ ׁש ה ּמׁשּכן, ּבמלאכת  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹון'

ה ּמׁשּכן  ּבמלאכת  [ּוכמ ֹו ֿ ּבינה ּֿדעת  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָחכמה 

ר ּוח  א ֹות ֹו ׁש"וימ ּלא  ֿ זה  ֿ ידי  על  ׁשהיתה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכפ ׁשּוט ּה

ג ֹו' ּובדעת " ּבתב ּונה  ּבחכמה  ּבע ׂשּית 11אלקים  [ ְְְְֱֲִִִַַַַָָָֹ

וירידה , ה ׁשּפלה  ׁשהיא  ּגׁשמ ּיים , קר ׁשים  ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָוּתק ּון

ּכ ֿ ׁשאחר  ּבכדי על ּיה ,  צ ֹור היא  זֹו ירידה   ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָא

ה ׁשראת  ּבהם  ויהיה  לקד ּוׁשה , ה ּקר ׁשים  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָיתע ּלּו

עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו , ית ּבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹאלק ּות ֹו

ּבֹו ולפע ֹול  הע ֹולם  את  ּולזּכ לברר  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָה ּבר ּורים ,

 ית ּבר ל ֹו ּדירה  להיֹות  ה ּקד ּוׁשה , .12המ ׁשכת  ְְְְִִִֵַַַָָָָ

היא  ה ּמׁשּכן ׁשּמלאכת  ה ּטעם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָועל 

ה ּׁשּבת  ענין ּכי ּבׁשּבת , ולא  ּדוקא  הח ֹול  ְְְְִִִַַַַַַָָָֹּבימ ֹות 

למ ּטה  ה ּירידה  ענין ולא  למעלה , העל ּיה  ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹה ּוא 

ה ּירידה  לא  (אפיל ּו ה ּבר ּורים  ענין ְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּבׁשביל 

ה ּבר ּורים , ענין נע ׂשה  ֿ יד ּה ׁשעל  החכמה  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלבחינת 

ה ּזהר  ׁשהרי 13ּכמאמר  את ּבריר ּו"), "ּבחכמה  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ

אס ּור  ּבֹורר  - .14ּבׁשּבת  ְֵַָָ

ּגם p‰Â‰ב ) נת ּבאר  ה ּׁשּבת , ׁשּביֹום  העל ּיה  ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

מ ׁשה " "וּיקהל  ֿ ה ּמתחיל  ְְְִִֵֶַַַַֹּבד ּבּור 

א ֹור ' ז"ל 15ׁשּב'ת ֹורה  ר ּבֹותינּו מאמר  ּבבא ּור  , ְְֲֵֵֶַַַַָ

כ ּו', ה ּמׁשּכן למלאכת  ׁשּבת  ּפר ׁשת  נסמכה  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָל ּמה 

ה ּמׁשּכן. למלאכת  הק ּדמה  ה ּוא  ה ּׁשּבת  ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשענין

ּבזה  ה ּבא ּור  ּדמלאכת 16ּונק ּודת  הענין ׁשּכלל ּות  , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

למ ּטה  מ ּלמעלה  אלק ּות  המ ׁשכת  ה ּוא  ְְְְְֱִִַַַַַָָָָֹה ּמׁשּכן

ּבג ּוף  למ ּטה  ה ּוא  ׁשהאדם  ּכיון  א ְְֵֶַַַַָָָָָ(ּכּנ"ל ),

אלק ּות  המ ׁשכת  לפע ֹול  ׁשּיּוכל  ּכדי ה ּנה  ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹּגׁשמי,

העל ּיה  ענין ּתחלה  אצל ֹו להיֹות  צרי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָמ ּלמעלה ,

על ּית  היא  ׁשאז ה ּׁשּבת , ענין ׁשּזה ּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָלמעלה ,

כ ּו'. ה ּמעל ֹות  ר ּום  עד  למעלה  מ ּלמ ּטה  ְְְֲִַַַַַָָָָהע ֹולמ ֹות 
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כי       

לפני  ה ּׁשּבת  על  ה ּצּוּוי ר ּבנּו מ ׁשה  הק ּדים  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹולכן

ה ּמׁשּכן  מלאכת  על  .17ה ּציּוּוי ְְִִֶֶַַַָ

ה ּנ"ל ÈÚ‰Ïe,ג ) ה ּבא ּורים  ׁשּבׁשני ׁשאף  ¿»ƒְִִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּבת  ּפר ׁשת  סמיכת  ְְִַַַַַָָָּבטעם 

ׁשּבׁשּבת , העל ּיה  ענין מ ּודג ׁש ה ּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמלאכת 

ׁשענין  ּבזה , והענין מ ּזה . זה  חל ּוקים  הם  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּדׁשּבת  ה ּצּוּוי ק ֹודם  ׁשּבגלל ּה ּדׁשּבת  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהעל ּיה 

א ֹור '), ּב'ת ֹורה  (ּכמבאר  ה ּמׁשּכן ּדמלאכת  ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹל ּציּוּוי

ׁשּיּוכל  ּכדי ּבהק ּדמה  ׁשּבאה  האדם  על ּית  רק  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָה ּוא 

ֿ ידי  ׁשעל  למ ּטה  מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  את  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלפע ֹול 

ׁשּבגלל ּה ּדׁשּבת  העל ּיה  ואיל ּו ה ּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָמלאכת 

(ׁשענינּה ה ּמׁשּכן מלאכת  להיֹות  יכ ֹולה  ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹלא 

(ּכמבאר  ּבׁשּבת  למ ּטה ) מ ּלמעלה  ְְְְְְִַַַַַָָָָָָֹהמ ׁשכה 

ההמ ׁשכה  ׁשּלאחרי העל ּיה  היא  ה ּנ"ל ), ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּדר ּוׁשים 

למ ּטה . מלמעלה  ְְְְְִִַַַָָָוה ּירידה 

LÈÂ ה ּנ"ל א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ׁשּבמאמר  לה ֹוסיף , ¿≈ְְֲִֶַַַַָָ

ההמ ׁשכה  ׁשּלאחרי העל ּיה  ענין ּגם  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנת ּבאר 

ׁשּבגמר  ׁשם  ּכמבאר  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוה ּירידה 

ענין  (ׁשּזה ּו העליֹון ה ּׁשפע  ירידת  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָותכלית 

מלאכת  ֿ ידי  ׁשעל  למ ּטה  מ ּלמעלה  ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָההמ ׁשכה 

ה ּמנּוחה  ׁשהיא  ה ּׁשּבת  ּבחינת  ה ּוא  אז ְְְִִִֶַַַַַָָָָה ּמׁשּכן),

ה ּציּוּוי  ענין [וזה ּו כ ּו' עצמ ּות ֹו אל  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַוההס ּתּלק ּות 

ֿ ת ּׂשא  ּכי ּבפר ׁשת  למ ׁשה  ׁשּנאמר  ,18ּדׁשּבת  ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבפר ׁשּיֹות  ה ּמׁשּכן מלאכת  על  ה ּציּוּוי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלאחרי

ר ּבנּו מ ׁשה  ּבציּוּוי  ּכמ ֹו (ולא  ּו"ּתצ ּוה " ְְְְְִֵֶֶַַָֹֹ"ּתר ּומה "

ּדׁשּבת  ה ּציּוּוי ׁשהק ּדים  ּבפר ׁשתנּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָליׂשראל 

ּבחינת  ׁשּי ׁשּלא  לפי ׁשּזה ּו ה ּמׁשּכן), ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלמלאכת 

נמ ׁש מ ּתחלה  אם  רק  ח ֹוזר ' ו'א ֹור  ְְְְִִִִִֵַָָָׁשביתה 

למ ּטה  מ ּלמעלה  והמ ׁשכה  יׁשר ' 'א ֹור  ְְְְְְִִַַַַָָָָָָּבחינת 

ׁשּפֹועלת  ּדׁשּבת  העל ּיה  על  ׁשּנֹוסף  והינּו, ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָכ ּו'],

לפע ֹול  ׁשּיּוכל  ּכדי הק ּדמה  ּבת ֹור  האדם  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעל ּית 

מלאכת  ֿ ידי ׁשעל  למ ּטה  מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת 

לאחרי  ׁשּבאה  ּדׁשּבת  העל ּיה  ּגם  יׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָה ּמׁשּכן,

למ ּטה . מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ְְְְְִַַַַַָָָָּגמר 
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זו).17) (מהתוועדות 217 ע ' ח "ו לקו"ש גם ואילך.18)ראה יב  לא,

    
'eÎ ˙BÏÚn‰.למעלה ביותר  העליונות לדרגות LÓ‰עד  ÌÈc˜‰ ÔÎÏÂ ««¬¿»≈ƒ¿ƒ…∆

ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ ÈeeÈv‰ ÈÙÏ ˙aM‰ ÏÚ Èeev‰ ea17 «≈«ƒ«««»ƒ¿≈«ƒ«¿∆∆«ƒ¿»
אלוקות  להמשיך  לאדם כוח הנותנת היא בשבת העולמות של  ההתעלות כי 

למטה. מלמעלה

ÈLaL Û‡L ,ÈÚ‰Ïe (‚¿»ƒ∆«∆ƒ¿≈
˙ÎÈÓÒ ÌÚËa Ï"p‰ ÌÈe‡a‰«≈ƒ««¿««¿ƒ«
˙Î‡ÏÓÏ ˙aL ˙Lt»»««»ƒ¿∆∆

ÔkLn‰ שמלאכת ללמד  האחד , , «ƒ¿»
בשבת  ולא החול  בימות נעשית המשכן 

בשבת  נעשית לא הבירורים עבודת כי 

שהעלייה  והשני  נעלה, זמן  שהיא

למלאכת  הכוח את נותנת בשבת

‰iÏÚ‰המשכן , ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿«»¬ƒ»
Ì‰ È‰ ,˙aLaL ההסברים שני  ∆¿«»¬≈≈

fÓ‰,האמורים  ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ כפי ¬ƒ∆ƒ∆
ומבאר . שממשיך 

‰iÏÚ‰ ÔÈÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«»¬ƒ»
Èeev‰ Ì„B˜ dÏÏ‚aL ˙aLc¿«»∆ƒ¿»»≈«ƒ
˙Î‡ÏÓc ÈeeÈvÏ ˙aLc¿«»«ƒƒ¿∆∆
‰B˙'a ‡Ók) ÔkLn‰«ƒ¿»«¿…»¿»

('B‡ היא דשבת שהעלייה מאחר 

להמשיך  הכוח את לאדם הנותנת

לעיל , כמבואר  למטה, ‰e‡אלוקות
‰‡aL Ì„‡‰ ˙iÏÚ ˜«¬ƒ«»»»∆»»
ÏBÚÙÏ ÏÎeiL È„k ‰Óc˜‰a¿«¿»»¿≈∆«ƒ¿
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙‡∆««¿»»ƒ¿«¿»
˙Î‡ÏÓ È„ÈŒÏÚL ‰hÓÏ¿«»∆«¿≈¿∆∆

ÔkLn‰ האדם התעלות שזו  וכיוון  «ƒ¿»
המשכה  אין  עדיין  זה בשלב הרי  בלבד ,

בעולם, אלוקות ‰iÏÚ‰של  eÏÈ‡Â¿ƒ»¬ƒ»
˙aLc הראשון בביאור  מדובר  עליה ¿«»

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡Ï dÏÏ‚aL∆ƒ¿»»…¿»ƒ¿
dÈÚL) ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
(‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
ÌÈLeca ‡Ók) ˙aLa¿«»«¿…»«¿ƒ

,(Ï"p‰ עבודת' את אין  בשבת כי  ««
לעיל , כמבואר  È‰ƒ‡הבירורים',

‰ÎLÓ‰‰ ÈÁ‡lL ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆¿«¬≈««¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰„Èi‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
והתגלות  המשכת לאחר  שבאה עלייה

בעולם. אלוקות

Ó‡ÓaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»
Ï"p‰ 'B‡ ‰B˙'a שמדבר ¿»««

שנפעלת  האדם עליית אודות בעיקר 

השבת, עניין  הקדמת ÈÁ‡lLלאחר  ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ìb ‡a˙ƒ¿»≈«ƒ¿«»¬ƒ»∆¿«¬≈
ÌL ‡Ók ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„Èi‰Â ‰ÎLÓ‰‰ מאמר באותו  ««¿»»¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»«¿…»»

ÈÏÎ˙Â˙עצמו  Ó‚aLוהשלמת סיום ‰ÚÙMלאחר  ˙„ÈÈ האלוקי ∆ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ««∆«
ÔBÈÏÚ‰ לעולמותŒÏÚL ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ e‰fL) »∆¿∆∆ƒ¿«««¿»»ƒ¿«¿»¿«»∆«

‡e‰ Ê‡ ,(ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ È„È¿≈¿∆∆«ƒ¿»»
‰Áen‰ ‡È‰L ˙aM‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««»∆ƒ«¿»

˙e˜lzÒ‰‰Â והכוחות האורות של  ¿«ƒ¿«¿
eÎ'העליונים B˙eÓˆÚ Ï‡ אדם כמו  ∆«¿

נח, הוא וכאשר  במלאכה, שמתייגע

בנפש  למקורם חוזרים שלו  הכוחות

aLc˙האדם  ÈeeÈv‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ]¿∆ƒ¿««ƒ¿«»
ŒÈk ˙LÙa ‰LÓÏ Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿»»«ƒ

‡O˙18ÏÚ ÈeeÈv‰ ÈÁ‡Ï , ƒ»¿«¬≈«ƒ«
˙BiLÙa ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆«ƒ¿»¿»»ƒ

"‰eˆz"e "‰Óez" מדובר שם ¿»¿«∆
לאחר על  למטה האלוקות של  ההמשכה

המשכן שנסתיימה  BÓkמלאכת ‡ÏÂ)¿…¿
Ï‡NÈÏ ea ‰LÓ ÈeeÈˆa¿ƒ…∆«≈¿ƒ¿»≈

,e˙LÙa, ויקהל פרשת ¿»»»≈
˙aLc ÈeeÈv‰ ÌÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«»

,ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓÏ מדובר כאן  כי  ƒ¿∆∆«ƒ¿»
לאדם  כוח נתינת שהיא כפי  השבת על 

מלאכת  ֿ ידי  על  לעולם אלוקות להמשיך 

CiLהמשכן  ‡lL ÈÙÏ e‰fL ,(∆∆¿ƒ∆…«»
‰˙ÈL ˙ÈÁa מנוחה ממלאכה, ¿ƒ«¿ƒ»

העליונים  והאורות הכוחות B‡'Âשל  ,¿
'ÊBÁ חוזרים והאורות הכוחות שבו  ≈

מלמטה  בדרך  למקורם, ומתעלים

ÏÁzÓ‰למעלה, Ì‡ ˜ לכן קודם «ƒƒ¿ƒ»
'LÈ B‡' ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

,eÈ‰Â ,['eÎ שלמעשה לעיל  כאמור  ¿«¿
בשני  עוסק אור ' ב'תורה המאמר 

כיוון  האמורים, ÏÚהעניינים ÛÒBpL∆»«
˙iÏÚ ˙ÏÚBtL ˙aLc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«»∆∆∆¬ƒ«

‰Óc˜‰ B˙a Ì„‡‰ והכנה »»»¿«¿»»
כוח  ÏÎeiLונתינת È„k ויהיה האדם ¿≈∆«

‰‰ÎLÓ‰בכוחו  ˙‡ ÏBÚÙÏ של ƒ¿∆««¿»»
ŒÏÚLהאלוקות  ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆«

Ìb LÈ ,ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ È„È¿≈¿∆∆«ƒ¿»≈«
ÈÁ‡Ï ‰‡aL ˙aLc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«»∆»»¿«¬≈
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ób¿«««¿»»ƒ¿«¿»

,‰hÓÏ, המשכן הוקם שכבר  לאחר  ¿«»
לעיל . כמבואר 
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כב        

(ּבׁשני p‰Â‰ד ) ׁשּבׁשּבת  העל ּיה  ענין מ ּלבד  ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ענין  ּגם  ּבׁשּבת  יׁש ה ּנ"ל ), ְְִִֵַַַַַַָָהא ֹופ ּנים 

לעיל  ּׁשּנת ּבאר  ּומה  למ ּטה . מ ּלמעלה  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָההמ ׁשכה 

למעלה , העל ּיה  ה ּוא  ה ּׁשּבת  ׁשענין ב ) ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ(סעיף 

לירידה  ּבנֹוגע  רק  זה  הרי למ ּטה , ה ּירידה  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא 

ׁשּיכת  אינּה זֹו ׁשּירידה  ה ּבר ּורים , ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל 

העליֹון  הע ֹונג  המ ׁשכת  ּבׁשּבת  יׁש אבל  ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת ,

הח ֹול , ּדימ ֹות  העב ֹודה  ּכלל ּות  ֿ ידי על  ְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּנפעל 

ּב'ל ּקּוטי  וכ ּמבאר  ה ּׁשּבת . ּביֹום  למ ּטה  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹּומת ּגּלה 

לכם  נתן ה ' ּכי "רא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ְְִִִֶַַַָָָּתֹורה '

ּכהלכתן 19ה ּׁשּבת " ׁשּבת ֹות  ׁשּתי ׁשהן 20ּבענין , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ההליכה  הן ּבׁשּבת , ׁשּיׁש ההליכה  א ֹופ ּני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשני

והן  העל ּיה , ענין ׁשּזה ּו למעלה , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמ ּלמ ּטה 

ּגיל ּוי  ענין ׁשּזה ּו למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָההליכה 

למ ּטה  העליֹון הע ֹונג  .21והמ ׁשכת  ְְְְֶֶַַַָָָָ

ּולק ּׁשר ÈtŒÏÚÂה ) לה ֹוסיף  יׁש לעיל , האמ ּור  ¿«ƒְְְִֵֵֵַָָ

התחלת  עם  א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ְִִַַַָָס ּיּום 

ּתֹורה ' ר ּבנּו(22ה 'ל ּקּוטי ׁשל  החסיד ּות  ספרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשּבכתב  ּתֹורה  ה ּתניא , ספר  לאחרי ׁשּבאים  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה ּזקן

החסיד ּות  ּתֹורת  ׁשאף 23ׁשל  ּובהק ּדים , .( ְְֲִִֶֶַַַַ

ל ׁשני  ׁשּנחלק  אחד  ספר  הם  ּדבר , ׁשל  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלאמ ּתֹו

לכא ֹורה  חיצ ֹונּיים  טעמים  מ ּצד  רק  ,24חלקים  ְְֲִִִִִִִַַָָָ

ּבסגנֹון  נכ ּתב ּו החלקים  ׁשּׁשני ּבפ ֹועל  ר ֹואים  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָהרי

ׁשּמא  והרי ׁשֹונים , ּבׁשמ ֹות  ונקראים  ְְְְֲִִִֵֵֶַָָׁשֹונה ,

היא  ּפלא ,25מיּלתא  ּדבר  ר ֹואים  זה  ּובענין . ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ּפר ׁשת  ּבדר ּוׁשי מס ּתּים  א ֹור ' 'ּתֹורה  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשה ּספר 

על  ּדר ּוׁשים  אמנם  יׁשנם  ה ּספר  [ּבס ֹוף  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוּיקהל 

ּכּמּובן  עצמ ֹו, ּבפני ענין זה ּו אבל  אס ּתר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמג ּלת 
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תרכט ).19) ע ' בהר אוה"ת גם (וראה ג ב , ב .20)בשלח  קיח , ג 21)שבת תלו, ואילך. סע "ב  שצג, פרשתנו תו"ח  גם ראה

הלקו"ת 22)ואילך. הדפסת סיום ע "ד ואילך) 306 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלאחרי  בשיחה ראה

רסא.23)(המו"ל). ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אגרותֿקודש בהוספות 24)ראה נדפס  ואילך. תקס  ע ' שם אגרותֿקודש ראה

קה"ת. הוצאת ב .25)לתו"א פג, יומא ב . ז, ברכות ראה

    
Ï"p‰ ÌÈpÙB‡‰ ÈLa) ˙aLaL ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ „lÓ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¬ƒ»∆¿«»ƒ¿≈»«ƒ««
ההמשכה  השלמת ולאחר  מלמעלה המשכה לפעול  כוח ונתינת כהכנה

aLa˙מלמעלה  LÈ ‰‰ÎLÓ‰עצמה ), ÔÈÚ Ìb אור של  וההתגלות ≈¿«»«ƒ¿«««¿»»
ÔÈÚLאלוקי  ( ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Óe .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

,‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ‰ ‡e‰ ˙aM‰««»»¬ƒ»¿«¿»
,‰hÓÏ ‰„Èi‰ ‡ÏÂ ולכן ¿…«¿ƒ»¿«»

המשכת  של  העבודה המשכן , מלאכת

שבת  דוחה לא למטה, ‰Èאלוקות ,¬≈
‰„ÈÈÏ Ú‚Ba ˜ ‰Ê∆«¿≈««¿ƒ»
האלוקית  ההמשכה של  וה'השפלה'

,ÌÈea‰ ÔÈÚ ÏÈLaƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
˙ÎiL dÈ‡ BÊ ‰„ÈiL∆¿ƒ»≈»«∆∆

,˙aLa שבשבת לעיל  כמבואר  ¿«»
של  הרוחני  במובן  גם אסור  'בורר '

aLa˙'בירורים', LÈ Ï‡ בגלל ¬»≈¿«»
השבת יום וקדושת »«¿»‰ÎLÓ˙מעלת

ÔBÈÏÚ‰ ‚BÚ‰ התענוג בחינת »∆»∆¿
השייכת  ביותר  נעלית (בחינה באלוקות

הספירות) מעשר  שלמעלה ל 'כתר '

˙eÏÏk È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL∆ƒ¿»«¿≈¿»
ÏBÁ‰ ˙BÓÈc ‰„BÚ‰ הגורמת »¬»ƒ«

למעלה, ומאיר lb˙Óe‰תענוג  ƒ¿«∆
‡nÎÂ .˙aM‰ ÌBÈa ‰hÓÏ¿«»¿««»¿«¿…»

'‰Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו "ר  ¿ƒ≈»
ÏÈÁ˙n‰Œeac הפותח במאמר  ƒ««¿ƒ

ÌÎÏבפסוק Ô˙ '‰ Èk e‡"¿ƒ»«»∆
"˙aM‰19˙B˙aL ÈzL ÔÈÚa ««»¿ƒ¿«¿≈«»
Ô˙ÎÏ‰k20: ז "ל חכמינו  (כמאמר  ¿ƒ¿»»

בן  שמעון  רבי  משום יוחנן  רבי  "אמר 

שתי  ישראל  משמרין  אלמלי  יוחאי 

שנאמר  נגאלים מיד  כהלכתן  שבתות

את  ישמרו  אשר  לסריסים ה' אמר  כה

אחריו ] [וכתוב בתריה וכתיב שבתותי 

וגו '"), קדשי  הר  אל  ≈∆Ô‰Lוהביאותים
‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ ÈL,והעלייה ¿≈«≈«¬ƒ»

והאלוקות, האדם בין  ≈∆LiLהתקרבות
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ Ô‰ ,˙aLa¿«»≈«¬ƒ»ƒ¿«»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆ƒ¿«»¬ƒ»

למעלה, ממטה העולמות ≈¿Ô‰Âשל 
‚BÚ‰ ˙ÎLÓ‰Â ÈeÏÈb ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«»∆

‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰21. לעיל כמבואר  »∆¿¿«»

,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ ֿ המתחיל ‰) דיבור  במאמר  גם שלמעשה ¿«ƒ»»¿≈
שני  על  מדובר  השבת' לכם נתן  ה' כי  'ראו  במאמר  וגם משה' 'ויקהל 

בפרטיות, לעיל  כמבואר  השבת, של  M˜Ïeהעניינים ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ¿«≈
'B‡ ‰Bz'‰ ÌeiÒ התורה פרשיות על  חסידות מאמרי  המכיל  ƒ«»

(ומגילת  ושמות בראשית בחומשים

‰'ÈËewÏאסתר ) ˙ÏÁ˙‰ ÌÚƒ«¿»««ƒ≈
'‰Bz22 על חסידות מאמרי  המכיל  »

ויקרא, בחומשים התורה פרשיות

השירים) (ושיר  ודברים במדבר 

על  בודדים מאמרים גם יש ובתחילתו 

הללו  הספרים (ושני  שמות חומש

הם תורה' ו 'לקוטי  אור ' ≈¿ÈÙÒƒ'תורה
Ô˜f‰ ea ÏL ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«≈«»≈
,‡Èz‰ ÙÒ ÈÁ‡Ï ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«¬≈≈∆««¿»
˙Bz ÏL ˙ÎaL ‰Bz»∆ƒ¿»∆«

˙e„ÈÒÁ‰23,ÌÈc˜‰e .( «¬ƒ¿«¿ƒ
Ì‰ ,c ÏL BzÓ‡lL Û‡L∆«∆«¬ƒ∆»»≈

תורה' וה'לקוטי  אור ' ∆≈ÙÒה'תורה
ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏ ˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿»ƒ¿≈¬»ƒ
ÌÈiBˆÈÁ ÌÈÓÚË „vÓ ˜«ƒ«¿»ƒƒƒƒ

Ï‰B‡Î24, שקשורות מסיבות ƒ¿»
השלטונות  מטעם הדפסה ברישיונות

ההם בימים הצארית ≈¬‰Èברוסיה
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈML ÏÚBÙa ÌÈ‡Bƒ¿«∆¿≈«¬»ƒ
,‰BL ÔB‚Òa ezÎƒ¿¿¿ƒ¿∆
,ÌÈBL ˙BÓLa ÌÈ‡˜Â¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
‡È‰ ‡˙lÈÓ ‡nL È‰Â25 «¬≈¿»ƒ¿»ƒ

חכמינו  (כמאמר  משמעות יש לשם

המלך  דוד  יצא שממנה ש'רות' ז "ל 

ויצא  "שזכתה שם על  זה בשם נקראת

ש  דוד , ֿ Âיו ממנה ֿ ברוך  להקדוש הו 

בשי  וכפי Â˙",ותשבח Â˙הוא

מפעלות  חזו  "לכו  מהפסוק שלמדים

תקרי  אל  בארץ, שמות שם אשר  ה'

ׁשמֹות") אלא Ê‰ׁשּמֹות ÔÈÚe . ֵַ¿ƒ¿»∆
Ùq‰L ,‡Ït c ÌÈ‡Bƒ¿«∆∆∆«≈∆
ÈLe„a ÌizÒÓ 'B‡ ‰Bz'»ƒ¿«≈ƒ¿≈
Ùq‰ ÛBÒa] Ï‰˜iÂ ˙Lt»»«««¿≈¿«≈∆
ÏÚ ÌÈLec ÌÓ‡ ÌLÈ∆¿»»¿»¿ƒ«
‰nÓ Ôenk ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ e‰Ê Ï‡ ,zÒ‡ ˙l‚Ó¿ƒ«∆¿≈¬»∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿«»ƒ«

ÚM‰ Û„a e˙kL' אור 'תורה הספר  ÈLשל  ÏÚ ÌÈLec" : ∆»¿««««¿ƒ«¿≈
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כג       

ׁשני  על  "ּדר ּוׁשים  ה ּׁשער : ּבדף  ׁשּכת ּוב  ְְְִִֵֶַַַַַַָמ ּמה 

ּדר ּוׁשים  וגם  ׁשמ ֹות , ּברא ׁשית  ּתֹורה  ְְְְְִִֵֵַָח ּומ ׁשי

על  ה "ּדר ּוׁשים  אבל  אס ּתר ", ּומג ּלת  .. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָלחנּוּכה 

מס ּתימים  ׁשמ ֹות " ּברא ׁשית  ּתֹורה  ח ּומ ׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵַָׁשני

הם  ּפק ּודי ּפר ׁשת  ּדר ּוׁשי  ואיל ּו וּיקהל ], ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָּבפר ׁשת 

ּתֹורה '. ּב'ל ּקּוטי א ּלא ) א ֹור ', ּב'ת ֹורה  ְְִֵֶָָָֹ(לא 

חלקים , ל ׁשני ספר  מח ּלקים  ּכא ׁשר  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָולכא ֹורה ,

ח ּומ ׁשים  ׁשני ּבין ּתהיה  ׁשהחל ּוקה  יֹותר  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמתאים 

ד ' הפסק  י ׁש ׁשּבספר ּֿתֹורה  ּוכמ ֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ(ספרים ),

לח ּומ ׁש ח ּומ ׁש ּבין מק ֹום 26ׁשיטין אין אבל  , ְֲִִֵֵָָָָ

ּבא ֹות ֹו ּפר ׁשּיֹות  ׁשּתי ּבין החל ּוקה  ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשּתהיה 

ּופק ּודי, וּיקהל  ּפר ׁשּיֹות  ּבין ּובפרט  ְְְִִֵֵֵַַָָָָח ּומ ׁש,

ּגד ֹול  ּופלא  מח ּוּבר ֹות . הן הרי ה ּׁשנים  ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבר ֹוב 

(לא 27יֹותר  היא  ּתֹורה ' ה 'ל ּקּוטי ׁשהתחלת  , ְִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפר ׁשת  ּבדר ּוׁשי א ּלא ) ּפק ּודי, ּפר ׁשת  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבדר ּוׁשי

וּיקהל  ּפר ׁשת  לפני ּפר ׁשּיֹות  ּכּמה  ׁשהיא  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּלח ,

ּפר ׁשת  ׁשּדר ּוׁשי ּובפרט  א ֹור '), ה 'ּתֹורה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשּבס ּיּום 

אין  ולכא ֹורה  א ֹור ', ּב'ת ֹורה  ּגם  יׁשנם  ְְְְְִֵֶַַַָָָּבׁשּלח 

ּדר ּוׁשים  ׁשּכּמה  ּבא ֹופן אחת  ּפר ׁשה  לח ּלק  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמק ֹום 

ּב'ל ּקּוטי יה  יהיּו ּדר ּוׁשים  וכ ּמה  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  יּו ְְְְְְִִִִֵַָָ

זה , ענין על  טעם  ׁשמע ּתי  ׁשּלא  אף  וה ּנה , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה '.

ּכי  ּתֹורה ', ה 'ל ּקּוטי להתחלת  א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ס ּיּום  ּבין המ ׁש ׁשּיׁש ר ֹואים  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

הן  ה ּׁשּבת , ענין א ֹוד ֹות  מד ּוּבר  א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ׁשּבס ּיּום  וּיקהל  ּפר ׁשת  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבדר ּוׁשי

מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  לענין ּבנֹוגע  והן למעלה  מ ּלמ ּטה  העל ּיה  לענין ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָּבנֹוגע 

"רא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ּתֹורה ' ה 'ל ּקּוטי התחלת  ּגם  ה ּנה  לזה , ּובהמ ׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלמ ּטה ,

ה ּׁשּבת  ּביֹום  ׁשּיׁשנם  ה ּנ"ל  ענינים  ּבׁשני  היא  ה ּׁשּבת ", לכם  נתן ה ' .28ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה 'ּתֹורה LÈÂו) ׁשּבס ּיּום  אס ּתר ' 'מג ּלת  ּדר ּוׁשי ּבין המ ׁש ּגם  ׁשּיׁש לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבדר ּוׁשי  האחר ֹון ה ּמאמר  ּדה ּנה , ּתֹורה '. ה 'ל ּקּוטי התחלת  עם  ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָא ֹור '

וג ֹו' ּבאה " ה ּנערה  "ּובזה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ה ּוא  א ֹור ' ׁשּב'ת ֹורה  אס ּתר ' ,29'מג ּלת  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו ֿ עדן 30ּומבאר  לגן ה ּתח ּתֹון ֿ עדן ּגן ׁשּבין הע ּמּוד  הינּו ׁש"ּובזה , ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
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ס "א.26) סרע "ג יו"ד 27.386)שו"ע  ע ' חכ"ו לקו"ש גם פ '28)ראה בתו"א השני  לדרוש בנוגע  גם ולהעיר להוסיף  ויש

פקודי אלה ד"ה עם לקשרו שיש - ויקהל" בפרשת לפסח  אחד "דרוש השער: בדף  כמ "ש לפסח , דרוש שהוא ויקהל,

עדיים  בעדי  ותבואי  ותגדלי  ותרבי  נתתיך השדה כצמח  רבבה הפסוק  נתבאר ד) (ד, ששם שמות, דספר הלקו"ת שבהמשך

פקודי ). ש"פ  (משיחת הפסח  לחג ששייך ז), טז, יג.29)(יחזקאל ב , סע "ב .30)אסתר ק ,

    
.. ‰keÁÏ ÌÈLec Ì‚Â ,˙BÓL ˙ÈL‡a ‰Bz ÈLÓeÁ¿≈»¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«¬»
‰Bz ÈLÓeÁ ÈL ÏÚ ÌÈLec"‰ Ï‡ ,"zÒ‡ ˙l‚Óe¿ƒ«∆¿≈¬»«¿ƒ«¿≈¿≈»
ÈLec eÏÈ‡Â ,[Ï‰˜iÂ ˙LÙa ÌÈÓÈzÒÓ "˙BÓL ˙ÈL‡a¿≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»»«««¿≈¿ƒ¿≈

'B‡ ‰B˙'a ‡Ï) Ì‰ È„e˜t ˙Lt'ה'דרושים שאר  כל  עם יחד  »»«¿≈≈…¿»
שמות, ספר  של  «∆‡l‡)לפרשיות

,‰B‡ÎÏÂ .'‰Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿ƒ¿»
ÈLÏ ÙÒ ÌÈ˜lÁÓ L‡k«¬∆¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈
˙BÈ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«¿ƒ≈
ÈL ÔÈa ‰È‰z ‰˜eÏÁ‰L∆«¬»ƒ¿∆≈¿≈
BÓÎe ,(ÌÈÙÒ) ÌÈLÓeÁ»ƒ¿»ƒ¿
'„ ˜ÒÙ‰ LÈ ‰BzŒÙÒaL∆¿≈∆»≈∆¿≈

ÔÈËÈL שורות LÓeÁארבע ÔÈa ƒƒ≈»
LÓeÁÏ26ÌB˜Ó ÔÈ‡ Ï‡ , ¿»¬»≈»

‰˜eÏÁ‰ ‰È‰zL ספרים שני  בין  ∆ƒ¿∆«¬»
B˙B‡a ˙BiLt ÈzL ÔÈa≈¿≈»»ƒ¿

ËÙe ,LÓeÁ מקום אין  במיוחד  »ƒ¿»
החלוקה  BiLt˙שתהיה ÔÈa≈»»ƒ

BaL ,È„e˜Ùe Ï‰˜iÂ««¿≈¿≈∆¿
˙BaeÁÓ Ô‰ È‰ ÌÈM‰«»ƒ¬≈≈¿»
ושייכות  קשר  על  המוכיחה עובדה

אלו  פרשיות שתי  בין  מיוחדת

שמאמרי  כך  על  התמיהה את ומגדילה

עם  ספר  באותו  אינם פקודי  פרשת

ויקהל . פרשת ÏB„bמאמרי  ‡ÏÙe∆∆»
˙BÈ27ÈËewÏ'‰ ˙ÏÁ˙‰L , ≈∆«¿»««ƒ≈

ÈLe„a ‡Ï) ‡È‰ '‰Bz»ƒ…ƒ¿≈
È„e˜t ˙Lt לסיום כהמשך  »»«¿≈

פרשת  במאמרי  אור ' 'תורה הספר 

Lt˙ויקהל , ÈLe„a (‡l‡∆»ƒ¿≈»»«
˙BiLt ‰nk ‡È‰L ,ÁlLa¿««∆ƒ«»«¿ƒ
ÌeiÒaL) Ï‰˜iÂ ˙Lt ÈÙÏƒ¿≈»»«««¿≈∆¿ƒ
ËÙe ,('B‡ ‰Bz'‰«»ƒ¿»
ÌLÈ ÁlLa ˙Lt ÈLecL∆¿≈»»«¿««∆¿»
‰B‡ÎÏÂ ,'B‡ ‰B˙'a Ìb«¿»¿ƒ¿»
˙Á‡ ‰Lt ˜lÁÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»¿«≈»»»««

עצמה בשלח פרשת ∆¿ÔÙB‡aאת
ÌÈLec ‰nkL מהמאמרים חלק ∆«»¿ƒ

בשלח  פרשת B˙'a‰של  eÈ‰Èƒ¿¿»
ÌÈLec ‰nÎÂ ,'B‡ חלק ¿«»¿ƒ

עצמה  פרשה אותה של  מהמאמרים

.'‰Bz ÈËewÏ'a eÈ‰Èƒ¿¿ƒ≈»

LiL ÌÈ‡B È‰ ,‰Ê ÔÈÚ ÏÚ ÌÚË ÈzÚÓL ‡lL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆…»«¿ƒ«««ƒ¿»∆¬≈ƒ∆≈
CLÓ‰ הדברים בתוכן  ושייכות ‡B'המשכיות ‰Bz'‰ ÌeiÒ ÔÈa ∆¿≈≈ƒ«»

Ï‰˜iÂ ˙Lt ÈLe„a Èk ,'‰Bz ÈËewÏ'‰ ˙ÏÁ˙‰Ï¿«¿»««ƒ≈»ƒƒ¿≈»»«««¿≈
Ú‚Ba Ô‰ ,˙aM‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ ae„Ó 'B‡ ‰Bz'‰ ÌeiÒaL∆¿ƒ«»¿»ƒ¿«««»≈¿≈«
‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»¬ƒ»ƒ¿«»
ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ô‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈¿≈«¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

באריכות, לעיל  ≈¿∆¿CLÓ‰eכמבואר 
˙ÏÁ˙‰ Ìb ‰p‰ ,‰ÊÏ»∆ƒ≈««¿»«
Œea„a '‰Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»¿ƒ
Ô˙ '‰ Èk e‡" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ»«
ÈLa ‡È‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ»∆««»ƒƒ¿≈
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כד        

ֿ עדן  מ ּגן ה ּנׁשמ ֹות  ע ֹול ֹות  ֿ יד ֹו ועל  ׁשּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהעליֹון

אל  "ּבאה  ּפיר ּוׁש וזה ּו העליֹון, ֿ עדן לגן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָה ּתח ּתֹון

" ׁשּכל 29ה ּמל ּביט ּול , ּבחינת  ה ּוא  הע ּמּוד  וענין . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ּביט ּול  ֿ ידי על  ֿ אם  ּכי להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְֲִִִִִִֵֶַָָעל ּיה 

ׁשּכת ּוב  וזה ּו .. לא 31ּבתח ּלה  ּבאס ּתר  ֿ ּכן ּגם  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ה ּביט ּול  ּבתכלית  ׁשהיתה  ּכיון כ ּו'", ּדבר  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָב ּקׁשה 

רק  לא  ה ּוא  הע ּמּוד  ּדבחינת  ׁשה ּביט ּול  ְְִִִִֶַַַַָָֹ[ּולהעיר ,

להיֹות  יכ ֹול  א ּלא  מה ּגּוף , ה ּנׁשמה  סל ּוק  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלאחרי

ּבאס ּתר  ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  וכ ּמּובן ּבּגּוף , ּבּנׁשמה  ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּגם 

ּבהיֹות ּה היה  זה  ׁשענין ג ֹו', ּדבר " ב ּקׁשה  ְְְִִִֶֶָָָָָָָֹ"לא 

ּב'ל ּקּוטי  הרא ׁשֹון ּבּמאמר  וגם  ּבג ּוף ]. ְְְְֲִִֵַַַָָָָנׁשמה 

לכם  נתן ה ' ּכי "רא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ְְִִִֶַַַָָָּתֹורה ',

ה ּת ֿ עדן מ ּגן העל ּיה  א ֹוד ֹות  מד ּוּבר  ח ּתֹון ה ּׁשּבת ", ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ה ּמפסיק  ּדינּור  "נהר  ֿ ידי על  העליֹון ֿ עדן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלגן

ה ּביט ּול  (ענין ּבֹו לט ּבֹול  ׁשּצרי ּכדי 32ּביניהם  ( ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

לגןֿ ּבב ֹוא ֹו ה ּתח ּתֹון ֿ עדן ׁשּבגן ה ּתענּוג  ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַל ׁשּכֹוח 

ׁשם " יבל ּבלנּו ׁשּלא  ּכדי העליֹון .33עדן ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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"CÏn‰ Ï‡ ‰‡a" LeÈt e‰ÊÂ ,ÔBÈÏÚ‰29. הנשמה כלומר , »∆¿¿∆≈»»∆«∆∆
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אל  יותר  ומתקרבת ו 'באה' העליון  עדן  לגן  »¿ÔÈÚÂ¿ƒמתעלית

של  הפנימי  עדן ‰enÚ„התוכן  ל 'גן  העליון ' עדן  'גן  בין  'ממוצע' המשמש »«
ÏeËÈa,התחתון ' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ

‰iÏÚ ÏkL מהותי שינוי  שהיא ∆»¬ƒ»
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לגמרי  יוצא האדם הביטול  ֿ ידי  על 

ויכול  הקודמת מציאותו  מגדרי 

במיוחד  יותר , נעלית לדרגה להתעלות

ערוך .אם  באין  יותר  נעלית ∆¿e‰ÊÂהיא
e˙kL31‡Ï zÒ‡a ÔkŒÌb ∆»«≈¿∆¿≈…

,"'eÎ c ‰Lw היו לא כלומר , ƒ¿»»»
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Ûeb‰Ó ‰ÓLp‰ ˜eÏÒ ביחס כמו  ƒ«¿»»≈«
עדן  ל 'גן  התחתון ' עדן  מ'גן  לעליות

לעיל , האמורות ÏBÎÈהעליון ' ‡l‡∆»»
‰ÓLpa Ìb ˙BÈ‰Ï,Ûeba ƒ¿««¿»»«

zÒ‡a e˙kM ‰nÓ ÔenÎÂ¿«»ƒ«∆»¿∆¿≈
ÔÈÚL ,'B‚ "c ‰Lw ‡Ï"…ƒ¿»»»∆ƒ¿»

‰Ê ביטול על  מורה Ì‚Âשכאמור  .[Ûe‚a ‰ÓL d˙BÈ‰a ‰È‰ ∆»»ƒ¿»¿»»¿¿«
Èk e‡" ÏÈÁ˙n‰Œeac ,'‰Bz ÈËewÏ'a ÔBL‡‰ Ó‡na««¬»»ƒ¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ

˙B„B‡ ae„Ó ,"˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ של ‰' עצמו  זה ‰iÏÚ‰עניין  »«»∆««»¿»»¬ƒ»
eÈc ‰" È„ÈŒÏÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ נהר ƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿«¿≈¿«ƒ

רוחנית אש מבדיל ‰ÈÒÙn˜של  ««¿ƒ
Ba ÏBaËÏ CÈvL Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ)32 בכמה כמבואר  ƒ¿««ƒ
של  הרוחני  הפנימי  שהתוכן  מקומות

של  'ביטול ' הוא הטבילה עניין 

האישית  הביטול ,)המציאות והטבילה,

‰eÚz‚הוא ÁBkLÏ È„k¿≈ƒ¿«««¬
B‡Ba ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆««¿¿
‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿¿≈∆…

ÌL eÏaÏÈ"33 שבעלותו כדי  ¿«¿¿∆»
שום  כבר  לו  תהיה לא העליון ' עדן  ל 'גן 

שענייני  כך  הקודם מצבו  עם שייכות

אותו  יבלבלו  לא התחתון ' עדן  'גן 

האלוקי  האור  את וליהנות מלקלוט

שהספרים  ונמצא העליון . עדן  שבגן 

זה  קשורים תורה' ו 'לקוטי  אור ' 'תורה

של  בתוכן  ושייכות קשר  שיש בכך  בזה

דרושי  בסוף הן  אור ', 'תורה ספר  סיום

מגילת  דרושי  בסוף והן  ויקהל  פרשת

תורה' 'לקוטי  ספר  להתחלת אסתר ,

לעיל . כמבואר  בשלח, בפרשת בדרוש
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minkgd,äøBzaL ïéøeîçå ïél÷ íéì÷BL eéäLmircei eidy epiidc ¤¨§¦©¦©£¦¤©¨
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,'íéìcânä úàminkgd okidìL ïéðBL eéäLa úBëìä úBàî Lipic ¤©¦§¨¦¤¨¦§¥£¨§
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eòa ééòael`y zel`y ze`n yely ±a ìôBúéçàå âàBcipicìcâî ¨£¥¨¥©£¦¤§¦§¨
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.mzligzn

e :`xnbd zl`eyéàî øçàdn ±dpbd `le jk icil `ay mrhd ©¥©
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.`hgd on mdilr obdl mzxez mdl dliren ,minkg iptløîà̈©
déì,xi`n iaxdénéà ábà é÷ð äåäc ïàî ìkiwp didy xnv lk ± ¥¨©©£¨¨¦©©¦¥

,ezfifba jlklzd `le ,en`l xaegn didyk÷éìñdxeidn dler ± ¨¦
,ahid ravd ea hlwpy ,ie`xk reavdénéà ábà é÷ð äåä àìc ìk̈§Ÿ£¨¨¦©©¦¥

,en`l xaegn didyk iwp did `ly xnv lke ±÷éìñ àìepi` ± Ÿ¨¦
wx ,jke .ahid ravd ea hlwp `le ,ie`xk reav dxeidn dler
`ly ezxez eilr dpibn ,eznkgl zncew e`hg z`xiy cinlz

.`hgi
:qcxtl eqpkpy drax`a weqrl zxfeg `xnbdäìò àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨¨

íBìLaøîBà áeúkä åéìòå ,íBìLa ãøéå(c ` mixiyd xiy)éðëLî' §¨§¨©§¨§¨¨©¨¥¨§¥¦
éøçàøîà ,BôçBãì úøMä éëàìî eLwa àáé÷ò éaø óàå .'äöeøð E ©£¤¨¨§©©¦£¦¨¦§©§£¥©¨¥§£¨©

éeàøL ,äæ ï÷æì eçépä ,àeä Ceøa LBãwä íäì`edLnzLäì ¨¤©¨¨©¦§¨¥¤¤¨§¦§©¥
.éãBáëa¦§¦
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כה

.`"iyz'd ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מדרש")‡ מאדנער ("א תמוה מדרש מצינו – שקלים לפרשת בנוגע .1: ַָ

כשם  חייך הקב"ה א"ל נזכר, אני אין מת משאני רבש"ע, הקב"ה, לפני משה אמר שקלים "בפרשת
אותה  שקוראין ושנה שנה בכל כך ראשן, את זוקף  ואתה שקלים פרשת להם ונותן עכשיו עומד שאתה
משה  אל ה' וידבר בענין, שקראו ממה מנין, ראשן, את וזוקף שעה באותה שם עומד את כאילו לפני

ראש  את תשא כי תשא".2לאמר כי אלא נאמר, לא ראש את שא ,

בלשון ראש" את "תשא אלא ציווי, בלשון ראש" את "שא נאמר שלא כיון רומז cizrכלומר, ה"ז ,
ודרא  דרא שבכל דמשה אתפשטותא משה, ע"י ושנה, שנה בכל בעתיד, שתהי' ראש הנשיאת על .3גם

תמוה  שדוקא4ולכאורה הטעם מהו :milwy zyxta הבאים בדורות יהי' מה להקב"ה משה שאל
הבאים? בדורות יהי' מה שאל שלא שלפנ"ז הפרשיות כבכל דלא מת"), ("משאני

גו'· יתנו זה גו' נפשו כפר איש "ונתנו – השקל מחצית דמצות הענין תוכן ביאור בהקדם ויובן .
ימעיט" לא והדל ירבה לא העשיר גו' השקל :5מחצית

חז"ל  אמרו – יתנו" "זה הפסוק ואמר 6על למשה והראהו . . הקב"ה הוציא אש של מטבע "כמין :
בתוספות  מבואר – אש של מטבע למשה להראות הקב"ה שהוצרך הדבר ובטעם יתנו". כזה יתנו, זה 7לו

נפשו". כופר ליתן אדם יוכל מה הדבר, על (משה) ש"תמה

מובן  אינו שהראה 8ולכאורה עי"ז נפשו") כופר ליתן אדם יוכל ("מה משה של תמיהתו נתיישבה איך :
אש"? של "מטבע הקב"ה לו

הוא  שנותנים 9והענין השקל שמחצית לו, הראה אש", של "מטבע למשה הקב"ה שהראה שבכך ֿ
השקל") מחצית גו' יתנו ("זה id`בנ"י `id דעצם אש, ולהט, חיות מתוך שניתנת אש", של "מטבע

היחידה 10הנפש  בחי' אלא נר"נ, בחי' רק לא הנפש, עצם נתינת כלומר, נפשו", "כופר נעשה ה"ז ולכן ,
שבנפש.

ימעיט":‚ לא והדל ירבה לא ש"העשיר  באופן היא השקל מחצית שנתינת הטעם לבאר יש עפ"ז .

ודלות עשירות אודות שמדובר כיון מובן: אינו dfלכאורה oipra בענין ודלות לעשירות בנוגע [שהרי
בענין  שהעשיר הטעם מהו השקל"], ממחצית ימעיט לא והדל ירבה לא "העשיר לומר צורך אין אחר

ימעיט? לא זה בענין והדל ירבה, לא זה

הנפש, לעצם בנוגע אבל שבנפש, הגלויים לכחות בנוגע הוא ודל דעשיר שהחילוק – בזה והביאור
וחלש  דגיבור שהחילוק בגשמיות, וכמו יותר. אין ולעשיר פחות אין לדל ודל, עשיר שוים היחידה, בחי'
הוא  הגיבור וגם חי, הוא החלש גם שהרי וחלש, גיבור שוים הכללי בהחיות אבל הגלויים, בהכחות הוא

חי. מאשר יותר לא

ש"העשיר  באופן ה"ז – (כנ"ל) הנפש עצם עם שקשורה נפשו", "כופר היא השקל שמחצית וכיון
ימעיט". לא והדל ירבה לא
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תשא.2) ר"פ
רע"א).3) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
ע'4) (לעיל  תשא כי סד"ה שם. לתנחומא יוסף ענף גם ראה
.(266
יבֿטו.5) ל, תשא
יא.6) נשא ט. תשא תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי

381 ע' חט"ז בלקו"ש (נת' עה"פ פרש"י ג. פי"ב, במדב"ר
ואילך).

סע"א.7) מב, חולין – זאת ד"ה
ואילך.8) 923 ע' ח"ג ואילך. 178 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
וש"נ.9) ואילך. 229 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה ראה

(10) קצת ).l"endחסר
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למשה:„ שקלים דפרשת המיוחדת השייכות גם לבאר יש זה פי על  .

(שאליו  משה של בפעולתו צורך יש – נפשו" "כופר הנפש, עצם מצד תהי' השקל מחצית שנתינת כדי
שזהו" שבנפש, היחידה בחי' לעורר יכול משה דוקא כי ישראל"), בני ראש את תשא "כי הנשיאת נאמר ע

דבנ"י. ראש

– מת") ("משאני הבאים בדורות יהי' מה להקב"ה משה שאל דוקא שקלים שבפרשת הטעם וזהו
דוקא. משה של פעולתו מוכרחת הנפש , עצם נפשו", "כופר נתינת שלצורך  כיון

כי אלא נאמר, לא ראש את "שא הקב "ה לו השיב זה עומד yz`ועל שאתה "כשם עתיד, לשון ,"
כך ראשן, את זוקף ואתה שקלים פרשת להם ונותן dpyeעכשיו dpy lkaכאילו לפני אותה `zשקוראין

oy`x z` swefe dry dze`a my cner חיות מתוך ושנה שנה בכל שקלים פרשת קוראין בנ"י שכאשר – "
כחדשים" בעיניך יהיו יום "בכל מחודשת, דמשה 11(אש) אתפשטותא ע"י ראש דנשיאת הענין נעשה ,

שבנפש. היחידה בחי' את שמעורר שבדור,

***

ישראל.‰ בני ראש את תשא כי ד"ה מאמר .

***

Â(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המאמר (לאחרי .

צדק, הצמח האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר – נשיאינו רבותינו ע"י שנאמרו תשא פרשת במאמרי
שנתבארו  הענינים אותם מבוארים – אדמו"ר מו"ח וכ"ק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר

וכו'. סוכ"ע בבחי' שעיקרה דבנ"י, האמונה את ומפרנס שרועה משה של פעולתו – דלעיל במאמר

בהמאמר  להמדובר השיתוף,12ובהמשך על מצווים שאינם אוה"ע לגבי דבנ"י האמונה מעלת אודות
מבחינת הוא אוה"ע של ששרשם באלקות)xeaicdלפי התחלקות אצלם נעשה (שלכן התחלקות בו שיש

אדמו"ר) מו"ח כ"ק ע"י גם (שנאמר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של המאמרים שבא' להוסיף, יש –13,
בנוגע גם הדיבור mik`lnlמבאר מבחי' שאינו 14שהתהוותם אלא, ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק ,

השיתוף. לענין בנוגע שם מסיים

למלאכים?! בנוגע השיתוף) לענין (שייכות כזה דבר לומר יתכן איך ולכאורה:

הדברים: ביאור בדעתי עלה המאמר כשלמדתי –

חז"ל  אמרו – ראשון ביום ולא שני ביום המלאכים בריאת כלום,15בטעם הראשון ביום נברא "לא
אנכי  אלא באמצעיתו, מסדר והקב"ה בצפונו וגבריאל רקיע של בדרומו מותח הי' מיכאל תאמר שלא

מאתי  הארץ רוקע לבדי שמים נוטה כל עושה עולם".16ה' של בברייתו עמי שותף הי' מי כתיב, אתי מי ,

ח"ו, שיתוף של קס"ד לגרום יכולה היתה ראשון ביום המלאכים שבריאת גופא שמזה לומר , ויש
לענין  קס"ד תגרום שבריאתם יתכן לא דאל"כ, השיתוף, לענין שייכות איזוֿשהיא למלאכים שיש מוכח,

שיתוף  .17של

השיתוף?! בענין לטעות מקום יהי' ידם שעל – כזה ענין מלאכים אצל שייך איך ולכאורה,
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ועוד.11) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך).12) 263 ע' (לעיל ואילך פ"ד
(סה"מ 13) עטר"ת שקלים פ' ויקהל דש"פ תשא כי ד"ה

תרפ"ז  (סה"מ תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה ואילך). רסז ע' עטר"ת
ואילך). קי ע'

(14.328 תשי"א סה"מ גם וראה ער. ע' שם עטר"ת סה"מ

ח.15) פ"ג, ב"ר
עה"פ).16) וראב"ע (וברד"ק כד מד, ישעי'
ענישתי'",17) "אנא אנא) ובתוד"ה א כב, (ב"ב מארז"ל וע"ד

מי  כל . . דאמרינן משום כו' ידו שעל מתאונן הי' מהן אחד "כל
כו'". ידו על נענש שחבירו
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למשה:„ שקלים דפרשת המיוחדת השייכות גם לבאר יש זה פי על  .

(שאליו  משה של בפעולתו צורך יש – נפשו" "כופר הנפש, עצם מצד תהי' השקל מחצית שנתינת כדי
שזהו" שבנפש, היחידה בחי' לעורר יכול משה דוקא כי ישראל"), בני ראש את תשא "כי הנשיאת נאמר ע

דבנ"י. ראש

– מת") ("משאני הבאים בדורות יהי' מה להקב"ה משה שאל דוקא שקלים שבפרשת הטעם וזהו
דוקא. משה של פעולתו מוכרחת הנפש , עצם נפשו", "כופר נתינת שלצורך  כיון

כי אלא נאמר, לא ראש את "שא הקב "ה לו השיב זה עומד yz`ועל שאתה "כשם עתיד, לשון ,"
כך ראשן, את זוקף ואתה שקלים פרשת להם ונותן dpyeעכשיו dpy lkaכאילו לפני אותה `zשקוראין

oy`x z` swefe dry dze`a my cner חיות מתוך ושנה שנה בכל שקלים פרשת קוראין בנ"י שכאשר – "
כחדשים" בעיניך יהיו יום "בכל מחודשת, דמשה 11(אש) אתפשטותא ע"י ראש דנשיאת הענין נעשה ,

שבנפש. היחידה בחי' את שמעורר שבדור,

***

ישראל.‰ בני ראש את תשא כי ד"ה מאמר .

***

Â(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המאמר (לאחרי .

צדק, הצמח האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר – נשיאינו רבותינו ע"י שנאמרו תשא פרשת במאמרי
שנתבארו  הענינים אותם מבוארים – אדמו"ר מו"ח וכ"ק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר

וכו'. סוכ"ע בבחי' שעיקרה דבנ"י, האמונה את ומפרנס שרועה משה של פעולתו – דלעיל במאמר

בהמאמר  להמדובר השיתוף,12ובהמשך על מצווים שאינם אוה"ע לגבי דבנ"י האמונה מעלת אודות
מבחינת הוא אוה"ע של ששרשם באלקות)xeaicdלפי התחלקות אצלם נעשה (שלכן התחלקות בו שיש

אדמו"ר) מו"ח כ"ק ע"י גם (שנאמר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של המאמרים שבא' להוסיף, יש –13,
בנוגע גם הדיבור mik`lnlמבאר מבחי' שאינו 14שהתהוותם אלא, ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק ,

השיתוף. לענין בנוגע שם מסיים

למלאכים?! בנוגע השיתוף) לענין (שייכות כזה דבר לומר יתכן איך ולכאורה:

הדברים: ביאור בדעתי עלה המאמר כשלמדתי –

חז"ל  אמרו – ראשון ביום ולא שני ביום המלאכים בריאת כלום,15בטעם הראשון ביום נברא "לא
אנכי  אלא באמצעיתו, מסדר והקב"ה בצפונו וגבריאל רקיע של בדרומו מותח הי' מיכאל תאמר שלא

מאתי  הארץ רוקע לבדי שמים נוטה כל עושה עולם".16ה' של בברייתו עמי שותף הי' מי כתיב, אתי מי ,

ח"ו, שיתוף של קס"ד לגרום יכולה היתה ראשון ביום המלאכים שבריאת גופא שמזה לומר , ויש
לענין  קס"ד תגרום שבריאתם יתכן לא דאל"כ, השיתוף, לענין שייכות איזוֿשהיא למלאכים שיש מוכח,

שיתוף  .17של

השיתוף?! בענין לטעות מקום יהי' ידם שעל – כזה ענין מלאכים אצל שייך איך ולכאורה,
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ועוד.11) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך).12) 263 ע' (לעיל ואילך פ"ד
(סה"מ 13) עטר"ת שקלים פ' ויקהל דש"פ תשא כי ד"ה

תרפ"ז  (סה"מ תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה ואילך). רסז ע' עטר"ת
ואילך). קי ע'

(14.328 תשי"א סה"מ גם וראה ער. ע' שם עטר"ת סה"מ

ח.15) פ"ג, ב"ר
עה"פ).16) וראב"ע (וברד"ק כד מד, ישעי'
ענישתי'",17) "אנא אנא) ובתוד"ה א כב, (ב"ב מארז"ל וע"ד

מי  כל . . דאמרינן משום כו' ידו שעל מתאונן הי' מהן אחד "כל
כו'". ידו על נענש שחבירו

`"iyz'd ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y zgiy

התחלקות, יש ובדיבור הדיבור, מבחי' הוא המלאכים שהתהוות בהמאמר שמבאר כפי – בזה והביאור
כנ"ל.

***

Ê לעיל דובר מקיף,18. בחי' היא שהאמונה לפי הוא, האמונה, את ומפרנס שזן משה בפעולת שהצורך
קרייא  רחמנא מחתרתא אפום גנבא עכ"פ),19שלכן (בדקות בעצמו זה למצוא כאו"א שיכול כפי ,

מצליח  אינו כשהעסק ואח"כ וכו', צדקה ונותנים בעסקם מצליחים שבתחילה עסקים, בבעלי ולדוגמא,
הצדקה  בנתינת תלוי' העסק שהצלחת ושוכחים תחבולות, חושבים אזי אזוי"), ניט עּפעס איז ("עס ַכ"כ

וכו'.

תחבקני  וימינו לראשי תחת שמאלו ד"ה המאמר בהתחלת מ"ש לבאר יש ריש 20ועפ"ז אור שבתורה
תשא, כי פרשת

שש  הענינים – המשך חסר סיפר 21ם אדמו"ר מו"ח כ"ק – הזקן 22. רבינו של הדביקות גודל שמצד
המאמר  באמירת וממשיך הרצפה על קייקלען") זיך פלעגט ("ער מתגלגל לפעמים הי' דא"ח באמירת

רייזעס  פינחס ר' הראשי, וה"חוזר" גלגול, כדי את 23תוך לשמוע כדי הזקן רבינו אחרי מתגלגל הי' ,
להתגלגל  בידו עלה שלא או פינחס, ר' נוכח הי' לא הנ"ל מאמר אמירת שבעת כנראה, המאמר. המשך

– הענינים המשך חסר ולכן הזקן... רבינו אחרי

דוחה  שמאל בחי' למעלה כשמתעורר קרובו עם ישראל לבני השם התחתונים,24ש"דרך מעשה מחמת
מקרבת  וימין אלא ח"ו, לגמרי דחי' אינה דוחה השמאל בחי' כי . . למושיע להם וימינו 24ויהי וזהו ,

דוחה"? "שמאל שזהו מקרבת" "ימין על ולחשוב לטעות שייך איך מובן: אינו דלכאורה – תחבקני"

לחשוב  יכולים העסק בהצלחת מניעה שיש רואים שכאשר – בהמאמר לעיל האמור ע"פ זה לבאר ויש
תחבקני". "ימינו של שזהו"ע היא שהאמת לידע וצריכים דוחה, שמאל דחי', של שזהו"ע

Á:בזה וההסברה .

במדרש  העולם 25איתא לפנינו, עולמות שני אחי, לעשו, יעקב א"ל אמן במעי ועשו יעקב ש"כשהיו
העוה"ז  חלקו עשו נטל שעה אותה . . העוה"ב אטול ואני העוה"ז אתה טול רצונך . . הבא והעולם הזה
יעקב  א"ל, ושפחות, עבדים ובנות בנים עשו לו וראה לבן מבית יעקב וכשבא העוה"ב, חלקו נטל ויעקב

וכו'". הזה הממון כל לך מניין העוה"ז, אטול ואני העוה"ב אתה שתטול לי אמרת כך לא אחי,

עולם  רוחניות, בשביל אלא זה אין – הזה? עולם גשמיות, (יעקב) ליהודי שנותנים הסיבה באמת מהי
הפרנסה  מדאגת בלבולים ללא ועבודה בתורה לעסוק שיוכל כדי (א) אופנים: ובב' (26הבא, כדי , ב)

רוחניות  גופא מהגשמיות הצדקה 27שיעשה נתינת ע"י ,28.

מניעה  שיש בראותו הרי, רוחניות, בשביל היא בעסקו הצליחו שהקב"ה שהסיבה יודע כשיהודי ולכן:
להתחזק  – אלא כו', תחבולות חיפוש לא – היא לזה שהעצה בפשטות ומבין יודע העסק, בהצלחת

וכו' הצדקה בנתינת ועבודה, .10בתורה

השמאל, מקו דחי' של ענין אינה העסק בעניני ההצלחה שמניעת – אור בתורה המאמר ובסגנון
לא  אפילו אלא ח"ו, קיימת דחי' שאינה בלבד זו לא [כלומר: לראשי" תחת "שמאלו דוחה", "שמאל
כי, תחבקני", "ימינו מקרבת", "ימין הימין, מקו קירוב של זהו"ע – אדרבה אלא בלבד], שעה לפי דחי'
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ואילך).18) 261 ע' (לעיל בהמאמר
הע"י).19) (לגירסת א סג, ברכות
ג.20) ח, ו. ב, שה"ש
(21.169 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(22.127 ע' ריש תרצ"ו סה"ש
ע'23) הר"פ הנחות הזקן אדמו"ר מאמרי – אודותיו ראה

וש"נ. קצא.
וש"נ.24) א. מז, סוטה
קיא.25) רמז תולדות יל"ש
רפ"ט.26) תשובה הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ.27) אלול. כז שני. אדר כט טבת. כז יום" "היום ראה
פל"ז.28) פל"ד. תניא ראה
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הצדקה, בנתינת ועבודה, בתורה להוסיף יתעורר שעי"ז למושיע", לו ש"ויהי באופן היא ההצלחה מניעת
גשמיים. בענינים גם הקב"ה בהשפעת יותר עוד יתוסף ובמילא,

ח"ו  מניעה יש שכאשר – ל"חיי" בנוגע גם הוא כן רויחי", ל"מזונא בנוגע אמורים שהדברים וכשם
תחבקני". "וימינו אם כי השמאל, מקו ח"ו דחי' זו שאין לידע צריך בבריאות,

לקיום  הזמן כל וממתינים וקיימא חייא לזרעא הרבי של ברכתו שקיבלו שאלה – ל"בני" בנוגע ועד"ז
דחי' זו שאין לידע צריכים לפתע, ונפסק דערביי") געהאלטן שוין האט ("עס הדבר התחיל וכבר ַָהברכה,
הי' גופא זה שענין בעצמם יראו זמן שלאחרי למושיע", להם "ויהי – אדרבה אלא לשעה, אפילו ח"ו

תחבקני". "וימינו מצד

***

Ë ויקהל בפרשיות ונכפל וחזר תצוה תרומה בפרשיות שנכתב וכליו המשכן מעשה אודות דובר .
ואילך 29פקודי  195 ס"ע ח"א בלקו"ש ונדפס שליט "א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (ובקיצור 30ֿ

ואילך). קצ ס"ע ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש

***

È למעלה (שהיא הנשמה עצם שבנפש, היחידה בחי' והמשכת שגילוי (ס"גֿד) לעיל דובר .
משה מההתחלקו  ע"י נעשה – שבנפש) הגלויים בכחות אלא אינו שביניהם שהחילוק ודל, דעשיר ת

דוקא.

לעיל  דאף 31וכמשנ"ת דוקא, משה ע"י ומתגלה נמשכת ב"ה א"ס ומהות בעצמות דבנ"י שהאמונה
מאמינים" בני "מאמינים בנ"י נקראים ולכן אבינו, מאברהם בירושה היא זו המשכתה 32שאמונה מ"מ, ,

דוקא. משה ע"י היא בפנימיות והתגלותה

במק"א  טעמא 33וכמבואר פסיק אברהם שאברהם למשה, אברהם שבין להחילוק בהתאם שזהו
משה 34בגווייהו  משה משא"כ בבי"ע, לירידתו באצילות שהוא כמו אברהם של דרגתו בין הפרש שיש ,

בגווייהו  טעמא פסיק משה")34לא זעלבער ("דער באצילות שהוא כמו ה"ה לבי"ע בירידתו שגם ולכן 35, ,
בפנימיות. ב"ה א"ס ומהות בעצמות האמונה המשכת נעשית דוקא ידו על 

יותר: ובפרטיות

בזהר  וגליא",36איתא סתים ובכלהו וישראל, אורייתא קוב"ה בדא, דא מתקשרן אינון קשרין "תלת
בחסידות  וסתים 37ומבואר דקוב"ה, בגליא גם מתקשר ועי"ז דתורה בגליא מתקשר דישראל שגליא

דקוב"ה. בסתים מתקשר ועי"ז דתורה בסתים מתקשר דישראל

בנפש, היחידה בחי' הנשמה, עצם והמשכת גילוי נעשה ידו שעל כיון – משה ע"י נעשה זה וכל
הסתים  עם גם ועי"ז התורה, פנימיות דתורה, הסתים עם ומתחבר שמתקשר דישראל, הסתים שזהו

ב"ה. א"ס ועצמות פנימיות דקוב"ה,

‡È:דרא בכל דמשה אתפשטותא שבדור, משה – לרבי ההתקשרות בענין ההכרח גודל מובן ומזה .

" הוא שהלשון שאף – אודות `zehytz`ובהקדמה שמדובר כיון מ"מ, בלבד, התפשטות דמשה",
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ואילך.29) 458 ע' חט"ז לקו"ש ראה – פשש"מ ע"פ הביאור
תשח"י.30) ויק"פ ש"פ שיחת עם בשילוב
ואילך).31) 262 ע' (לעיל בהמאמר
א.32) צז, שבת
(ס 33) פ"ג עטר"ת הנ"ל תשי"א ד"ה סה"מ וראה ערה). "ע

ועוד. .260 ס"ע
(באד"ר).34) א קלח, זח"ג

תופס 35) כשאתה והעצם עצמי, להיותו אחדים: בזכרון
בכולו. תופס אתה במקצתו

בשוה"ג).36) כח ע' תרנ"ז סה"מ (וראה א עג, ח"ג
אגרותֿקודש 37) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה

מלוקט  סה"מ גם וראה וש"נ. תקלה. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר
שם. ובהנסמן קנד, ע' ח"ג
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הצדקה, בנתינת ועבודה, בתורה להוסיף יתעורר שעי"ז למושיע", לו ש"ויהי באופן היא ההצלחה מניעת
גשמיים. בענינים גם הקב"ה בהשפעת יותר עוד יתוסף ובמילא,

ח"ו  מניעה יש שכאשר – ל"חיי" בנוגע גם הוא כן רויחי", ל"מזונא בנוגע אמורים שהדברים וכשם
תחבקני". "וימינו אם כי השמאל, מקו ח"ו דחי' זו שאין לידע צריך בבריאות,

לקיום  הזמן כל וממתינים וקיימא חייא לזרעא הרבי של ברכתו שקיבלו שאלה – ל"בני" בנוגע ועד"ז
דחי' זו שאין לידע צריכים לפתע, ונפסק דערביי") געהאלטן שוין האט ("עס הדבר התחיל וכבר ַָהברכה,
הי' גופא זה שענין בעצמם יראו זמן שלאחרי למושיע", להם "ויהי – אדרבה אלא לשעה, אפילו ח"ו

תחבקני". "וימינו מצד

***

Ë ויקהל בפרשיות ונכפל וחזר תצוה תרומה בפרשיות שנכתב וכליו המשכן מעשה אודות דובר .
ואילך 29פקודי  195 ס"ע ח"א בלקו"ש ונדפס שליט "א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (ובקיצור 30ֿ

ואילך). קצ ס"ע ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש

***

È למעלה (שהיא הנשמה עצם שבנפש, היחידה בחי' והמשכת שגילוי (ס"גֿד) לעיל דובר .
משה מההתחלקו  ע"י נעשה – שבנפש) הגלויים בכחות אלא אינו שביניהם שהחילוק ודל, דעשיר ת

דוקא.

לעיל  דאף 31וכמשנ"ת דוקא, משה ע"י ומתגלה נמשכת ב"ה א"ס ומהות בעצמות דבנ"י שהאמונה
מאמינים" בני "מאמינים בנ"י נקראים ולכן אבינו, מאברהם בירושה היא זו המשכתה 32שאמונה מ"מ, ,

דוקא. משה ע"י היא בפנימיות והתגלותה

במק"א  טעמא 33וכמבואר פסיק אברהם שאברהם למשה, אברהם שבין להחילוק בהתאם שזהו
משה 34בגווייהו  משה משא"כ בבי"ע, לירידתו באצילות שהוא כמו אברהם של דרגתו בין הפרש שיש ,

בגווייהו  טעמא פסיק משה")34לא זעלבער ("דער באצילות שהוא כמו ה"ה לבי"ע בירידתו שגם ולכן 35, ,
בפנימיות. ב"ה א"ס ומהות בעצמות האמונה המשכת נעשית דוקא ידו על 

יותר: ובפרטיות

בזהר  וגליא",36איתא סתים ובכלהו וישראל, אורייתא קוב"ה בדא, דא מתקשרן אינון קשרין "תלת
בחסידות  וסתים 37ומבואר דקוב"ה, בגליא גם מתקשר ועי"ז דתורה בגליא מתקשר דישראל שגליא

דקוב"ה. בסתים מתקשר ועי"ז דתורה בסתים מתקשר דישראל

בנפש, היחידה בחי' הנשמה, עצם והמשכת גילוי נעשה ידו שעל כיון – משה ע"י נעשה זה וכל
הסתים  עם גם ועי"ז התורה, פנימיות דתורה, הסתים עם ומתחבר שמתקשר דישראל, הסתים שזהו

ב"ה. א"ס ועצמות פנימיות דקוב"ה,

‡È:דרא בכל דמשה אתפשטותא שבדור, משה – לרבי ההתקשרות בענין ההכרח גודל מובן ומזה .

" הוא שהלשון שאף – אודות `zehytz`ובהקדמה שמדובר כיון מ"מ, בלבד, התפשטות דמשה",
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ואילך.29) 458 ע' חט"ז לקו"ש ראה – פשש"מ ע"פ הביאור
תשח"י.30) ויק"פ ש"פ שיחת עם בשילוב
ואילך).31) 262 ע' (לעיל בהמאמר
א.32) צז, שבת
(ס 33) פ"ג עטר"ת הנ"ל תשי"א ד"ה סה"מ וראה ערה). "ע

ועוד. .260 ס"ע
(באד"ר).34) א קלח, זח"ג

תופס 35) כשאתה והעצם עצמי, להיותו אחדים: בזכרון
בכולו. תופס אתה במקצתו

בשוה"ג).36) כח ע' תרנ"ז סה"מ (וראה א עג, ח"ג
אגרותֿקודש 37) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה

מלוקט  סה"מ גם וראה וש"נ. תקלה. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר
שם. ובהנסמן קנד, ע' ח"ג
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invr"בכולו תופס אתה במקצתו תופס כשאתה ש"העצם באופן ה"ז דמשה 38, באתפשטותא שגם כך, ,
ישנו mvrdשבדור lk.דמשה

שבנשמה  הסתים את הרבי מקשר – דמשה העצם כל בו שיש שבדור, משה – לרבי ההתקשרות וע"י
דקוב"ה. הסתים עם דתורה) סתים (ע"י 

התורה  פנימיות וללא לרבי, התקשרות ללא בלבד, התומ"צ קיום שע"י לידע צריכים ישראל כל ולכן:
הנשמה  דעצם ההתקשרות חסרה אבל בקדושה, נעלות הכי לדרגות אמנם מגיעים הרביים, ע"י שנתגלתה
העצם  כל בו שיש שבדור, משה – הרבי אל ההתקשרות שתהי' ובהכרח ב"ה; א"ס ומהות עצמות עם
שנתגלתה  התורה פנימיות דתורה, סתים עם הנשמה, עצם דישראל, הסתים את מקשר שהוא – דמשה

דקוב"ה. סתים עם ועי"ז הרביים, ע"י

·È כן – שבדור) משה הרבי, ע"י נעשית הנשמה עצם (שהמשכת ברוחניות אמורים שהדברים וכשם .
בגשמיות: גם הוא

הגלויים) בכחות אלא אינו ביניהם שהחילוק וחלש, דגיבור מההתחלקות למעלה (שהוא העצמי החיות
שבדור. משה דוקא, הרבי ע"י נעשית והמשכתו התגלותו –

קלקול  אלא החיות, העלם רק (לא קלקול איזה כשישנו הרי – החיות להתפשטות בנוגע כלומר:
החיות  יכול 39בהתפשטות לא – עצמי לחיות בנוגע אבל לעזור; יכול והרופא לרופא, לפנות יכולים (

להמשיך  יכול והוא דמשה, העצם כל בו שיש שבדור , משה דוקא, הרבי אל לפנות ובהכרח לעזור, רופא
עצמי. חיות גם

לחיות  בנוגע הרי, ח"ו, לחיות יכול אינו שפלוני היא הרופא של חוותֿדעתו כאשר שגם מובן ומזה
עצמי. חיות להמשיך שבדור, משה הרבי, של וביכלתו בעלֿהבית, הרופא אין עצמי

‚È ונשלמה" בבחינת – זה על בהדיבור גם תועלת יש הרבי אל ההתקשרות בענין שפתינו"40. .10פרים

אלא  שפתינו", פרים ד"ונשלמה להענין יצטרכו שלא השי "ת יעזור שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
שליט"א" "הרבי – בעצמו צדקנו 41הרבי משיח לקראת יוליכנו ֿ42.
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סרכ"ז.38) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

בהתפשטות 39) שהיא התעלפות ואפילו אחדים: בזכרון
החיות.
ג.40) יד, הושע
(41.35 הערה (52 ע' (לעיל שמח"ת יום שיחת ראה
כ"ק 42) סיפר – ענין באיזה זוכרים לא – ההתוועדות במהלך

שליט"א: אדמו"ר

חסיד  על (251 ע' תרח"ץ (סה"ש סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק
(מי  אידיאט" "קטא אותו: ששאל בשוטר ופגש מהתוועדות ָָשחזר
– הולך). (ביטול אידיאט" "ביטול החסיד: והשיב ההולך), ָהוא
מאין  יש התהוות אודות דיברו שבה מהתוועדות חזר הנ"ל החסיד
("זיין  עצמו ישות ירגיש שלא עליו פעלו והדברים הביטול, וענין
אצלו, הדבר חדר כך כדי ועד בטל, שהכל אלא ישות"), אייגענע
– והשוטר אידיאט", "ביטול הוא) מי (ששאלו לשוטר ָשהשיב

אידיאט"! ש"ביטול "שמע" – גוי ָשהי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dbibg(oey`x meil)

rbep m` wxy yxtl ziid,ïleëa,`nhp f` ,minly mdyk epiidc §¨
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מוגה  בלתי

, ההר מן  כשירד  הכיפורים  יום  "למחרת  משה ", "ויקהל  פרשתנו, ריש  רש "י בפירוש  הביאור 
ואכניש ": ותרגומו דיבורו, פי על  נאספים  הן אלא  בידים , אנשים  אוסף  שאינו הפעיל , לשון והוא 

שהיה  לומר  מקום  יש  דזריזין לכאורה  הסברא  מצד  הן עצמו, הכפורים  ביום  ההר , מן ברדתו
רדתו  ֿ ידי שעל  כיון פעל ), לשון ויאסוף , (ולא  הפעיל  לשון "ויקהל ", הכתוב  לשון מצד  והן מקדימין,
אזי  אליו" מגשת  "ויראו שכאשר  - היותר  (ולכל  מעצמם  יתאספו ֿ ישראל  שבני גרם  הלוחות  עם  מההר 

"" משה ).1אליהם 

שמשמעותו - משה " ש "ויקהל  רש "י מחדש  היה ולכן - מעצמם ) שנאספו (ולא  אותם  הקהיל 
" הן אלא  בידים , אנשים  אוסף  שאינו (כיון) הפעיל  לשון "הוא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  הכיפורים ", יום 

שהכתוב  כיון (דלכאורה , פעל  לשון ולא  הפעיל , לשון שהוא  ראיה  להביא  ומוסיף  דיבורו", פי על  נאספים 
"וכנש "). (ולא  ואכניש " "ותרגומו - פעל ) לשון שהוא  לפרש  מוטב  הרי משה , ֿ ידי על  שנעשה  מדגיש 

מההר  ברדתו כי, - הכפורים  יום  למחרת  עד  המשכן עשיית  ֿ דבר  על  הציווי עם  המתין שמשה  והטעם 
ו  מסירה  של  ומצב  במעמד  ֿ ישראל  בני היו הכפורים  לעניןביום  מוחלטת  נתינת נתינה  היה  ולא  ,

ענין אודות  עמהם  דיבר  הכפורים  יום  למחרת  ורק  נוסף ; לענין .מקום 

התורה 2וההוראה  לימוד  גם  להיות  צריך  המשכן, דעשיית  העבודה  מעלת  גודל  שלמרות  מסירה 3, מתוך 
בלבד  התורה  בלימוד  חובה  ידי לצאת  אפשר  שאי אלא  ענין 4ונתינה , גם  להיות  צריך  זה  ולאחרי ,

יתברך 5המעשה  לו דירה  לעשות  שיחות 6, בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  -
ואילך . 210 עמוד  ו חלק 

***

 בלימוד רק  ֿ ישראל  בני עסקו הכפורים  ביום  סיני מהר  משה  שברדת  לעיל  בהאמור  להוסיף  ויש 
המשכן: עשיית  אודות  משה  עמהם  דיבר  הכפורים  יום  למחרת  ורק  התורה ,

זה  שלפני בהתוועדות  שכתוב 7נתבאר  משה "8מה  פני עור  קרן כי משה  פני את  ישראל  בני "וראו
בפסוק  ולא  עצמו, בפני אל 9בפסוק  דיבר  שמשה  שבשעה  - יצווה " אשר  את  ישראל  בני אל  "ודיבר 

בתכלית , ביטול  מתוך  הדברים , בשמיעת  לגמרי שקועים  ֿ ישראל  בני היו הקב "ה , ציווי ללמדם  ֿ ישראל  בני
חז"ל  לראי 10ובלשון לא  גם  נוסף , לדבר  שייכים  היו לא  מעשה  ובשעת  מר ", נוטפות  "שפתותיו פני : ית 

עצמו). בפני (כענין משה 
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ֿ לא.1) ל  לד , תשא
המשכן 2) ישנו שהרי  - קיים ביהמ "ק שאין לזמן בנוגע גם

"בתוכו  בתוכם", "ושכנתי  ח ) כה, (תרומה שעז"נ האדם, שבנפש
עה"פ. אלשיך  (ראה ואחד " אחד  כל  בתוך  בתוכם, אלא נאמר לא
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח  כ "ק שמבאר וכפי  ועוד ), א. סט , של "ה
היא  שהעבודה ואילך ), 119 ע' תש"י  (סה"מ  ההילולא במאמר
קרש  להיות העולם שקר את להפוך  היינו, למשכן, קרשים לעשות
תוכן  גם שזהו הקב"ה, עם "קשר" של  ענין נעשה ועי "ז למשכן,
המשכן), קרשי  נעשו (שמהם עומדים" שטים ד "עצי  הענין

אלקות. עם העולם את ומקשר שמחבר "עמוד " בדוגמת
חסיד ".3) הארץ עם "לא מ "ה) פ"ב (אבות וכמארז"ל 
תפלה4) "זמן א) יו"ד , (שבת תורה וכמארז"ל  וזמן  לחוד

בירור  ענינה  תפלה  והרי  המשכן לחוד", ענין כמו העולם, והעלאת
כנגד  התפלה להיות צריכה שלכן משכן), (דאקרי  והמקדש

לח ) ו, ֿ ב הימים (דברי  שנאמר דרך המקדש, אליך  "והתפללו
ולבית  גו' והעיר גו' וש"נ).ארצם רסצ"ד . או"ח  אדה"ז (שו"ע גו'"

ראשונה 5) שבפרשה דק"ש, הפרשיות בב' גם וכמודגש
בעיקר  מודגש השני ' ובפרשה התורה, לימוד  ענין בעיקר מודגש
סה"מ  ואילך . רלח  ע' ואתחנן אוה"ת (ראה המצוות קיום ענין

ועוד ). קעח . ע' תרנ"ח 
עבודה,6) סוגי  ב' אודות שמדובר לכאורה,ואף ששייכים,

(ש"אין אדם בני  סוגי  ֿ לשני  ובעלי  ֿ אוהל  יושבי  שוות "), דיעותיהם 
- כו'.עסק  ביניהם המחבר הוא ישראל , רועה רבינו, משה הנה
חמ "ב 7) התוועדויות - מנחם (תורת ס"כ  תשא ש"פ שיחת

.(296 ע'
לה).8) (לד , תשא ס"פ
לד .9) שם,

וש"נ.10) ב. ל , שבת



לי       

שכתוב  וכמו עמהם , שדיבר  בשעה  משה  פני את  אמנם  ראו ֿ ישראל  בני רואות 11כלומר : עיניך  "והיו
" שזהו רק  ראו זו בראיה  אבל  מוריך ", "וראו את  אזי הדיבור , גמר  לאחרי ורק  התורה ; מקור  - "

את  ישראל  בני  קירון" הנה  הלימוד , בשעת  ֿ כן ֿ שאין מה  משה ", פני עור  קרן "כי הבחינו) (ואז "
בטיהרא " "שרגא  בבחינת  היה  פניו" ד "מוריך ".12עור  הענין לגבי

בענין  לגמרי שקועים  ֿ ישראל  בני היו הכפורים  ביום  סיני מהר  משה  שברדת  ֿ דידן, בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
מעשה "התורה  לידי שמביא  תלמוד  ד "גדול  לענין אפילו אחר , לענין שייכים  היו ולא  ,13.

יהבית " כתבית  נפשי ד "אנא  העילוי בעיקר  אצלם  מודגש  היה  גופא  התורה  שבענין - מזה  14ויתירה 

לתושיה " ד "כפלים  באופן שהיו שניות  בלוחות  שהיו 15(ובפרט  כו', הדינים  פרטי לימוד  כ "כ  ולא  ,(
בירושלמי  שכתוב  מה  ֿ דרך  ועל  נאמר 16בהעלם , שעליהם  ללוחות  כתובים ",17בנוגע  הם  ומזה  "מזה 

ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בהעלם . אלא  בגלוי זה  שאין - כו' קל  לדקדוק  עד  התורה , עניני כל  כלולים  היו שבלוחות 
ברדת  שנאמר  למה  את בנוגע  "ויצום  סיני מהר  סיני"משה  בהר  אתו ה ' דיבר  אף 18אשר  הנה  -

רש "י  שכתב  כמו זה , שלאחרי הזמן משך  כל  על  קאי מקרא  של  הענין 19שפשוטו כל  הוא  הוה  ש "לשון
אז  כבר  היו זה , שלאחרי הזמן כל  במשך  שנאמרו שבתורה  הציוויים  שכל  מרומז שבזה  לומר  יש  הזה ",

בהעלם . היה  זה  שענין אלא  הוה ", "בלשון

ה ' צוה  אשר  הדברים  אלה  אליהם  ויאמר  גו' משה  "ויקהל  - הכפורים  יום  למחרת  אותם ".ורק 

 אסתר במגילת  שכתוב  למה  הפעיל ", "לשון משה ", "ויקהל  בין החילוק  ולבאר  להוסיף  "לך 20ויש 
: הפעל לשון "הכנס ", ולא  פעל , לשון היהודים ", כל  את 

להביא  שהתנדבו ֿ ישראל  בני כל  פעולת  ֿ ידי על  המשכן עשיית  ֿ דבר  על  הציווי אודות  מדובר  בפרשתנו
גו'" יביאה  לבו נדיב  "כל  - מישראל ,21תרומה  ואחד  אחד  כל  ֿ ידי על  להיעשות  צריך  שהיה  ענין שזהו ,

רק  היתה  משה  פעולת  עבורם ; זאת  יעשה  שמשה  באופן להיות  יכול  היה  ולא  שבגופו, מצוה  וכמו
פעולת  נאמרה  ולכן ֿ ישראל , בני ֿ ידי על  להיות  הוצרכה  עצמה  הפעולה  אבל  כו', כח  ונתינת  ההתעוררות 

בלשון משה ".משה  "ויקהל  -

פי  על  נאספים  הן אלא  בידים , אנשים  אוסף  "שאינו רש "י לשון אריכות  ולהמתיק  להוסיף  [ויש 
לימוד  (כמו דיבור  של  ענין אודות  ולא  המשכן, עשיית  מעשה , של  ענין אודות  שמדובר  דאף  - דיבורו"

בפה " למוציאיהם  כו' הם  "חיים  נאמר  זה  שעל  העיקר 22התורה , הנה  פעולתם ), היא  בניֿישראל ,בזה  של 
"שאינו - מעשה  על ֿידי היתה  לא  בניֿישראל  את  לעורר  משה  פעולת  אנשים ואילו  ֿ ידי אוסף  על  אלא  ,"

ֿ פי על  נאספים  "הן - "].דיבור 

עלי  "וצומו הצום : בשביל  ֿ ישראל  בני של  התכנסותם  אודות  מדובר  - אסתר  במגילת  ֿ כן ֿ שאין מה 
ימים " במדרש 20שלשת  ואיתא  בניסן, ט "ו גם  היה  שביניהם  ראשון 23, יום  בהם  והרי לה , "שלח  שמרדכי

פסח  אין הלא  המן, גזירת  תתקיים  אם  (כלומר : כו'" פסח  הוא  למה  שבישראל , זקן לו, אמרה  פסח . של 
במפרשים  ומבואר  המובן 24כלל ), ענין אודות  שמדובר  (אף  שבישראל " "זקן בשם  כאן אותו שכינתה  מה 

"זקן  אתה  הלא  ֿ טוב , ביום  זה  בשביל  להתענות  אסור  אם  שאפילו לומר  שנתכוונה  קטן), לילד  גם 
שעה . הוראת  בתור  הדין מן שאינו דבר  לעשות  ובידך  שבישראל ",

אלא  העושים , אל  מתייחס  אינו ֿ דין, בית  הוראת  על ֿפי שנעשה  ענין לעשות והנה , שהורו
. ֿ דין בית  שגגו "אם  שלכן נודע כן, ֿ כך  ואחר  הוראתן על  סומכין והם  העם  ועשו בהוראתן העם  ושגגו .
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כ .11) ל , ישעי '
וש"נ.12) א. סג , שם - חז"ל  ל '
וש"נ.13) ב. מ , קידושין
הע"י ).14) (לגירסת א קה, שבת
ו 15) יא, רפמ "ו.איוב שמו"ר וראה .
סה"א.16) פ"ו שקלים
טו.17) לב, תשא

לב.18) לד , שם
לא.19) שם,
טז.20) ד ,
ה.21) לה, פרשתנו
רע"א.22) נד , עירובין
ספ"ח .23) אסת"ר
שם.24) לאסתר תמימה תורה



לב      

הן  עשו שלא  ֿ פי ֿ על  ואף  בהוראה , שגגתן על  חטאת  קרבן להביא  חייבין ֿ דין בית  הרי שטעו, ֿ דין לבית 
בלבד , הוראתן על  אלא  עשו, לא  בין עשו בין כלל  ֿ דין בית  עשיית  על  משגיחין שאין מעשה , בעצמן

ֿ דין" בבית  שתלו מפני העושין, שהם  ֿ פי ֿ על  ואף  הקרבן, מן פטורין העם  .25ושאר 

הדבר  מתייחס  ֿ מקום  מכל  צמו, ֿ ישראל  בני שכל  שאף  ניסן, בט "ו להצום  בנוגע  גם  מובן ,ומזה 
הוראתו. ֿ פי על  היה  שהצום  כיון

"לך  נאמר  שהוא ולכן משה ", "ויקהל  כמו הפעיל , בלשון (ולא  פעל  בלשון היהודים ", כל  את 
אליו. מתייחסת  שלהם  הפעולה  שגם  כיון שלהם ), פעולה  על  ֿ ישראל  בני את  מעורר  רק 

***

.'גו משה  ויקהל  ֿ המתחיל  דבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 תיגמר שההדפסה  היה  רצוני הנה  - עתה  זה  לאור  שיצא  הוספות  עם  ֿ תורה " "לקוטי לספר  בנוגע 
ֿ קודש  השבת  יום  בערב  ֿ תורה ' ה 'לקוטי הדפסת  נסתיימה  שונות , סיבות  מצד  לפועל , אבל  רב , זמן לפני
- פקודי דפרשת  הדרושים  ואילו אור ', שב 'תורה  הדרושים  מסתיימים  זו שבפרשה  ויקהל , פרשת  הזה ,

במאמר  לעיל  (כנזכר  תורה ' ב 'לקוטי הם  - דרעוין" ד "רעוא  בזמן מנחה , בתפלת  לקרוא  ).26שמתחילים 
בעתו" יפה  עשה  הכל  ש "את  לתורה 27וכיון בנוגע  שנאמר  ענין וישר 28(שזהו נכון דבר  זה  הרי - (

השבוע  לפרשת  השייכים  תורה ' שב 'לקוטי הדרושים  כל  את  שבוע  בכל  ילמד  ואחד  אחד  ,29שכל 

ה 'לקוטי - שבהתחלת  בשלח  דפרשת  הדרושים  את  ילמדו זה  ֿ קודש  השבת  יום  שבמשך  טוב , ומה 
פקודי  פרשת  דרושי לימוד  התחלת  לפני לסיימם  יש  שלכן פקודי), דפרשת  הדרושים  (לפני -תורה '

ד "לווה  באופן ולא  השבוע , ימי שבעת  במשך  השבוע  פרשת  של  הדרושים  כל  את  שיסיימו ובאופן
לסמוך 30ופורע " (ויצטרך  ֿ זה  שלאחרי לשבוע  מהם  חלק  ידחה  דרושים , ריבוי בה  שיש  שפרשה  היינו, ,

שהח  הלימוד  להשלים  לו ויתן תשובה "... "בעל  יהיה  שמסתמא  הרע  היצר  סיר ).על 

השירים  שיר  על  לדרושים  טובים ,31ובנוגע  וימים  בשבתות  ובפרט  השנה , ימי כל  על  אותם  יחלקו -
השירים ". "שיר  דרושי גם  כולל  כולו, תורה ' ה 'לקוטי לימוד  את  יסיימו "ברכה " פרשת  שעד  כך ,

: בזה להוסיף  ויש 
א  מיט  יאר  דעם  נעמען ("מ 'דארף  מיוחד  "שטורעם " בה  להיות  צריך  ולכן העיבור , שנת  היא  זו ַַָשנה 
לימוד  ֿ ידי על  - התורה  בפנימיות  ובפרט  התורה , בלימוד  יהי' שה "שטורעם " טוב  ומה  שטורעם "),

האמור . באופן תורה ' ה 'לקוטי

- ומבורכת  טובה  שנה  תומשך  אזי "ברכה ", לפרשת  עד  ֿ תורה  הלקוטי כל  לימוד  את  יסיימו וכאשר 
זו). (שנה  הקודמת  לשנה  בנוגע  גם  אלא  זה , שלאחרי לשנה  בנוגע  רק  לא 

של  באופן יהיה  התורה  שלימוד  הוא  החסידות  תורת  של  שהחידוש  - :ובהקדמה 

להיות  צריך  התורה  שלימוד  ידעו החסידות  התגלות  מענין,קודם  ידעו לא  שבתורה ,אבל 
אצל  שגם  גילתה  החסידות  תורת  אבל  התשובה . לענין זקוקים  אינם  חכמים  שתלמידי סבורים  היו ובכלל 

וכמאמר תלמידי התשובה , ענין להיות  צריך  צדיקים , ואפילו לאתבא 32חכמים , אתא  צדיקייא משיח 
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רפי "ב.25) שגגות הל ' רמב"ם
ואילך ).26) 301 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה
יא.27) ג , קהלת
[ב]).28) יא (פ"ג , עה"פ קה"ר ראה
וש"נ.29) .238 ס"ע חי "ד  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

שנה 30) תמוז ֿ י "ג  י "ב הגאולה ימי  ניסן; י "א מכתב גם ראה
תכד ). ע' ריש שסו; ס"ע חכ "ג  (אג "ק זו

ובהערה 31) ,175 ע' חי "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
שם. 25
ובכ "מ .32) ב. צב, שמע"צ דרושי  לקו"ת ב. קנג , זח "ג  ראה



לג       

אוכל " איננו ד "הסנה  הענין אצלם  נעשה  דוקא  ֿ זה  ֿ ידי (ועל  התורה ,),33בתיובתא  ללימוד  בנוגע  ֿ כן וכמו
למעלה . מלמטה  העלאה  התשובה , ענין גם  בזה  נוגע  למטה , מלמעלה  המשכה  שענינו ֿ פי ֿ על  שאף 

בגמרא  איתא  בנגלה : גם  זה  ענין למטתי",34ומצינו סמוכה  שתהא  תפלתי "על  בנימין אבא  מאמר 
שאחר  בתורה  העסק  "שמעלת  לפי והיינו התפלה , קודם  רצה  לא  ללמוד  שגם  רש "י, בפירוש  ומבואר 

כו'" התפלה  שקודם  מתורה  יותר  גבוה  הוא  מלמטה 35התפלה  העלאה  ענינה  שתפלה  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, .
לתשובה . בנוגע  גם  הוא  וכן בתורה . גם  פועל  זה  הרי למעלה ,

שצריך  ופירשה  גילתה  החסידות  ותורת  בהעלם , הדבר  היה  - בנגלה  גם  זאת  שמצינו ֿ פי ֿ על  אף  אבל ,
פנימיות  בלימוד  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דתורה , נגלה  בלימוד  אפילו בתורה , גם  התשובה  תנועת  להיות 

התורה .

גם  פועל  התשובה  ענין -והרי מזה  יתירה  אלא  נעקר , ֿ רצוי הבלתי שהענין באופן רק  ולא  ,
כזכיות " לו נעשו החטא .36ש "זדונות  קודם  שהיה  ומצב  המעמד  לגבי עילוי ניתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,

גם  והצלחה  ברכה  תומשך  אזי "ברכה ", פרשת  עד  תורה ' ה 'לקוטי כל  את  יסיימו שכאשר  מובן, ומזה 
למפרע ), גם  שפועל  - החסידות  תורת  של  החידוש  שזהו - התשובה  ענין (בדוגמת  שעברה  השנה  על 

וברוחניות . בגשמיות  רויחי, ומזוני חיי בבני ואחד , אחד  לכל  המצטרך  בכל 

 שבוע בכל  השבוע  דפרשת  תורה ' ה 'לקוטי לימוד  לקבוע  - לפועל  בנוגע  אלא  קאתינא , לדרשה  ולא 
ואחד . אחד  כל  ֿ ידי על 

תורה ' ב 'לקוטי וכמבואר  ומעלה , שנה  עשרים  מבן שהם  אלו על  הוא  בזה  החיוב  שעיקר  37ולהעיר ,

וכל  שנה , עשרים  גיל  שלפני אלו גם  זאת  שיעשו מהנכון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  שנה , עשרים  דבן השלימות 
בזה  השתתפו הטף  שגם  המשכן, לנדבת  בנוגע  שמצינו ֿ דרך  ועל  משובח . זה  הרי ֿ פי 38המקדים  על  ובפרט  .

בזהר  שכתוב  התורה .39מה  פנימיות  וידעו ילמדו טף  גם  הנה  דמשיחא  שבדרא 

ישנו אשר  את  לכולם , בנוגע  הוא  האמור  שכל  פה ומובן, איננו אשר  ואת  מי 40פה  שכל  ובודאי ,
הבדלה  ולאחרי למכיריו, הדברים  את  יעביר  זה , ענין אודות  לעשותם 41ששומע  אפשר  שאי באופנים  גם  -

המתחיל " ד "אני ובאופן כך ,42בשבת , אחרים , על  גם  לפעול  יוכל  ואז בעצמו, ללמוד  שיחליט  היינו, ,
בלימוד  וועלט ") די ("פארפלייצן העולם  את  שיציפו ועד  חוצה , מעינותיך  ויפוצו הלומדים , ַשיתרבו

החסידות .

לכל , מצוי הספר  יהיה  מחדש , תורה ' ה 'לקוטי נדפס  שעתה  וכיון

שלי - האוצר " "שר  עם  ואדבר  ֿ שחוק ): בבת  הוסיף  שליט "א  אדמו"ר  הספרים 43(כ "ק  את  שימכרו
לכל  יד  בהישג  שיהיה  כדי ההדפסה , מעלות  נמוך  -במחיר 

מן  לגלותו שצריכים  אלא  מישראל , אחד  כל  אצל  ישנו הרצון וגם  ברצון, אלא  תלוי הדבר  שאין כך ,
הגילוי. אל  ההעלם 

:' תורה שב 'לקוטי הדרושים  מעלת  בגודל  ונסיים 
סיפר  אדמו"ר  וחמי מורי קדושת  מקומם ),44כבוד  את  שמילא  ֿ זה  שלפני נשיאינו רבותינו (בשם 

מאמרים . אלפיים  מתוך  צדק ' ה 'צמח  אותם  בחר  תורה ', ב 'לקוטי שנדפסו שהמאמרים 
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ואילך .33) 46 ע' תש"ב סה"ש וראה ב. ג , שמות
ב.34) ה, ברכות
ב.35) צו, ברכה לקו"ת
ב.36) פו, יומא
רע"א.37) ב, במדבר
רפי "א.38) דר"נ אבות
א.39) קיח , ח "א
יד .40) כט , נצבים - הכתוב לשון ע"פ
(41- למסור שליט "א אדמו"ר כ "ק הורה הבדלה לאחרי 

אפשרות  ויש ערנסט "... עס מ 'מיינט  "אז - ה"חזרה" ַעבור
היכן  ישאל  ב"יחידות", או הבאה, שבהתוועדות רעכט ") ("ס'איז

אוחזים...
ועוד .42) טו. וארא תנחומא - חז"ל  ל '
ה"מרכז 43) מנהל  - חדקוב אייזיק מרדכי  חיים ר' הרה"ח 

) חינוך " ).לעניני 
מנחם 44) תורת גם וראה קטן. פורים א, אדר יד  יום" "היום

.432 ע' חכ "ז התוועדויות -



לד      

פחות ? ולא  יותר  לא  מאמרים , אלפיים  במספר  הדיוק  מהו ולכאורה :

רז"ל  מאמר  ֿ פי על  בדרושי 45ויובן בזה  המבואר  וידוע  עולם ", של  לברייתו תורה  קדמה  שנה  "אלפיים 
שנה "?46חסידות  "אלפיים  לומר  שייך  איך  ֿ כן, ואם  הזמן, ענין היה  לא  העולם  בריאת  קודם  דלכאורה , ,

אלפים  ב ' היינו שנה " ש "אלפיים  הוא  הענין אך  - לפי שינוי, מלשון "שנה ", בשם  שנקראים  ,
מזולתה . שונה  היא  מדריגה  שכל 

שבמאמרים  - מאמרים  אלפיים  מתוך  ֿ צדק ' ה 'צמח  בחר  ֿ תורה  שבלקוטי שהמאמרים  הענין תוכן וזהו
התורה . פנימיות  שבכללות  שנה ) (אלפיים  מדריגות  אלפים  ב ' ונכללו נקבעו ֿ תורה  שבלקוטי

ֿ צדק , הצמח  על  ולסמוך  להאמין יש  זה , דרוש  של  ענינו תוכן רק  דרוש  בכל  רואים  שבגלוי ֿ פי ֿ על  ואף 
שכתוב  מה  ֿ דרך  (ועל  התורה  שבפנימיות  הדרושים  כל  כללות  ובהעלם  בפנימיות  ישנו ֿ תורה  שבלקוטי

תר "ך 16בירושלמי  רק  ראו שבגלוי ֿ פי ֿ על  אף  סופרים , ודקדוקי תורה  דקדוקי כל  כתובים  היו שבלוחות 
אותיות ).

פנימיות  של  הענינים  כל  כלולים  שבהם  ֿ תורה , שבלקוטי הדרושים  כל  את  יסיימו שכאשר  מובן, ומזה 
מר " "אתי אזי חוצה " מעינותיך  "יפוצו שכאשר  משיחא  מלכא  הבטחת  תקויים  אזי בקרוב 47התורה , ,

ממש .

***

 תיבות דלכאורה  - החצר " קלעי "כמדת  החצר ", קלעי "לעומת  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  הביאור 
מבאר  שהכתוב  רש "י, מפרש  ולכן מיותרות , (ולא אלו אמות  חמש  היתה  החצר  שער  מסך  שקומת 

" להיות  הוצרך  שהמסך  כיון ה "דלת "יותר ), ענין רש "י שלשיטת  ונמצא , מהם . חלק  החצר ", קלעי
הוא  החצר ") שער  "מסך  היה  שיטתו (שבמקומו היא  לכך  ובהתאם  החצר ), מפתח  חלק  פתיחה , (ולא 

שבעולם  - המלכות  ספירת  ל "דלת ", בנוגע  הענינים , ובפנימיות  במזוזה . חייב  דלת  בלי פתח  שגם  בש "ס ,
" רק  נאמר  ֿ מקום  ומכל  והסתימה . ההעלם  פעולת  בעיקר  נרגשת  הפשט , עולם  החצר "העשיה , קלעי

לפעול  כח  נותנת  התורה  כי תמידי, והעלם  הפסק  שענינם  הקלעים  כמו ממש  זה  שאין "כמדת "), (ולא 
ט "ז  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - וגילוי פתיחה  של  ענין

ואילך . 443 עמוד 
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בתחלתה.45) פי "ט  ויק"ר ד . צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד "ה (תורת ראה תשי "א

וש"נ. ואילך ). 133 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם
ובכ "מ ).47) בתחלתו. (כש"ט  דהבעש"ט  אגה"ק

      

פחות ? ולא  יותר  לא  מאמרים , אלפיים  במספר  הדיוק  מהו ולכאורה :

רז"ל  מאמר  ֿ פי על  בדרושי 45ויובן בזה  המבואר  וידוע  עולם ", של  לברייתו תורה  קדמה  שנה  "אלפיים 
שנה "?46חסידות  "אלפיים  לומר  שייך  איך  ֿ כן, ואם  הזמן, ענין היה  לא  העולם  בריאת  קודם  דלכאורה , ,

אלפים  ב ' היינו שנה " ש "אלפיים  הוא  הענין אך  - לפי שינוי, מלשון "שנה ", בשם  שנקראים  ,
מזולתה . שונה  היא  מדריגה  שכל 

שבמאמרים  - מאמרים  אלפיים  מתוך  ֿ צדק ' ה 'צמח  בחר  ֿ תורה  שבלקוטי שהמאמרים  הענין תוכן וזהו
התורה . פנימיות  שבכללות  שנה ) (אלפיים  מדריגות  אלפים  ב ' ונכללו נקבעו ֿ תורה  שבלקוטי

ֿ צדק , הצמח  על  ולסמוך  להאמין יש  זה , דרוש  של  ענינו תוכן רק  דרוש  בכל  רואים  שבגלוי ֿ פי ֿ על  ואף 
שכתוב  מה  ֿ דרך  (ועל  התורה  שבפנימיות  הדרושים  כל  כללות  ובהעלם  בפנימיות  ישנו ֿ תורה  שבלקוטי

תר "ך 16בירושלמי  רק  ראו שבגלוי ֿ פי ֿ על  אף  סופרים , ודקדוקי תורה  דקדוקי כל  כתובים  היו שבלוחות 
אותיות ).

פנימיות  של  הענינים  כל  כלולים  שבהם  ֿ תורה , שבלקוטי הדרושים  כל  את  יסיימו שכאשר  מובן, ומזה 
מר " "אתי אזי חוצה " מעינותיך  "יפוצו שכאשר  משיחא  מלכא  הבטחת  תקויים  אזי בקרוב 47התורה , ,

ממש .

***

 תיבות דלכאורה  - החצר " קלעי "כמדת  החצר ", קלעי "לעומת  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  הביאור 
מבאר  שהכתוב  רש "י, מפרש  ולכן מיותרות , (ולא אלו אמות  חמש  היתה  החצר  שער  מסך  שקומת 

" להיות  הוצרך  שהמסך  כיון ה "דלת "יותר ), ענין רש "י שלשיטת  ונמצא , מהם . חלק  החצר ", קלעי
הוא  החצר ") שער  "מסך  היה  שיטתו (שבמקומו היא  לכך  ובהתאם  החצר ), מפתח  חלק  פתיחה , (ולא 

שבעולם  - המלכות  ספירת  ל "דלת ", בנוגע  הענינים , ובפנימיות  במזוזה . חייב  דלת  בלי פתח  שגם  בש "ס ,
" רק  נאמר  ֿ מקום  ומכל  והסתימה . ההעלם  פעולת  בעיקר  נרגשת  הפשט , עולם  החצר "העשיה , קלעי

לפעול  כח  נותנת  התורה  כי תמידי, והעלם  הפסק  שענינם  הקלעים  כמו ממש  זה  שאין "כמדת "), (ולא 
ט "ז  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - וגילוי פתיחה  של  ענין
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בתחלתה.45) פי "ט  ויק"ר ד . צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד "ה (תורת ראה תשי "א

וש"נ. ואילך ). 133 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם
ובכ "מ ).47) בתחלתו. (כש"ט  דהבעש"ט  אגה"ק
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.'d lv` od miwicvd zenypy ixd ,'d mr eznyp didzy eze`

áéúëc ,úBàøaéäì ãéúòL úBîLðe úBçeø(fh fp diryi)éðôlî çeø ék' §¨¤¨¦§¦¨§¦§¦¦©¦§¨©
,'éúéNò éðà úBîLðe óBèòé.eiptl od zegexdy ixdãéúòL ìèå ©£§¨£¦¨¦¦§©¤¨¦
a úBéçäì àeä Ceøa LBãwäáéúëc ,íéúî B(i gq mildz)ozn oiprl ©¨¨§©£¥¦¦§¦

dxezéðz úBáãð íLb','dzððBë äzà äàìðå Eúìçð íéäìà ó ¤¤§¨¨¦¡Ÿ¦©£¨§§¦§¨©¨©§¨
d"awd mdilr sipde ,ipiq xd cnrna dgxt l`xyi ly mznypy

e .mzeigdl dacp lhíLmb mi`vnp ,iriayd riwxaíépôBà ¨©¦
.ãBákä àqëå ,úøMä éëàìîe Lãwä úBiçå íéôøNeeíø éç ìà Cìî §¨¦§©©Ÿ¤©§£¥©¨¥§¦¥©¨¤¤¥©¨

a íäéìò ïëBL àOðå`xwpd riwx eze`øîàpL ,'úBáøò'(d gq my) §¦¨¥£¥¤§£¨¤¤¡©
,'BîL déa úBáøòa áëBøì elBñ'.d"awd ly enewn myy ixd ¨¥¨£¨§¨§

c ïìðîe'zeaxr'àéúà ,íéîL éøwéàdey dxifba cnlp df xac ± §¨¨§¦§¥¨©¦¨§¨
àëä áéúk ,'äáéëø' 'äáéëø'o`k xn`p ±(d gq my)áëBøì elBñ' §¦¨§¦¨§¦¨¨¨¥

íúä áéúëe ,'úBáøòaxg` mewna xn`pe ±(ek bl mixac)íéîL áëBø' ¨£¨§¦¨¨¥¨©¦
,'Eøæòa.'miny' `xwp akex `ed eay mewndy ixd §¤§¤

:`xnbd dtiqenBúBà ïéôéwî ìôøòå ïðòå CLçå,d"awd z` ± §Ÿ¤§¨¨©£¨¤©¦¦
øîàpL(ai gi mildz)íéî úëLç ,Búkeñ åéúBáéáñ Bøúñ CLç úLé' ¤¤¡©¨¤Ÿ¤¦§§¦¨¨¤§©©¦

,'íé÷çL éáò.eayen mewn aiaq jyeg yiy ixd ¨¥§¨¦
:`xnbd dywnàiîL én÷ àëBLç àkéà éîeiptl jyeg yi ike ± ¦¦¨£¨©¥§©¨

,d"awdáéúkäå(ak a l`ipc),àúøzñîe àú÷éîò [àìb] (éìb) àeä' §©§¦¨¥¨¥£¦¨¨§©§¨¨
'éøL dénò àøBäðe ,àëBLçá äî òãémiwenr mixac dlbn `ed ± ¨©¨©£¨§¨¦¥§¥

:`xnbd zvxzn .`vnp enr xe`de ,jyega dn rcei ,mixzqpeàìŸ
àä ,àéL÷©§¨¨
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המשך ביאור למס' חגיגה ליום שני עמ' ב



לה

      

פחות ? ולא  יותר  לא  מאמרים , אלפיים  במספר  הדיוק  מהו ולכאורה :

רז"ל  מאמר  ֿ פי על  בדרושי 45ויובן בזה  המבואר  וידוע  עולם ", של  לברייתו תורה  קדמה  שנה  "אלפיים 
שנה "?46חסידות  "אלפיים  לומר  שייך  איך  ֿ כן, ואם  הזמן, ענין היה  לא  העולם  בריאת  קודם  דלכאורה , ,

אלפים  ב ' היינו שנה " ש "אלפיים  הוא  הענין אך  - לפי שינוי, מלשון "שנה ", בשם  שנקראים  ,
מזולתה . שונה  היא  מדריגה  שכל 

שבמאמרים  - מאמרים  אלפיים  מתוך  ֿ צדק ' ה 'צמח  בחר  ֿ תורה  שבלקוטי שהמאמרים  הענין תוכן וזהו
התורה . פנימיות  שבכללות  שנה ) (אלפיים  מדריגות  אלפים  ב ' ונכללו נקבעו ֿ תורה  שבלקוטי

ֿ צדק , הצמח  על  ולסמוך  להאמין יש  זה , דרוש  של  ענינו תוכן רק  דרוש  בכל  רואים  שבגלוי ֿ פי ֿ על  ואף 
שכתוב  מה  ֿ דרך  (ועל  התורה  שבפנימיות  הדרושים  כל  כללות  ובהעלם  בפנימיות  ישנו ֿ תורה  שבלקוטי

תר "ך 16בירושלמי  רק  ראו שבגלוי ֿ פי ֿ על  אף  סופרים , ודקדוקי תורה  דקדוקי כל  כתובים  היו שבלוחות 
אותיות ).

פנימיות  של  הענינים  כל  כלולים  שבהם  ֿ תורה , שבלקוטי הדרושים  כל  את  יסיימו שכאשר  מובן, ומזה 
מר " "אתי אזי חוצה " מעינותיך  "יפוצו שכאשר  משיחא  מלכא  הבטחת  תקויים  אזי בקרוב 47התורה , ,

ממש .

***

 תיבות דלכאורה  - החצר " קלעי "כמדת  החצר ", קלעי "לעומת  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  הביאור 
מבאר  שהכתוב  רש "י, מפרש  ולכן מיותרות , (ולא אלו אמות  חמש  היתה  החצר  שער  מסך  שקומת 

" להיות  הוצרך  שהמסך  כיון ה "דלת "יותר ), ענין רש "י שלשיטת  ונמצא , מהם . חלק  החצר ", קלעי
הוא  החצר ") שער  "מסך  היה  שיטתו (שבמקומו היא  לכך  ובהתאם  החצר ), מפתח  חלק  פתיחה , (ולא 

שבעולם  - המלכות  ספירת  ל "דלת ", בנוגע  הענינים , ובפנימיות  במזוזה . חייב  דלת  בלי פתח  שגם  בש "ס ,
" רק  נאמר  ֿ מקום  ומכל  והסתימה . ההעלם  פעולת  בעיקר  נרגשת  הפשט , עולם  החצר "העשיה , קלעי

לפעול  כח  נותנת  התורה  כי תמידי, והעלם  הפסק  שענינם  הקלעים  כמו ממש  זה  שאין "כמדת "), (ולא 
ט "ז  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - וגילוי פתיחה  של  ענין

ואילך . 443 עמוד 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

בתחלתה.45) פי "ט  ויק"ר ד . צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד "ה (תורת ראה תשי "א

וש"נ. ואילך ). 133 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם
ובכ "מ ).47) בתחלתו. (כש"ט  דהבעש"ט  אגה"ק

      
    

מוגה  בלתי

שבפרשת א . השוה  והצד  המשותפת  הנקודה 
שקורין  זו שנה  (כבקביעות  שקלים  ובפרשת  ויקהל 
שבשתיהן  - ויקהל ) פרשת  בשבת  שקלים  פרשת 
ובשייכות  בקשר  ישראל  של  אחדותם  מודגשת 

להמשכן:

בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  - ויקהל  בפרשת 
גו' ישראל  בני עדת  כל  אל  משה  ויאמר  גו' ישראל 

וגו'" לה ' תרומה  מאתכם  בנ"י 1קחו כל  הקהלת  -
המשכן. ומלאכת  נדבת  לצורך 

בני  ראש  את  תשא  "כי - שקלים  ובפרשת 
תרומה  גו' השקל  מחצית  גו' יתנו זה  גו' ישראל 

תרומה 2לה '" בנתינת  בנ"י כל  של  השתתפותם  -
עבור  עומד 3לה ' שעליו היסוד  שהם  האדנים ,

ועבור  ושנה 3המשכן, שנה  כל  של  ציבור  ,4קרבנות 
(וביהמ "ק ) המשכן של  ענינו עיקר  .5שהם 

שקלים  פרשת  של  בשייכותה  ביאור  להוסיף  ויש 
מחוברין לפרשת  כשהן ֿ פקודי ויקהל  ,6(לא 

פרשת  של  תוכנה  דלכאורה , - בפ "ע  ויקהל ) אלא 
לפרשת  שייך  לפרשת 7שקלים  מאשר  (יותר 

כי: ויקהל ),

אודות  מדובר  שקלים  בפרשת   כי" -
ישראל  בני ראש  את  גו'תשא 

על  העובר  כל  יתנו זה  מבן אותם  גו'
לקבל  "כשתחפוץ  גו'", ומעלה  שנה  עשרים 

. הם  כמה  השקל לדעת  מחצית  אחד  כל  יתן .

השקלים  את  ותמנה  . המונין דרך  .
כו'" זה  אחר  זה  הנמנין את  .8מעבירין

לפרשת  שייך  זה  פקודי וענין "אלה  -
זוהמ  "בפרשה  נדבת שכן", משקלי כל 

"כסף 9המשכן" גם  כולל  , 'גו ככר  מאת 
מבן  הפקודים  על  העובר  לכל  גו' השקל  מחצית 
"כך  וגו'", אלף  מאות  לשש  ומעלה  שנה  עשרים 

ישראל  היו  "'בפ '10כו רש "י כפירוש  ,
(מג '3תשא  הראשונה  שהתרומה  שקלים ) (פ '

שמנאן  אדנים  "תרומת  היא  שבפרשה  התרומות )
מחצית  אחד  כל  ונתנו המשכן, בנדבת  כשהתחילו
פקודי  וכסף  שנאמר  הככר , למאת  ועלה  השקל ,

כו'". האדנים  נעשו ומהם  ככר , מאת  העדה 

מודגשת  שבה  ויקהל  פרשת  משא "כ  
  מציאות ," כלשון של  ,"

"11הכתוב  (ולא  יחיד  לשון גדול ", "קהל 
להבין  צריך  - ואחד ) אחד  דכל  המנין ע "י העדה ",

אודות  מדובר  שבה  שקלים  לפרשת  שייכותה 
בנ"י?

שבין ב . החילוק  תוכן תחילה  לבאר  ויש 
לקונו  האדם  עבודת  בכללות  ל "פקודי" "ויקהל "

לבו" אל  ובהקדמה :12("יתן - (

ו"פקודי" ד "ויקהל " הפירוש  על  נוסף 
 דבנ"י ההקהלה  על  קאי ש "ויקהל " ,

ו"פקודי" ישראל "), בני עדת  כל  את  משה  ("ויקהל 
המשכן"), פקודי ("אלה  המשכן נדבת  מנין על  קאי
מהשמות  וההוראה  הלימוד  הפירוש , גם  ישנו

ו"פקודי" עבודת "ויקהל " לכללות  בנוגע 
על  (נוסף  "ויקהל " קאי זה  שבענין לקונו, האדם 
המשכן, דעניני ההקהלה  על  גם  דבנ"י) ההקהלה 
על  גם  המשכן) נדבת  מנין על  (נוסף  קאי ו"פקודי"

דבנ"י. המנין

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

ואילך .1) א לה,
ֿ יג .2) יב ל ,
טו.3) שם, פרש"י 
ובאחד 4) חדשה, מתרומה ניסן בר"ח  להקריבם שמתחילים

מחצית  ואחד  אחד  כל  שיכין כדי  השקלים על  משמיעין באדר
פ"ד  ה"ט . פ"א שקלים הל ' (רמב"ם ליתן עתיד  ויהי ' שלו השקל 

הי "א).
ריש 5) (רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית

ביהב"ח ). הל '
ואז 6) פשוטה, בשנה רק הוא ֿ פקודי  דויקהל  החיבור שהרי 

בפרשת שקלים פרשת (שקורין קורין מעוברת ובשנה ,
ש"פ  לאחרי  שבועות כמה שני , אדר מברכים בשבת שקלים פרשת

ופקודי  ויקהל  לאחרימשפטים) שבטואו"ח  הלוחות (ראה
לניסן). הסמוך  אדר קביעות טו מאמר לבינה עתים סתכ "ח .

פקודי .7) פ' בשבת שקלים פרשת שקורין שנים ויש

ֿ יג .8) יב שם, פרש"י 
ובפרש"י .9) פקודי  ר"פ

ובפרש"י .10) ֿ כו כה לח ,
ז.11) לא, ירמי '
ב.12) ז, קהלת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dbibg(ipy meil)

áéúëc(d ck mildz),''ä úàî äëøá àOé'.elv` dkxady ixd ¦§¦¦¨§¨¨¥¥
áéúëc ,íé÷écö ìL ïúîLðcecl libia` ixaca(hk dk '` l`eny) ¦§¨¨¤©¦¦¦§¦

éäìà 'ä úà íéiçä øBøöa äøeøö éðBãà Lôð äúéäå','Edkxiay §¨§¨¤¤£¦§¨¦§©©¦¥¡Ÿ¤
.'d lv` od miwicvd zenypy ixd ,'d mr eznyp didzy eze`

áéúëc ,úBàøaéäì ãéúòL úBîLðe úBçeø(fh fp diryi)éðôlî çeø ék' §¨¤¨¦§¦¨§¦§¦¦©¦§¨©
,'éúéNò éðà úBîLðe óBèòé.eiptl od zegexdy ixdãéúòL ìèå ©£§¨£¦¨¦¦§©¤¨¦
a úBéçäì àeä Ceøa LBãwäáéúëc ,íéúî B(i gq mildz)ozn oiprl ©¨¨§©£¥¦¦§¦

dxezéðz úBáãð íLb','dzððBë äzà äàìðå Eúìçð íéäìà ó ¤¤§¨¨¦¡Ÿ¦©£¨§§¦§¨©¨©§¨
d"awd mdilr sipde ,ipiq xd cnrna dgxt l`xyi ly mznypy

e .mzeigdl dacp lhíLmb mi`vnp ,iriayd riwxaíépôBà ¨©¦
.ãBákä àqëå ,úøMä éëàìîe Lãwä úBiçå íéôøNeeíø éç ìà Cìî §¨¦§©©Ÿ¤©§£¥©¨¥§¦¥©¨¤¤¥©¨

a íäéìò ïëBL àOðå`xwpd riwx eze`øîàpL ,'úBáøò'(d gq my) §¦¨¥£¥¤§£¨¤¤¡©
,'BîL déa úBáøòa áëBøì elBñ'.d"awd ly enewn myy ixd ¨¥¨£¨§¨§

c ïìðîe'zeaxr'àéúà ,íéîL éøwéàdey dxifba cnlp df xac ± §¨¨§¦§¥¨©¦¨§¨
àëä áéúk ,'äáéëø' 'äáéëø'o`k xn`p ±(d gq my)áëBøì elBñ' §¦¨§¦¨§¦¨¨¨¥

íúä áéúëe ,'úBáøòaxg` mewna xn`pe ±(ek bl mixac)íéîL áëBø' ¨£¨§¦¨¨¥¨©¦
,'Eøæòa.'miny' `xwp akex `ed eay mewndy ixd §¤§¤

:`xnbd dtiqenBúBà ïéôéwî ìôøòå ïðòå CLçå,d"awd z` ± §Ÿ¤§¨¨©£¨¤©¦¦
øîàpL(ai gi mildz)íéî úëLç ,Búkeñ åéúBáéáñ Bøúñ CLç úLé' ¤¤¡©¨¤Ÿ¤¦§§¦¨¨¤§©©¦

,'íé÷çL éáò.eayen mewn aiaq jyeg yiy ixd ¨¥§¨¦
:`xnbd dywnàiîL én÷ àëBLç àkéà éîeiptl jyeg yi ike ± ¦¦¨£¨©¥§©¨

,d"awdáéúkäå(ak a l`ipc),àúøzñîe àú÷éîò [àìb] (éìb) àeä' §©§¦¨¥¨¥£¦¨¨§©§¨¨
'éøL dénò àøBäðe ,àëBLçá äî òãémiwenr mixac dlbn `ed ± ¨©¨©£¨§¨¦¥§¥

:`xnbd zvxzn .`vnp enr xe`de ,jyega dn rcei ,mixzqpeàìŸ
àä ,àéL÷©§¨¨
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לו          

המשכן  ו)מלאכת  שב (נדבת  - הענין ונקודת 
פקודי 13בפועל  ויקהל  הפרשיות  נכללים 14(תוכן (

עם  העבודה  הן לקונו, האדם  שבעבודת  הענינים  כל 
(כמ "ש  שבו בהמשכן מקדש 15עצמו, לי "ועשו

בתוכם , אלא  נאמר  לא  "בתוכו בתוכם ", ושכנתי
כאו"א " בעולם ,16בתוך  בחלקו העבודה  והן ,(

(י"ג בעולם  שבחלקו הגשמיים  מהענינים  לעשות 
לה ' משכן דברים ) שעבודתו 17וט "ו ועיקר , ועוד  ,

כלל  עם  שמתאחד  באופן היא  מישראל  כאו"א  של 
כמוך " לרעך  "ואהבת  (כהציווי שהוא 18ישראל  ,

בתורה " גדול  התורה 19"כלל  כל  ש "זהו ועד  ,
מישראל 20כולה " כו"כ  על  שפועל  עי"ז ובפרט  ,(

בנוגע  והן לעצמם  בנוגע  (הן קונם  את  לשמש 
הפעולה  שלימות  תלוי' שבזה  - בעולם ) לחלקם 
לבנ"י  בנוגע  הן בתוכם ", ושכנתי מקדש  לי ד "ועשו

רבים לשון "בתוכם" בנוגע21עצמם, והן ,
בנ"י  כל  של  העבודה  שבצירוף  בעולם , לעבודתם 
כולו  העולם  נעשה  הפרטי) בחלקו (כאו"א  בעולם 

ית '. לו (משכן) דירה 

ד "ויקהל " האופנים  בב ' היא  העבודה  וכללות 
- "ויקהל " עניני 22ו"פקודי": כל  של 

מחשבה  לבושיהם  וג ' נפשו כחות  (עשר  האדם 
(שבהם  העולם  עניני וכל  בנ"י, כל  ומעשה ), דיבור 

בנ"י) של  עבודתם  -נעשית  ו"פקודי" ,
החשבון   כאו"א האדם , עניני מכל 

כיצד  העולם , שבעניני ופרט  פרט  וכל  מבנ"י,
זה  פרט  .מנצלים 

(א) - אופנים ב' ישנם גופא ובזה
אחת  פרשה  שנעשים  כפי ֿ פקודי" עבודה 23"ויקהל  ,

פרשיות  ב ' שהן כפי ו"פקודי" "ויקהל " (ב ) אחת ,
בפ "ע , ועבודה  פרשה  היא  ש "ויקהל " זו), (כבשנה 

בפ "ע  ועבודה  פרשה  היא  :24ו"פקודי"

ש "ויקהל " לומר  נראה  ראשונה  בהשקפה 
הוא  ש "ויקהל " היינו, ופרט , כלל  כמו הם  ו"פקודי"
כמודגש  ד "פקודי", העבודה  פרטי כל  של  הכלל 
אחד , וענין אחת  פרשה  שנעשים  שלהם  בהחיבור 
בפרט  (ואין שבפרט  מה  אלא  בכלל  שאין כשם 

שבכלל ) מה  .25אלא 

ושבוע  בשבת  קורין שנים  שבכמה  כיון 26אבל ,

פ ' קורין שלאח "ז בשבוע  (ורק  בפ "ע  ויקהל  פ ' זה 
עבוד  אופן שישנו עכצ "ל , ד "ויקהל "פקודי), ה 

בפ "ע  וענין עבודה  אלא  פרטים , של  כלל  שאינו
אחרת ) לעבודה  הכנה  בתור  לא  קורין 27(וגם  ואז ,

כדלקמן. שקלים , פ ' גם  ויקהל  בפ '

הענין:ג . וביאור 

אופנים : בב ' להיות  יכולה  ית ' לו משכן עשיית 
הכל  את  להקהיל  שצריכים  כללית  גישה  ע "י (א )

. "ויקהל  - המשכן ובאופן לעשיית  לה '", תרומה  .
והותר " גו' להביא  העם  ע "י 28ש "מרבים  (ב ) ,

חשיבותו  ופרט , פרט  כל  של  במציאותו ההתבוננות 
לנצל  כדי המיוחדות , ותכונותיו מעלותיו המיוחדת ,
באופן  כו', ותכונה  מעלה  כל  ופרט , פרט  כל 
מסויים  חלק  להיות  לקונו, להשימוש  המתאים 
נדבת  משקלי "כל  המשכן", "פקודי - בהמשכן

. ולנחושת  ולזהב  לכסף  עבודתו"המשכן לכל  .9,
ואופן  ודבר  דבר  כל  של  המדוייק  הסכום  פירוט 

המשכן. במלאכת  ניצולו
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על 13) תרומה נוסף בפרשיות - המשכן דמלאכת
תצוה.

ויום 14) שבת דערב הרמב"ם לשיעורי  מהשייכות ולהעיר
המקדש. כלי  הלכות והתחלת הבחירה בית הלכות סיום - הש"ק

ח .15) כה, תרומה
ועוד .16) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
לציווי17) שבת אזהרת להם ש"הקדים בכך  גם כמרומז

אותם  לעשות ה' צוה אשר הדברים "אלה כמ "ש המשכן", מלאכת
וגו'" קודש לכם יהי ' השביעי  וביום מלאכה תעשה ימים ששת
"דברים  מלאכות, ל "ט  למדים שמזה ובפרש"י ), פרשתנו (ריש
(בגמטריא  אלה שלשה) הרי  חד  לרבות (ה' הדברים תרי ) (משמע
ע, (שבת מלאכות" ותשע שלושים אלו ל "ט ), (הרי  הדברים ל "ו)
המעשה  ימי  בששת מלאכות בל "ט  שההתעסקות - ובפרש"י ) א

המשכן. עשיית לצורך  אלא אינה
יח .18) יט , קדושים
עה"פ.19) ופרש"י  תו"כ 
זה.20) הש"ק דיום שיעור - פל "ב תניא וראה א. לא, שבת
גם 21) אלא בפ"ע, ואחד  אחד  כל  בתוך  רק לא כלומר:

אבינו ברכנו "כמ "ש יחד , כולם כשמתאחדים ובעיקר 
שם). (תניא פניך " באור

משה 22) ניצוץ גם כולל  - משה" "ויקהל  - משה של  בכחו
רפמ "ב). (תניא מישראל  שבכאו"א

פרשת 23) התחלת עם ויקהל  פרשת דסוף החיבור על  נוסף
וסיום פ  לפקודי , גם שייכת ויקהל  שהתחלת - (ברביעי ) קודי 

לויקהל . גם שייך  פקודי 
בפ'24) שקורין - שקלים פ' אליהן שייכת נפרדות וכשהן

פקודי . בפ' או זו), (כבשנה ויקהל 
א.25) ו, בכורות סע"ב. מה, סנהדרין
הזמן.26) כללות ההיקף, ימי  שבעת כל  שכולל 
מחוברות 27) ֿ פקודי  ויקהל  שפרשיות שבשנים לומר, ויש

שפרשיות  ובשנים פרטים, של  כלל  הוא ש"ויקהל " בעיקר נרגש
בפ"ע. הו"ע ש"ויקהל " בעיקר נרגש נפרדות ופקודי  ויקהל 

ֿ ז.28) ה לו,



לז           

הדברים , בסדר  רק  (לא  הוא  שביניהם  והחילוק 
שמתחילים  או (ויקהל ) מהכלל  מתחילים  אם 
בתוכן  ובעיקר ) גם  אלא  (פקודי), מהפרטים 

עצמה : העבודה 

כל  של  במציאותו מההתבוננות  כשמתחילים 
ובעיקר  לראש  לכל  נרגשת  - (פקודי) ופרט  פרט 

  מעלה חשיבות , בעלת  מציאות  ,
זו  שמציאות  לפעול  היא  והעבודה  מיוחדת , ותכונה 

שבעולם ) (וע "ד (מציאות  המשכן לעשיית 
קוני" את  לשמש  נבראתי תחילה 29"אני שנרגשת  -

לשמש  ש "נבראתי הוא  והחידוש  ד "אני", המציאות 
ואלקות בפשיטות מציאות י"; נ קו את

).30בהתחדשות 

את  להקהיל  הכללית  מהגישה  וכשמתחילים 
לראש  לכל  נרגשת  - (ויקהל ) המשכן לעשיית  הכל 

ובעיקר  ועשו" ,"לשמי" ,31מקדש ",
ומקהילים  (שאוספים  העולם  בעניני גם  ובמילא ,
המציאות  (לא  בעיקר  נרגש  המשכן) עשיית  לצורך 
שכל  אלא  המשכן, לעשיית  שנוצלה  שלהם ,

המשכן אלא ) אינה  מציאותם  אני" (וע "ד 
 "קוני את  תחילה 32לשמש  שנרגשת  -

שכל  הנברא , במציאות  הוא  והחידוש  ית ', מציאותו
מציאותו  אלקות קונו; את  לשמש 

בהתחדשות  ומציאות  ).30בפשיטות 

המשכה  שבין החילוק  - קצת  אחר  בסגנון
:33להעלאה 

של  באופן היא  ד "פקודי" -העבודה 
(בכל  העולם  שבמציאות  האלקות  ולגלות  להמשיך 
דרגת  - ותכונתו) מעלתו ענינו, לפי ופרט  פרט 

האלקות   היא ד "ויקהל " והעבודה  ;
של  כל באופן את  ולהעלות  להקהיל  -

(גדרי  ממציאותם  היציאה  ע "י שבעולם  הענינים 
האלקות 34העולם  לדרגת  וההתעלות  (
.

הדירה  עשיית  יותר  נרגשת  שב "פקודי" ונמצא ,
 ותכונה מעלה  פרט , בכל  העולם , בגדרי ,

יותר  נרגשת  וב "ויקהל " העולם ; שבעניני כו'
הדירה  עשיית   צריך כולם  הענינים  שבכל  ,
הגילוי בנוגע להיות  כלומר : ית '.

,"ד "פקודי בהעבודה  מעלה  יש  (בתחתונים )
המעלה  (החשיבות  העולם  גדרי מצד  להיותה 

בנוגע  אבל , ופרט ), פרט  שבכל  והתכונה 
 בהעבודה היא  המעלה  ית ') לו (דירה 

ית '. דעצמותו ההתגלות  מצד  להיותה  ד "ויקהל ",

- בפ "ע  ד "ויקהל " הענין תוכן לבאר  יש  ועפ "ז
הענינים  כל  שהקהלת   היא 

כל שהיא  של  מציאותם  לגדר  משייכות 
כו', ותכונותיהם מעלותיהם ופרטי הענינים

ית ' אליו ומתקהלים  ממציאותם  .35שיוצאים 

יותר ד . עוד  מודגש  בפ "ע  "ויקהל " של  ענינו
ד "ויקהל " הקריאה  שלאחרי - זו שנה  בקביעות 

פרשת  קורין .36בפ "ע 

גו' יתנו "זה  - שקלים  בפרשת  הביאור  ובהקדם 
השקל  גרה  עשרים  הקודש  בשקל  השקל  מחצית 
ימעיט  לא  והדל  ירבה  לא  העשיר  גו' השקל  מחצית 

השקל " להבין:37ממחצית  צריך  דלכאורה  -

של  באופן שצ "ל  קדושה  בעניני הוא  כלל  א )
 מצות דוקא" הקרבנות : בעבודת  כמודגש  ,

תמימין" הקרבנות  כל  להיות  שרת 38עשה  ו"כלי ,
.. שלימים  אלא  מקדשין אין אלא . מקדשין ואין .

תמים 39מליאין" צ "ל  המקריב  הכהן וכן ואילו 40, -
היסוד  המשכן, אדני נעשו (שמהם  שקלים  בפרשת 
כל  של  ציבור  קרבנות  באו ומהם  המשכן, דכל 
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קידושין.29) סוף וברייתא משנה
תרצ"ו 30) סה"מ  ואילך . תתקלד  ע' ח "ב תער"ב המשך  ראה

ועוד . .77 ע'
עה"פ.31) פרש"י 
הבבלי32) תלמוד  של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת

שם. למשנה שלמה במלאכת וכ "ה תשכ "ד ). ירושלים
ואילך .33) 194 ע' חט "ו ואילך . 71 ע' ח "ה לקו"ש גם ראה

ועוד .
ולכן,עלמא34) האחדות, היפך  של  במובן גם כולל  ,

ענין ע"י  היא וההתעלות ד "ויקהל ".היציאה התוכן ,

המשך 35) (לא היא ד "פקודי " שהעבודה מובן והשלמת ומזה
אלא) מחוברות, ֿ פקודי  שויקהל  כבשנים ד "ויקהל ", העבודה
כיון  אלא, העולם. שבעניני  האלקות את לגלות - בפ"ע עבודה
ֿ כח  הנתינת בה יש בפ"ע, ד "ויקהל " העבודה לאחרי  שבאה
תומשך  ("פקודי ") העולם בעניני  שגם ד "ויקהל ", מהעבודה
כמרומז  ("ויקהל "), מהעולם שלמעלה האלקות דרגת ותתגלה

ויקהל . פ' שבת במנחת פקודי  דפ' הקריאה בהתחלת
(למעלה 36) בפ"ע הו"ע ש"ויקהל " יותר מודגש שבזה

- ל "פקודי ") בפרשת משייכות ל "פקודי " "ויקהל " בין
שקלים.
ֿ טו.37) יג  ל , תשא
מזבח .38) איסורי  הל ' ריש רמב"ם
ה"כ .39) פ"ג  המוקדשין פסולי  הל ' שם
רפ"ו.40) המקדש ביאת הל ' שם



לח          

" דנתינת  הציווי מודגש  השקל "השנה )
דוקא ?

" רק  היא  שהנתינה  כיון למה ב ) השקל ",
סכום  בכתוב  נתפרש  " , גרה

ולכפול  להוסיף  הכתוב  צריך  (ולאח "ז השקל "
(ובקיצור ) בפירוש  נאמר  ולא  השקל "), "מחצית 

"41?" גרה

בהמשך  יותר  מודגשת  זו  ששאלה  ולהוסיף ,
לפרשת  ובסמיכות  (לאחרי תשא  בפרשת  הכתובים 
בשם  קנמן גו' ראש  בשמים  לך  קח  "ואתה  שקלים ),

  "42 סכום שנתפרש  -
השלם  הסכום  ולא  ומאתיים ), (חמשים  המחצית 

מאות  מחציתו.43(חמש  שמביאים  (

ד "מחציתו  הפירוש  וק "ו: במכ "ש  - מזה  ויתירה 
תהא  הבאתו "מחצית  הוא  ומאתיים " חמשים 

. מאות  חמש  כולו נמצא  ומאתיים  א "כ חמשים  .
. חצאין נאמר לחצאין"למה להביאו .44,

בכל  ומאתיים  חמשים  פעמים  בב ' אותו "ששוקלים 
ש "כולו45פעם " אף  כלומר , , , מ "מ ,"

" שצריכים  כיון  רק בכתוב  נתפרש  ,"
הבאתו) (מחצית "מחציתו (סכום)

 בנדו"ד ואילו ;"  אלא אינה 
 עשר) המחצה  סכום  נתפרש  לא  השקל ,

השקל  סכום  אלא  "גרה ), , גרה
השקל "?!

" הדיוק  מהו ירבה ג ) ימעיט לא  לא 
ולא  יותר  "לא  (בקיצור ) ולא  השקל ", ממחצית 

וכיו"ב ? פחות ",

- האדם  בעבודת  בזה  הביאור  נקודת  לומר  ויש 
מכל  (שלמעלה  בפ "ע  הו"ע  השקל  מחצית  שנתינת 
כל  העלאת  על  שמורה  העבודה ) עניני פרטי
בפ "ע , ד "ויקהל " העבודה  ע "ד  ית ', אליו הענינים 

כדלקמן.

מנתינת ה . וההוראה  הלימוד  הרמז ובהקדם 
": ביאורים שני בזה  שישנם  - השקל "

ד "כל  ("ויקהל " ישראל  של  אחדותם  הדגשת  א )
צריך  מישראל  ואחד  אחד  שכל  - ישראל ") בני עדת 

" אלא  אינו לבדו שהוא  ולהרגיש  ",לידע 
("ואהבת  רעהו עם  בההתאחדות  תלוי' ושלימותו

שע "י כמוך "), לרעך   נעשה
השלם ". "שקל  הקודש ", "שקל 

וכלל  מישראל  כאו"א  של  אחדותם  הדגשת  ב )
עם  ישראל "ישראל  בני עדת  ד "כל  ("ויקהל "

הוא  והקב "ה  "מחצית " הם  שישראל  - הקב "ה ) עם 
כולא 46"מחצית " וקוב "ה  ו"ישראל  (כביכול ),

"47 תורת כידוע  שלימה , אחת  מציאות  ,
הפסוק 48המגיד  חצוצרות "49על  שתי לך  ,50"עשה 

חצוצרות " ו"שתי צורות ", "חצאי הם  ש "חצוצרות "
"חצאי שהם וישראל, הקב"ה על רומזים

שלימה "51צורות " צורה  הוי ביחד  ו"שניהם  ,52.

כשנרגש  כי, - זב "ז קשורים  הביאורים  ושני
"חצאי  כמו חד ", כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  הענין
נעשית  שלימה ", צורה  הוי ביחד  ש "שניהם  צורות ",
כפי  בשלימות , ישראל  ואחדות  ישראל  אהבת 

ל "ב  פרק  בתניא  הזקן רבינו ש "כולן 53שמבאר 
ישראל  כל  נקראו ולכן לכולנה  א ' ואב  מתאימות 
וכמ "ש  אחד ", בה ' נפשם  שורש  מצד  ממש , אחים 

התניא  ספר  (בהתחלת  כאו"א 54לפנ"ז שנשמת  (
מן  "חלק " ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  היא  מישראל 

כולו  בהעצם  "תופסים " ידו שעל  ,55העצם ,
חד ". כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  שזהו"ע 
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"עשר 41) נאמר אילו ולכן, השלם, מספר הוא שעשר ובפרט 
בנתינת שגם מודגש הי ' עניןגרה", ישנו .השקל 

כג .42) ל ,
מאות"43) ל "חמש מתייחס אינו ש"מחציתו" - מזה ויתירה

"מחצית בשם", "קנמן של  "מחציתו" אלא דרור", ד "מר
בפנים. כדלקמן ומאתיים", חמשים תהא

עה"פ.44) פרש"י 
ש"ק 45) דערב היומי  שיעור - המקדש כלי  הל ' ריש רמב"ם

זה.

בפ"ע 46) שכ "א ואשה, לאיש נמשלו וכנס"י  שהקב"ה להעיר
"מחצית". ועוד ), ב. ז, (זח "ג  גופא" "פלג  הוא

א.47) עג , זח "ג  ראה
ע'48) תשא באוה"ת ונת' הובא - ואילך  ד  מה, או"ת

ח "ב  תער"ב המשך  ואילך . שנז ע' אור ביהל  - ובארוכה א'תתמח .
ועוד . ואילך . פשפ"ד 

ב.49) יו"ד , בהעלותך 
"אין 50) - הש"ק דיום הרמב"ם בשיעור מהרמז להעיר
פוחתין .( ה"ד פ"ג  המקדש כלי  (הל ' "
(51. "תמתי  ב: פ"ה, שהש"ר אניראה  לא כביכול  תאומתי  .

שם). אוה"ת (וראה ממני " גדולה היא ולא ממנה גדול 
ואל "ף 52) ד "ם, רק שהוא צורה חצי  הוא "האדם ושם:

אמנם  שלימה, צורה אינו ג "כ  כביכול  לבד  עולם) של  (אלופו
שלימה". צורה נעשה יחד  כשיתדבקו

זה.53) ש"ק דערב היומי  בשיעור
ב.54) פרק ריש
וש"נ.55) סקט "ז. הוספות כש"ט  ראה
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בעבודת  השקל " "מחצית  דנתינת  הענין ותוכן
אלקה  "חלק  היא  שמציאותו אצלו שנרגש  - האדם 

כמו  הם  והקב "ה  שהוא  ועד  ממש ", "חצאי ממעל 
שלימה ", צורה  הוי ביחד  ש "שניהם  צורות ",

חד ". כולא  וקוב "ה  "ישראל 

ד "ו. העבודה  שבין החילוק  מובן עפ "ז
של  באופן שצ "ל  העבודה  עניני שאר  לכל  השקל "

: דוקא

(השלימות  העבודה  עניני פרטי שבכל  השלימות 
שרת ) דכלי והשלימות  דהקרבן השלימות  דהכהן,

מדגישה   ('כו ותכונותיו (מעלותיו
הוא  לה ' המשכן עם בעבודת  כלומר , ,

ישנם  (ומלבדו המשכן בעבודת  פרטי ענין היותו
הוא  זה  פרט  הרי, ענינים ), ריבוי ,עוד 

למעלותיו (בהתאם הפרטי תפקידו שממלא
שגם  אלא  עוד  ולא  בשלימות . בהמשכן ותכונותיו)

"להביאו שצריכים  "מחצית דבר  נחשבת  ,"
בתורה , שנתפרש  ושלם  חשוב  לשיעור  הבאתו"

"מחציתו ."

היא  הפרטים  ודכל  פרט  דכל  השלימות  אבל ,
שלימות   הענינים פרטי שכל  -

המשכן. לעבודת  מנוצלים  ודהעולם  דהאדם 

הרגש  - יותר  נעלה  ענין וישנו 
(ודהעולם )שפועל  דהאדם  המציאות  מגדרי

גם  שלכן, ית ', עצמותו עם  ולהתאחד  להעלות 
רק  (לא  הפרטים  בכל  עבודתו שלימות  כשישנה 

ד " הענין אצלו נרגש  אחד ), פרט  שלימות 
הקודש  בשקל  השקל השקל  גרה 

" (ולא  אלא השקל " "שלימות " זו שאין גרה "),
היא האמיתית השלימות כי, צורה", "חצי
כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  והתאחדות  בהתקשרות 
השלם , שקל  הקודש ", "שקל  נעשה  שעי"ז חד ",

" שרומז ההתאחדות 56גרה ", כחות על 
עם  דישראל ) (עשר  (עשר הנפש  ספירות 

"עשרים ", נעשה  יחד  שניהם  ובצירוף  דקוב "ה ),
מעשר 57בחינת  שלמעלה  דישראל  העצם  ,

מעשר  שלמעלה  דקוב "ה  והעצם  הנפש , כחות 

כידוע  של 58ספירות , עצמותו עם  קשור  שה "כתר "
("מלך  עיניך ")59המלך  תחזינה  .60ביפיו

וגילוי  המשכת  רק  (לא  בעולם  גם  נעשה  ועי"ז
האלקות  דרגת  ( ובעיקר גם  אלא  ,

לעצמותו היצי  דירה  להיות  וההעלאה  ממציאותו אה 
וקוב "ה  ד "ישראל  העצם  בו שמתגלה  שעי"ז ית ',

" - חד " כולא  שהם ) "(כפי ולא  דייקא , "" חד
על  שרומז וד )קוב "ה (באל "ף ), ד (ישראל 

"אלופו על  שרומז מאל "ף  שלמעלה  ."

" הדיוק  גם  מובן ירבה ועפ "ז לא 
מצד  העבודה  עניני פרטי בכל  כי, - ימעיט " לא 
ההתחלקות  וישנה  להיות  צריכה  שלהם , המציאות 
דילי', שיעורא  לפום  חד  כל  ו"הדל " ד "העשיר "
העשירות  (לנצל  ירבה  והעשיר  ימעיט  הדל 
היא  השקל " "מחצית  משא "כ  המשכן), למלאכת 

של  לא באופן "העשיר  מציאותו, מגדרי
העצם  בחינת  מצד  ימעיט ", לא  והדל  ירבה 

ו"דל " ד "עשיר " מההתחלקות  .61שלמעלה 

"מחצית ז. דנתינת  הענין תוכן לבאר  ויש 
שממחצית  - הקרבנות  לעבודת  ביחס  השקל "
- השנה  כל  של  ציבור  קרבנות  הביאו השקל 

האדם : בעבודת 
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ואילך ).56) א'תתקו (ע' שם אוה"ת ראה
שה"ש 57) (לקו"ת כתר ר"ת וכ "ף כתר, בגימטריא עשרים

א'תתקט ). ע' שם אוה"ת ג . לה,

הפורים 58) שער אורה שערי  ובפרש"י . ֿ יו"ד  ט  ו, אסתר ראה
ֿ ח . פ"ז מלכות לבוש יביאו ד "ה

יז.59) לג , ישעי '
שהם 60) - אתפאר") בך  אשר ("ישראל  בישראל  ודוגמתו

(א, בהקדמה (תקו"ז ל "מלכים" ועד  א ), סז, (שבת מלכים" "בני 
רע"ב)).
על 61) קאי  ימעיט " לא והדל  ירבה לא ש"העשיר לומר, ויש

החילוק  ישנו שבהם לפרטים שייכות לו שיש כפי  העצם בחינת
משייכות  (שלמעלה ממש בהעצם כי , ו"הדל ", ד "העשיר"
ד "העשיר" ההתחלקות לשלול  שייך  ולא צורך  אין לפרטים)

ו"הדל ".
השקל  "מחצית הכתוב לשון בכפל  הדיוק גם לבאר יש ועפ"ז
ב' בזה שיש - השקל " מחצית השקל  גרה עשרים הקודש בשקל 
השקל  ("במשקל  הקודש" בשקל  השקל  "מחצית (א) דרגות:
כמה  לפרט  מבלי  (פרש"י ), הקודש" שקלי  בו לשקול  לך  שקצבתי 

על  שרומז - הוא) ") השקל  גרה "עשרים (ב) ,
העצם  על  שרומז - השקל " מחצית (פרש"י )) הוא" כמה לך  פירש
(בפסוק  נאמר זה ועל  (עשרים), לפרטים שייכות לו שיש כפי 

ימעיט ". לא והדל  ירבה לא "העשיר שלאח "ז)
גם  מודגש  השקל  דמחצית דרגות) (ב' שהכפל  להוסיף, ויש
ציבור  וקרבנות המשכן אדני  השקל : ממחצית שנעשו הענינים בב'

המשכן, דאדני  השקל " ש"מחצית לומר, דיש -,דהמשכן
על  רומז ציבור דקרבנות השקל " ו"מחצית ממש, העצם על  רומז
בפירוש  הלשון דיוק יומתק (ועפ"ז לפרטים ששייך  כפי  העצם

" רש"י :  משהוקם שמנאן מנין .ע"י  כל המשכן ונתנו .



מ          

-62כתיב  לה '" קרבן מכם  יקריב  כי "אדם 
קירוב 63שרומז  מלשון (קרבן הקירוב  כללות  )64על 

("יקריב  להקב "ה  ממש ),דהאדם  מכם  קרבן",
מן  הבהמה  ד "מן הענינים  פרטי באים  ולאח "ז
על  שרומז קרבנכם ", את  תקריבו הצאן ומן הבקר 
בקר  בבחי' שהוא  מי (יש  דנה "ב  הדרגות  חילוקי
לה '. להקריבם  שצריכים  צאן) בבחי' שהוא  מי ויש 

פרטי  אודות  מדובר  הכתוב  בהמשך  כלומר :
תקריבו  הצאן ומן הבקר  מן הבהמה  "מן העבודה 
מציאות  תחילה  מודגשת  שבהם  קרבנכם ", את 
ובהם  וגו'"), הבהמה  ("מן פרטיו בכל  האדם 
לפי  ואחד  אחד  בכל  לה ', הקרבן לפעול  צריכים 
לשון  קרבנכם " את  "תקריבו נאמר  שלכן ענינו,
אבל  יחיד ). בלשון הכתוב  שהתחלת  (אף  רבים 
שמצד  הקירוב  אודות  מדובר  הכתוב  בהתחלת 
אלא  שלו, המציאות  (לא  תחילה  שמודגש  - העצם 
("יקריב " לה ' הקירוב  אלא ) אינה  מציאותו שכל 
בהקרבן, דרגות  חילוקי נזכר  ולא  "מכם "), ואח "כ 

"קרב  אם , העצם כי שמצד  הקירוב  סתם , לה '" ן
כולא  וקוב "ה  "ישראל  בשוה , ישראל  בכל  שהוא 

.65חד "

יחיד  קרבנות  שבין בחילוק  מודגש  זה  וענין
של  מממונו באים  יחיד  שקרבנות  - ציבור  לקרבנות 
דקרבן  דרגות  חילוקי בהם  ויש  ויחיד , יחיד  כל 

שבאים  ציבור  קרבנות  משא "כ  עני, וקרבן עשיר 
  דרגות חילוקי בהם  ואין בנ"י, דכל 

הקירוב  מודגש  שבהם  כיון ועניים , דעשירים 
חד ". כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  והאחדות 

זכר  שעושין - קיים  ביהמ "ק  שאין בזמן ועד "ז
מצות  ע "י השקל  :66למחצית 

מעשר , דרגות : חילוקי יש  הצדקה  בנתינת 
המובחר ) מן (מצוה  יד 67חומש  היתה  ש "לא  -

לבו" שנדבו מה  איש  איש  אלא  בה  שוה  .3כולם 

שעז"נ  הצדקה  בנתינת  יותר  נעלית  דרגא  ויש 
איש  "ונתנו " - לה '"   יתן
נפשו" לה '68בעד  ונותן שמוסר  , ,

בה  ("הושוו ו"הדל " "העשיר " שוים  זה  שבענין
לה ' נותן מהם  אחד  שכל  ועשירים "), עניים  

69 אלא אינה  שמציאותו אצלו שנרגש  כיון ,
" שמתאחד עי"ז נעשית  ושלימותו השקל ",

עי"ז  (ובעיקר ) גם  שמתבטא  כפי הקב "ה , עם 
של  בתוכנה  (כמודגש  יהודי עוד  עם  שמתאחד 

הצדקה  חד ".70מצות  כולא  וקוב "ה  "ישראל  ,(

ממחצית  (שבאים  שבקרבנות  שכיון ולהוסיף ,
השקל ) למחצית  זכר  (שעושין ובצדקה  השקל )

העבודה  גם  מודגשת   71[כידוע

אחת  בהמה  ע "י לה ' עולה  החי כל  הי' ש "בקרבנות 
בשמן  בלול  אחד  סולת  עשרון ע "י הצומח  וכל 

ש "שקולה 72כו'" בצדקה  ועד "ז כל 73, כנגד 
הארבע 74הקרבנות " כל  עמו מעלה  ש "החומש  ,
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שנה  כל  של  ציבור קרבנות מהן לקנות והן השקל  מחצית אחד 
ושנה    דקרבנות השקל  שמחצית כיון - "

") היא שגם המשכן, דאדני  השקל  ממחצית למטה היא ציבור
,לפרטים ששייך  כפי  העצם בחינת אבל , העצם, בחינת ("

בהם "הושוו .((76 הערה לקמן (וראה *"
ב.62) א, ויקרא
תש"י63) לגני  באתי  ד "ה ואילך . ב ב, ויקרא לקו"ת ראה

ובכ "מ . פ"ב.
(קט ).64) סמ "ו הבהיר ספר
(כבסיום 65) ציווי  בלשון נאמר לא זה שמטעם לומר, ויש

מצד  כי , - יקריב" כי  "אדם אלא קרבנכם"), את "תקריבו הכתוב
אצלו  שנרגש כיון הקירוב, על  בציווי  צורך  אין דהאדם העצם

מציאותו. כל  שזוהי  מלכתחילה

       
        
         
         
        
         

        
    

באותו 66) הקבוע המטבע מן מחצית פורים קודם ליתן "יש
(רמ "א  באדר" נותנין שהיו השקל  למחצית זכר זמן ובאותו מקום

תרצד ). ר"ס או"ח 
רמט .67) ר"ס יו"ד  שו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל ' רמב"ם
ואילך .68) 217 ע' חכ "ז לקו"ש בארוכה וראה ד . ב, איוב

וש"נ.
(שיש 69) העשיר בין גדול  חילוק יש לו" אשר שב"כל  ואף

מ "מ , מעט ), לו (שיש להדל  הרבה) לו"לו אשר ד "כל 
ואחד  המרבה "אחד  בסופה) (מנחות מארז"ל  (וע"ד  הם שוים

לשמים"). לבו שיכוין ובלבד  הממעיט 
עצם70) על  (נוסף נוגע זה שבענין אשר ופשוט  דכל 

שבנתינת  הכמות ריבוי  (ובעיקר) גם הכמות) מהי  נפק"מ  ללא לו,
) העשיר   של מחסורם כל  למלא שצריכים כיון - (

העניים.
פל "ד .71) תניא
המלח .72) ע"י  הדומם כל  עליית וכן
ב.73) מט , סוכה ראה
תלמוד 74) ובכל  המצוות, כל  כנגד  ש"שקולה לכך  נוסף

כפיו  מיגיע ש"נותן דכיון סתם", מצוה בשם נק' היא ירושלמי 



מי           

לומר , יש  - ית '"] לשבתו מכון להיות  לה ' ידות 
בעבודה  שגם  מרומז השקל " ל "מחצית  שבשייכותם 

מודגשת  העולם  העולם דבירור  מגדרי
לעצמותו  דירה  של  ומצב  למעמד  ולהתקרב  לעלות 

הפעולה ית ', (כ "כ ) לא  בהגדרים היינו,
עשיית  בעיקר  אלא  שלהם ,   בהתאם ,

השקל ", "מחצית  בנתינת  ישראל  של  לעבודתם 
(ההתחלקות  בעולם  מציאותם  גדרי מצד  שאינה 
דישראל  העצם  מצד  אלא  ו"הדל "), ד "העשיר "

חד . שכולא  וקוב "ה 

שקלים ח . פרשת  של  שייכותה  לבאר  יש  עפ "ז
פקודי  לפ ' ולא  זו), (כבשנה  דוקא  ויקהל  :75לפ '

כל  "נימנו המשכן", "פקודי פקודי, בפרשת 
נדבת  ונימנו משקלי ולנחושת  ולזהב  לכסף 

    דכל העבודה  מודגשת  שבזה  - "
,המשכן דמלאכת  הענינים   

ותכונתו  למעלתו בהתאם  מנוצל  ודהעולם ) (דהאדם 
אלא  עוד  ולא  ולנחושת "). ולזהב  ("לכסף  המיוחדת 

"כסף  שגם  . "שמנאן כל גו'", ונתנו .
הוא  השקל ", מחצית  ד "משקלי אחד  בהמנין

וגו'נדבת  ככר  מאת  העדה  פקודי "וכסף  ,"
וגו'". הקודש  אדני את  לצקת 

נתינת  אודות  מדובר  שקלים  בפרשת  משא "כ 
נדבת  משקלי במנין כפרט  (לא  השקל  מחצית 

בשביל  בפ "ע ) כענין אלא  המשכן,  ועוד ,
"מנין  לידע  "למשפחותם ", אינו זה  שמנין ועיקר ,
בתחלת  האמור  (כ "המנין בפ "ע  ושבט " שבט  כל 
דכל  המנין ובארוכה  נתפרט  שבו הפקודים ", חומש 

המנין אלא  בפ "ע ), שבט   שלמעלה
ושבט  שבט  דכל  העבודה  לפרטי מהתחלקות 
ישראל  שבכל  העצם  מצד  יעלה , שבמסילתו

.76בשוה 

המציאות  תוקף  מדגיש  שהמנין ולהוסיף ,
בטיל " לא  באלף  ש "אפילו לומר 77דישראל  דיש  -

עולם ", של  "אלופו על  קאי ש "אלף " הרמז ע "ד 
הוא  ישראל  של  מציאותם  מ "אלופו ותוקף 

  דישראל העצם  מצד  בטיל "), לא  ("באלף  "
מ " (למעלה  חד  של שהוא  אלופו באל "ף , חד "

דקוב "ה . העצם  עם  עולם )

אודות  מדובר  שבה  שקלים  פרשת  ולכן,
שהיא ה  השקל ", ד "מחצית  מכל עבודה 

מצד  להיותה  והעולם , האדם  עניני פרטי
לפרשת  שייכת  - וקוב "ה  שתוכנה דישראל  ,

אלא  עניניהם , פרטי מצד  (לא  הענינים  כל  הקהלת 
לעצמותו  מציאותם ) מגדרי היציאה  ע "י אדרבה ,

ית '.

פרשת  שקורין זו שנה  שבקביעות  לומר , ויש 
העבודה  מודגשת  ויקהל , פרשת  בשבת  שקלים 

דישראל  העצם  פרשת 78שמצד  מצד  הן ,
שקלים  פרשת  מצד  והן גם 79ויקהל  נמשך  (ומזה 

שונה ). באופן שקביעותם  השנים  בשאר 

עם ט . ביחד  כשבאה  (ובפרט  שקלים  ומפרשת 
בכך  (כמודגש  השנה  כל  על  נמשך  ויקהל ) פרשת 
כל  של  ציבור  קרבנות  לוקחים  השקל  שממחצית 
לעצמו, בנוגע  הן ויום , יום  דכל  בעבודה  - השנה )
בנוגע  והן ישראל , כלל  עם  להתאחדות  בנוגע  הן

העולם . בעניני לעבודה 
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אחר  עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו כח  כל  הרי 
החיונית  נפשו כל  הרי  לצדקה וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר
מכללות  ריבוא מששים אחד  "חלק מעלה ועי "ז לה'", עולה
וע"י בעלייתה", לה' להעלותו החיונית בנפשו התלוי  העולם
פרטיות" נשמות ריבוא ששים שהם ישראל  ד "כללות העבודה

פל "ז). (תניא העולם" כללות של  החיות "כללות לה' עולה
ראה 75) - פקודי  בפ' שקלים פ' שקורין לקביעות ובנוגע

.79 הערה לקמן
כשהתחילו 76) "שמנאן המנין שבין החילוק שזהו לומר, ויש

. השקל  מחצית ואחד  אחד  כל  ונתנו המשכן נעשו בנדבת ומהם .
המשכן, משהוקם "שמנאן להמנין האדנים",  

  . לקנות והן השקל  מחצית אחד  כל  ונתנו .

שממנו  המשכן נדבת בהתחלת שהמנין - ציבור" קרבנות מהן
שהם האדנים עםנעשו קשור המשכן,  שלמעלה

קרבנות  הביאו שממנו המשכן משהוקם והמנין כלל , מהתחלקות
(עבודה העצםציבור עם קשור ,(   שגם ,

(שהגדול  ישראל  כל  שוים שבו מנין") ע"י  היא ("אף מנין הוא
נחשב  אינו שבקטנים והקטן מאחד , יותר נחשב אינו שבגדולים
להיותו  ימעיט "), לא והדל  ירבה לא "העשיר ע"ד  מאחד , פחות
שבט  כל  "מנין "למשפחותם", הוא המנין אבל  העצם, מצד 
הערה  (כנ"ל  לפרטים ששייך  כפי  העצם בחי ' שזוהי  כיון ושבט ",

.(61
ב.77) ג , ביצה ראה
פ'78) דשבת בהקריאה השקל " ד "מחצית הכפל  על  נוסף

ששתי זו שנה בקביעות ובפרט  שקלים. פ' דשבת ובהקריאה תשא
כפל  יותר בולט  שאז זל "ז, הסמוכות שבתות בשתי  הם הקריאות

הענין.
(79- פקודי  פרשת בשבת שקלים פרשת שקורין ובשנים

על  העצם שמצד  השקל  דמחצית העבודה השפעת בעיקר מודגשת
העדה" "פקודי  (השפעת המשכן דמלאכת העבודה עניני  פרטי  כל 

המשכן"). "פקודי  על 
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"ברי' (כשנעשה  ויום  יום  דכל  העבודה  התחלת 
"טוב 80חדשה " - לפניך " אני "מודה  באמירת  היא  (

לפניך " אני מודה  משנתו כשניעור  מיד  :81לומר 

הקדמת  לאחר  אינה  לפניך " אני "מודה  אמירת 
ומחשבה  התבוננות  לא  ואפילו ומחשבה , התבוננות 

"82קלה  אלא  , ההכרה כי, - משנתו" כשניעור 
כבודו" הארץ  כל  ש "מלא  הוא 83וההרגש 

השינה  בעת  עצם 84(גם  מצד  מישראל  כאו"א  אצל  (
והשלימות  התוקף  בכל  שהיא  גם 85נפשו ,

נרגשים  לא  השינה  בעת  (ואדרבה , השינה  בעת 
כשנעשה  ולכן, נפשו), עצם  על  שמעלימים  הענינים 
("אני"), מציאותו הרגש  ומתחדש  חדשה " "ברי'
ה "מודה " שמקדים  לפניך ", אני "מודה  מיד  אומר 
מסירה  - "לפניך " היא  ה "אני" ומציאות  ל "אני",
ובדוגמת  ע "ד  להקב "ה , מציאותו דכל  ונתינה 
ה "חצאי  ולאחד  לחבר  השקל ", ד "מחצית  העבודה 
("אני  וקוב "ה  "ישראל  שלימה , אחת  לצורה  צורות "

חד ". כולא  לפניך ")

לקונו בהשימוש  העבודה  באה  ולאח "ז 
- המשכן") "פקודי (ע "ד  (ודהעולם ) דהאדם 

העולם  סדר  "על  שנתקנו השחר  מברכות  מתחיל 
שיברכו  יום , בכל  נהנין שהבריות  מה  והנהגתו

זו להקב "ה  הנאה  שנהנין ראשונה  בפעם  זה  על 
ויום " יום  לנצל 86בכל  עצמו על  פועל  שעי"ז ,

ועד "ז  קונו, את  לשמש  היום  כל  במשך  אלו הנאות 
העבודה  אופני פרטי בכל  לקונו להשימוש  בנוגע 

בפסוק  התפלה  בהתחלת  כמודגש  - "מה 87דבנ"י
על  שקאי ישראל ", משכנותיך  יעקב  אהליך  טובו

 לשבטים שמחולקים  כפי דבנ"י העבודה 
לעצמו  שוכן ושבט  שבט  "כל  לשבטיו", ("שוכן

מעורבין" לאהלים 88ואינן מחולק  שבט  וכל  ,(
זה " מול  זה  מכוונין אינן ).88(ש "פתחיהם 

בפרטי  העבודה  התחלת  שלפני - ועיקר  ועוד 
חוזרים  ואהלים  לשבטים  ישראל  דבני ההתחלקות 

ומדגישים  העצם מצד
הזקן  רבינו כמ "ש  חד "), כולא  וקוב "ה  ("ישראל 
עלי  מקבל  הריני התפלה  קודם  לומר  "נכון בסידורו

כמוך " לרעך  ואהבת  של  עשה  תוכן 89מצות  שזהו ,
מרגיש  אחד  שכל  השקל ", שב "מחצית  האחדות 

צורה ",90שבפ "ע  "חצי "מחצית ", אלא  אינו
שלימה ", אחת  "צורה  נעשה  יהודי עוד  עם  ובצירוף 

הקודש " .91"שקל 

וחותם  בסיום  גם  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
דעבודת  הענינים  פרטי כל  שלאחרי - התפלה 
וי"ח  וק "ש , ק "ש  ברכות  דזמרה , פסוקי התפלה ,
וחותמים מסיימים העמידה, דתפלת ברכות
ד "אך  אני") ד "מודה  (התוכן הכללית  בהודאה 

עבודת 92לשמך "צדיקים  וחותם  בסיום  ועד "ז ;
כולו  היום  התורה ,93כל  ולימוד  התפלה  (לאחרי
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ס"ו.80) סמ "ו שם וראה ורס"ו. רס"ד , או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ו.81) (מהדו"ב) ס"ה. ס"א שם
ש"82) שממשיך  לפניך )כפי  אני  מודה אמירת (ע"י 

. משינתו שניעור ש"מיד  כותב שלפנ"ז ולהעיר, ה'". .את
שוכב הוא מי  לפני  יקום בלבו ועי "ז עליו" חופף שממ "ה

. "טוב ממשיך  ולאח "ז ס"ד ), שם (מהדו"ב מיד בזריזות לומר .
. לפניך  אני  מודה משנתו העומד כשניעור ה' את יזכור ועי "ז .

אני מודה שאמירת יותר מודגש שבזה - בזריזות" ויקום עליו
"מיד ". ומחשבה, התבוננות לפני  היא לפניך 

ג .83) ו, ישעי '
(הל '84) הרמב"ם כלשון ברוחניות, לשינה בנוגע ועד "ז

אלו  בוראכם, וזכרו כו' משנתכם ישינים "עורו ה"ד ) פ"ג  תשובה
כו'". הזמן בהבלי * האמת את השוכחים

שרצונו 85) ספ"ב) גירושין (הל ' הרמב"ם פס"ד  וע"ד 
. מישראל  "להיות מישראל  דכאו"א (ו)לעשות (הפנימי ) .

על  הגלוי  הרצון מעלים שלפעמים (אלא כו'" המצוות כל  את
האמיתי ). הרצון

רסמ "ו.86) או"ח  אדה"ז שו"ע

         
       

ה.87) כד , בלק
ובפרש"י .88) ב שם,
וש"נ.89) .374 ע' חכ "ה לקו"ש בארוכה ראה
היא 90) כו'" מקבל  "הריני  אמירת כלל  שבדרך  יותר ויומתק

שזקוק  יהודי  עוד  שפוגש לפני  פנימה, בחדרו עדיין בהיותו
מצד  ישראל  דאהבת הענין אצלו נרגש ואעפ"כ , ממנו, לטובה

העצם.
ל "הריני91) לפניך " אני  "מודה בין שהחילוק לומר, ויש

קשורים  ששניהם (אף כמוך " לרעך  ואהבת של  מ "ע עלי  מקבל 
החילוק  ובדוגמת ע"ד  הוא, חד ), כולא וקב"ה דישראל  העצם עם
ציבור) וקרבנות המשכן (אדני  השקל  שבמחצית הענינים ב' שבין
עלי מקבל  ו"הריני  ממש, העצם מצד  הוא לפניך " אני  ש"מודה -
ששייך  כפי  העצם מצד  הוא כמוך " לרעך  ואהבת של  מ "ע

.(61 הערה (כנ"ל  לפרטים*
וש"נ.92) שם. לקו"ש וראה יד . קמ , תהלים
(93. לפניך  אני  "מודה באמירת - בתחלתן סופן רבה ונעוץ .

ריבוי של  באופן מתפשטת אני " ד "מודה שה"נקודה" - אמונתך "
נעשו שממנו - השקל " ב"מחצית (ודוגמתו כולו היום כל  על 

כולו). המשכן עומד  שעליו היסוד  המשכן,
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המדרש " לבית  הכנסת  "הנהג94"מבית  ואח "כ  ,
ארץ " דרך  מנהג  ֿ צדק 95בהם  בהחשבון כמודגש  - (

וחותמו  שסיומו בקשעהמ "ט  היום  כל  דעבודת 
" דא בתיבת  רישי' "אל "ף  מ "ם ", ביתא  לפא 

אני  לומר  בסופה , תי"ו .96באמצעיתה  .ראשון
. אלקים  אין הוא "ומבלעדי אני אחרונים  ואת  .97,

מאל "ף  אותיות  בכ "ב  (שנבראו העולם  עניני שבכל 
ה " מתגלה  תי"ו) ועד  " רק 98לעולם (לא 

העולם  לגדרי ובשייכות  שבערך  האלקות  דרגת 
ה "אמת  ובעיקר  גם  אלא  ענינו, לפי ופרט  פרט  ובכל 
שב "כל  ספרו בהתחלת  הרמב "ם  ובלשון הוי'"),
(לא  מתגלה  שביניהם " ומה  וארץ  משמים  הנמצאים 
ומעלותיהם , תכונותיהם  בפרטי שבהם , האלקות  רק 

" ובעיקר ) גם  אלא  " ש ובאופן ,"
 אני" (ע "ד  המצאו" מאמתת  

 שהנביא "הוא  ס "ג )), (כנ"ל  קוני" את  לשמש 
וה ' .99אומר  אמת  אומרת אלקים  שהתורה  והוא  .

מלבדו".100אין  עוד 

ויקהל י. פרשת  בשבת  בכהנ"ל  יתירה  והדגשה 
שנת  תהא  "הי' - זו בשנה  ושקלים  :"

הענינים  שבכל  בכל ", רואים 101ב "נפלאות 
היציאה  (ע "י הענינים  דכל  העלי' מודגשת  נפלאות ,
ד "נפלאות ", ומצב  למעמד  מציאותם ) מגדרי
מעלתם  הפרטי, ענינם  (כ "כ ) נרגש  שלא  ובאופן
ולכל  ד "נפלאות ", הכללי הענין אלא  כו', ותכונתם 
והשלימה , האמיתית  דהגאולה  ה "נפלאות " לראש 

נפלאות " אראנו מצרים  מארץ  צאתך  .102"כימי

נפלאות  דשנת  ושקלים  ויקהל  פרשת  ובשבת 
כל  האדם , עניני דכל  ההקהלה  מודגשת  - בכל 
של  עבודתם  ע "י ית ', אליו העולם  עניני וכל  בנ"י,
ית ', עצמותו עם  חד  שהם  העצם  מצד  ישראל 
והשלימה  האמיתית  בהגאולה  ושלימותה  שעיקרה 
בכל  חד " כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  הגילוי יהי' שאז

ית '. לו דירה  שנעשה  כולו, העולם 

ועיקר : ועוד 

שכבר  במוחש  לפנ"ז)רואים  זמן (משך 
ֿ י  אדנ ד "יוסיף  ההבטחה  קיום  ובפשטות  בפועל 
יהודה  ונפוצות  ישראל  נדחי ואסף  גו' ידו שנית 

הארץ " כנפות  מארבע  -103יקבץ  
לארצנו  בעולם  שונות  ממדינות  מבנ"י דרבים 

הקדושה   ס של  באופן כמו [ולא  כנה ,
אלא  בהחבא , משם  לברוח  צריכים  שהיו פעם 

העולם  מדינות  ברוב  עתה  והתקוה 104כהמצב  ,[
ויקהל דפרשת השבוע של שבסיומו חזקה

כבר  שעומדים  ועד  מתקרבים  
גואל הוא ראשון ("גואל משה ד"ויקהל

גמר 105אחרון" ישראל ", בני עדת  כל  את  (
בנ"י  דכל  גלויות  קיבוץ  ארבע 106ושלימות  מכל 

ע "י  והשלימה  האמיתית  בגאולה  הארץ , כנפות 
צדקנו. משיח 

היא  ויקהל  כשפרשת  בזה  ֿ כח  נתינת  ותוספת 
 להמתין צריכים ) (ולא  פנאי שאין -

ומיד  תיכף  אלא  ("פקודי"), דהפרטים  להשלימות 
בהגאולה ד"ויקהל" השלימות נעשית ממש

והשלימה . האמיתית 

תיכף יא . בפועל  ולהביא  ולזרז למהר  וכדי
עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  - ממש  ומיד 
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וש"נ.94) בסופה. ברכות
ב.95) לה, שם
ו.96) מד , ישעי '
ועוד .97) ה"א. פ"א סנהדרין ירושלמי 
ב.98) קיח , תהלים
יו"ד .99) יו"ד , ירמי '

לה.100) ד , ואתחנן
דהשימוש.101) בי "ת באות שהתחלתם ובפרט 
טו.102) ז, מיכה

ֿ יב.103) יא יא, ישעי '
שעדיין 104) מדינות שתי  או אחת מדינה שנשארה אף

המצב ישפיע ובודאי  בהחבא, משם לברוח  מדינות צריכים
על  לארצנו העולם ויבואו יצאו ממש שמכולם העולם, מדינות

הגוף. ומנוחת הנפש מנוחת מתוך  הקדושה
וש"נ.105) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ד . פ"ב, שמו"ר ראה
לא 106) הגלות זמן שבמשך  - נשיאינו מרבותינו ומתחיל 

גדולי כמה שמצינו דאף בלבד ), לביקור לא (גם ישראל  לארץ עלו
לארץ  שעלו מהאראדאק) רמ "מ  הרה"ק (כמו ואדמורי "ם ישראל 
האמצעי , אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד , הבעש"ט *, הרי , ישראל ,

מהר "ש, אדמו "ר הצ"צ, וכ "ק אדמו"ר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר
לביקור  לא (גם ישראל  לארץ עלו לא דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח 
מו"ח  כ "ק של  (בזמנו ועד  לארץ, בחוץ נשארו אלא בלבד **),

התחתון  כדור לחצי  דורנו) נשיא נעשית אדמו"ר וממנו שבו ,
עד  כולו העולם בכל  חוצה והמעיינות התורה דהפצת העבודה

ממש. ומיד  תיכף - צדק גואל  ביאת

       .
         

        
        
         
      

  



מד          

סיבת  (ביטול  ישראל  ואחדות  ישראל  באהבת 
מישראל 107הגלות  כאו"א  של  מעלתו הדגשת  ע "י ,(

ממש ". ממעל  אלקה  "חלק  שהוא 

ע "י  לא  ואפילו הפכו, שלילת  - [ופשיטא 
שכדי  במוחש  שרואים  כפי - ֿ מוסר  דברי אמירת 
לדבר  צריכים  יהדות  בעניני יהודים  על  להשפיע 
שלום , ובדרכי נועם  בדרכי (ועליהם ) אליהם 

וחיבה . אהבה  ובדברי

ע "ד  הפכית , הנהגה  צ "ל  שלפעמים  שמצינו וזה 
דוקא 108מ "ש  ה "ז - בנו" שונא  שבטו "חושך 
 של באופן הוא  שביניהם  היחס  כלל  שבדרך  ,

  גם ואז כו', עצמית  לאהבה  ועד  ,
מתוך  היא  בדבר ) הכרח  כשיש  מיוחד  ומצב  (בזמן

109.

של  יחס  רק  לא  הוא  לבנ"י היחס  ועיקר : ועוד 
 " אלקיכם לה ' אתם  אלא 110("בנים  ,(

" - ֿ ערוך  ובאין מזה  יתירה    .["

במצות  עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  וכן
הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  "גדולה  - .111הצדקה 

תביא  בזה  שההחלטה  - העיקר  והוא  - ויה "ר 
השכר  את  ממש  ומיד  ותיכף  ממש  ,112בפועל 

בישראל הקב"ה (ש)עשה ה"צדקה שתמורת
האומות " לבין האמיתית 113שפיזרן הצדקה  תהי' ,

. לחרותנו גדול  בשופר  "תקע  גלויות , .דקיבוץ 
לארצנו" הארץ  כנפות  מארבע  יחד  ,114וקבצנו

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "קהל 115"בנערינו ,
ישראל ") בני עדת  כל  את  משה  ("ויקהל  גדול 

הנה " עיר 11ישובו לירושלים  הקדושה , לארצנו ,
השלישי  המקדש  לבית  הקודש , להר  הקודש ,

שני  ובית  ראשון בית  גם  שכולל  )116(והמשולש ,
הקדשים  נמצאים 117ולקדש  שבו הארון, (מקום 
ראשונות  שניות 118לוחות  ).119ולוחות 

שקורין  פקודי פ ' בהתחלת  הכתוב  ובלשון
המשכן  פקודי "אלה  ויקהל : פ ' שבת  במנחת 

שנתמשכן  למקדש  רמז פעמים , "שני 120משכן",

חורבנין" לבעליו 9בשני שחוזר  משכון כמו ,
בביהמ "ק  - בית בשלימות  גם  (שכולל 

במהרה  שיבנה  (והמשכן)), שני ובית  ראשון
ממש . ומיד  ותיכף  בימינו,
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ב.107) ט , יומא ראה
כד .108) יג , משלי 
המכה 109) וצדיק חכם רחמן "אב סכ "ב: אגה"ק תניא ראה
כו'". בנו
א.110) יד , ראה פ'
פל "ז.111) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
תקעא.112) סו"ס או"ח  שו"ע ב. ח , תענית ראה
ב.113) פז, פסחים

העמידה.114) תפלת נוסח 
ט .115) יו"ד , בא
א.116) רכא, זח "ג  ראה
וקדש 117) דרגות, ב' רבים, לשון קדשים - דרגות ג ' שכולל 

ובכ "מ ). א. ה, פקודי  לקו"ת (ראה שלישית דרגא (הקדשים),
ענינים.118) ג ' - לוחות שברי  וגם
"מקום 119) שלכן הכתר, בחי ' עשרים, - הדברות עשרת ב"פ

הקדשים  קדש דמקום אמה עשרים (משא"כ  המדה" מן אינו ארון
שבביהמ "ק*).

יעקב120) אהליך  טובו "מה "מה וכמ "ש ישראל ",
. בישובן עולמים ובית שילה אהל  כשהן טובו אף משכנותיך , .

שהן לפי  ובפרש"י ).חרבין, שם (בלק כו'" עליהם

         
          

  .
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מה

*ldwie zyxt zegiyÎihewla dgiy fh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰¯Â˙‰ ÌÂ˜Ó Y ÔÂ¯‡‰

הפסוק  נאמר 1על הארון" את בצלאל "ויעש
למשה 2במדרש  הקדושֿברוךֿהוא שאמר "בשעה :

המשכן  מהו לו: אמר לבצלאל. ואמר בא המשכן, עשה
שכינתו  הקדושֿברוךֿהוא שישרה לו: אמר הזה?

והיכן 3בתוכו  בצלאל: לו אמר תורה, לישראל ומלמד
אנו  המשכן את עושים משאנו לו: אמר נתונה? התורה
של  כבודה אין משה, רבינו לו: אמר הארון, עושין

המשכן  ואחרֿכך הארון עושין אנו אלא בכך, ,4תורה
את  בצלאל ויעש שנאמר: שמו, על שיקרא זכה לפיכך

הארון".

ענין  היא הארון ענין שמשמעות נראה, זה ממדרש
וכך  במשכן, השכינה מהשראת הנפרד עצמו, בפני

אחר  ממדרש גם המשכן 5מובן בניית שלאחר האומר ,
לעצמי, אכסניא "תקנתם הקדושֿברוךֿהוא: אמר

אצלי". שרויה שתהא לתורה אכסניא תקנו ועכשיו

מקום הוא הארון אמנם להבין: אבל dxezd6וצריך ,
הארון  בתוך היה השכינה השראת עיקר גם

הרמב"ן 7ובאמצעותו  של כהסברו החפץ 8, ש"עיקר
הארון". שהוא השכינה מנוחת "מקום הוא במשכן"
המשכן  שכלל ולומר, להפריד אפוא, ניתן, כיצד
הוא  והארון השכינה", "השראת למען הוא והמקדש

התורה"? "מקום

.·
‡¯Ó‚· ˘È˜Ï ˘È¯Â ¯ÊÚÏ‡ È·¯ È¯·„

לה  יש זאת להבין ולהסביר:כדי קדים

מקדש" "דאקרי במשכן השכינה השראת כבר 9על ,

בפסוק  ומן 10נאמר בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו
לומדים  בתוכם" אלא נאמר לא ש"בתוכו הלשון
אחד  כל בתוך ושכנתי – נוסף ענין עם קשור שהדבר

.11ואחד 

המקדש  "בתוך" השכינה השראת לענין ההסבר
הוא: יהודי כל של הפרטי

אבהו  רבי "אמר בגמרא: נאמר חגיגה מסכת בסוף
גיהנם  של אור אין חכמים תלמידי אלעזר: רבי 12אמר

בהן  סלמנדרא 13שולטת ומה מסלמנדרא. קלֿוחומר
בו, שולטת אור אין – מדמה הסך היא, אש שתולדת

דכתיב  אש, גופן שכל חכמים, דברי 14תלמידי כה הלא
לקיש: ריש אמר עלֿאחתֿכמהֿוכמה. – ה' נאום כאש
קלֿוחומר  ישראל, בפושעי שולטת גיהנם של אור אין
כעובי  אלא עליו שאין הזהב מזבח מה הזהב . ממזבח
פושעי  בו, שולטת האור אין שנים כמה זהב דינר

דכתיב  כרימון, מצוות שמלאין הרימון 15ישראל כפלח
עלֿאחתֿ – שבך ריקנין אלא רקתך תקרי אל רקתך,

כמהֿוכמה".

הוא: האימרות שתי בין הקשר פשוט, באופן
– המזבחות בציפוי הדנה הקודמת לסוגיא בהמשך
לקיש  ריש של אמרתו מובאת והנחושת, הזהב מזבח
קלֿ ישראל, בפושעי שולטת גיהנם של אור ש"אין
היה  שהמזבח מודגש שבה הזהב", ממזבח וחומר

dtevn של אמרתו גם כן לפני מובאת זה ובענין זהב,
גם  שולטת" גיהנם של אור ש"אין אלעזר רבי

חכמים". ב"תלמידי

להבין: צריך זה, לפי אבל

של  אימרתו להיות צריכה היתה קודם כך, אם א)
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ואילך. 329 ע' טז כרך לקו"ש וראה חגיגה. מס' וסיום (*
א.1) לז, פרשתנו
ח).2) בובער (תנחומא ו. כאן תנחומא וראה ב. פ"נ, פרשתנו שמו"ר
וסו"ס 3) סכ"ג. מאגה"ק צע"ק – "שישרה" הל' בתוכו: שישרה..

א). (קמא, כה
פליגא 4) זו שדרשא שם המדרש במפרשי וראה א. פ"נ, שם ס"ל וכן

פ"ז  קה"ר ועד"ז תחלה. המשכן עשה דבצלאל א) (נה, דברכות הא על
פרשתנו  אוה"ת וראה ד). שם, בשמו"ר ס"ל כן היפ"ת (ולדעת יא בפסוק

ואכ"מ. ב'רג. ע'
שסח.5) רמז תרומה ביל"ש הובא – אבכיר מדרש
מכאן6) ב: עב, יומא וראה ב. לד, פרשה שמו"ר גם וכו'.g"zlראה

ובכ"מ.
גם 7) וראה גו'. שם לך ונועדתי כב) כה, (תרומה הכתוב כפשטות

של  צלו ששם בשביל וכו' מלאכתו בארון פי' ולמה ז: פרשתנו תנחומא
נעשה  לא כולו שהמשכן שם: ולהלן שכינתו. שם מצמצם שהוא הקב"ה

בתוכו. שהשכינה הארון בשביל .n"kaeאלא
תרומה.8) ר"פ
וש"נ.9) א. ב, עירובין

ח.10) כה, תרומה
ובכ"מ.11) פסוקים). ושני ד"ה פ"ו האהבה (שער ר"ח
שם 12) וראה א. רע"ג, ח"ג ועד"ז סע"ב. (רג, פרשתנו מזהר להעיר

נצטוו  בשבת נייחא לון אית גהינם וחייבין דאשא דלפי סע"ב) פט, ח"ב
השבת". ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג) (לה, בפרשתנו

רע"א.13) קלב, זח"א רע"א. ר, פרשתנו זהר גם ראה
כט.14) כג, ירמי'
ג.15) ד, שה"ש
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מכן, לאחר ורק הזהב", ממזבח "קלֿוחומר לקיש ריש
אשר  חכמים, תלמידי לגבי אלעזר רבי של אימרתו

לעניננו. קשר שום אין לתוכנה

ישראל  פושעי שבין הקשר על הסוגיא עיקר ב)

במסכת  מופיעה בכלל, גיהנם ועל גיהנם, שליטת לבין

לקי 16עירובין  ריש של אימרתו מובאת שם שגם ש,,
ואם  בהן..., שולטת גיהנם של אור אין ישראל שפושעי

להביא צריכה הגמרא היתה רבי myכך, דברי את גם

שולטת  גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי אלעזר
זה, בענין הסוגיא עיקר מובא שם (א) שהרי בהן...",

אגב. בדרך רק הענין מוזכר ששם חגיגה מסכת לעומת
חגיגה. מסכת לפני היא עירובין מסכת (ב)

הזהב.. ממזבח "קלֿוחומר לקיש ריש דברי ג)

שולטת  האור אין זהב.. דינר כעובי אלא עליו שאין
הגמרא  ממסקנת ההיפך את לכאורה, מדגישים, בו"

גבייהו", ציפוין בטל "מיבטל רבנן שלפי כן, לפני
והזהב הנחושת מזבח של כלפי lhaשהציפוי

ואילו  טומאה). מקבל המזבח אין (ולכן המזבחות

הביטול) (חוסר העוצמה מודגשים לקיש ריש במאמר
על  הכלי, על ושומר נשמר שהציפוי הזהב, ציפוי של

בו" שולטת האור "אין אשר עד .17המזבח,

.‚
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באימרות  דיוקים מספר להבין יש לכך בנוסף
ומהם: בגמרא. המובאות

לגבי  הזהב ממזבח הנלמד וחומר" ה"קל א)
לגבי  כלֿשכן יותר וברור פשוט ישראל" "פושעי

לאש  מאפשר אינו שהזהב שכשם חכמים, תלמידי

במזבח  אינה 18לשלוט החכמים תלמידי של תורתם כך ,
עשו  אם גם בהם, לשלוט גיהנם של לאור מאפשרת

של  אור להם מגיע שעליהם רצויים, בלתי ענינים
התורה. זכות אילולא גיהנם,

חכמים  תלמידי לגבי האימרה כל (א) מובן: ואינו
מן  בפשטות נלמד הדבר כי לכאורה, מיותרת, היא

ישראל  פושעי לגבי זאת 19האימרה בכל ואם (ב) ?
– חכמים תלמידי לגבי מיוחדת אימרה הגמרא מביאה
הסלמנדרא) (מן אחר ב"קלֿוחומר" צורך יש מדוע
בענין  וחומר", "קל באותו להשתמש אפשר אשר בעוד

המזבח?

שרץ  היא סלמנדרא יותר: עוד מתחזק זה קושי
חיה 20טמא  או לגבי21, ללמוד יש ומדוע –icinlz

minkgזאת ללמוד שניתן בשעה adfdמשרץ, gafnn
המקדש? שבבית

והן  הראשונה שבאימרה חכמים" "תלמידי הן ב)
על  בגיהנם נמצאים השניה שבאימרה ישראל" "פושעי

בהם 22עבירותיהם  שולט אינו גיהנם של שאור אלא ,
ובאחרים  חכמים", "תלמידי היותם מפני – (בראשונים
מכנים  אפוא, מדוע, מצוות"). "מלאים שהם מפני –
"פושעי  האחרים ואת חכמים", "תלמידי הראשונים את

ישראל"?

.„
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הוא: זה לכל ההסבר

היא 23ההתקשרות  לקדושֿברוךֿהוא ישראל בין
המצוות. וקיום התורה לימוד ענינים: שני באמצעות

ביניהם: הבדל יש אך

חכמת  את בשכלו ומבין תורה לומד יהודי כאשר
שאין  נפלא ב"יחוד התורה עם מתאחד הוא יתברך, ה'
צד  מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות כמוהו.. יחוד

תורה.24ופינה" היא האדם של מציאותו כל ,

קיום  באמצעות אמנם, כך. הדבר אין במצוות ואילו
העליון, לרצון "מרכבה" המצוה מקיים נעשה המצוות

הוא אין התורה cg`znאבל עם כמו המצוה, .25עם

ריש  לדברי אלעזר רבי דברי בין ההבדל וזהו
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א.16) יט,
(17– שם) חדא"ג (ראה שאין ד"ה כאן התוס' פי' לפי ובפרט

ישרף. שלא העץ על מגין זהב של שהציפוי
שלפנ"ז).18) בהערה (כנ"ל בתוס' החדא"ג פי' כפי
משחירים*19) פניהם ישראל דפושעי רע"א): (יט, עירובין בתוס'

כאן  אבל .(61 הערה לקמן (וראה לא וכלל כלל חכמים תלמידי ואילו
ותוס' בפרש"י לא (גם זה לחילוק רמז אין יעקב o`kבהסוגיא עיון וראה .(

פי' וראה וצ"ע. הנ"ל. קושיא לתרץ בא כאן התוס' שגם כאן יעקב לעין
לע"י. וחידושים הרי"ף

סלמנדרא.20) ד"ה א קכז, חולין פרש"י כאן. תוס' ראה

בערכו.21) השלם ערוך כאן. לע"י יוסף, ענף כאן. פרש"י ראה
דליאון).22) הר"מ (בשם לע"י יוסף ענף ראה
ג).23) מה, בחוקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' מצות
פ"ה.24) תניא

ע"י רק הוא ועפ"ז –zrici משא"כ דלקמן), חד" "כולא (וכן התורה
לקו"ת  (ראה התורה ברכת מברך ש(בתושב"כ) אף כו', ידע לא באם
הנערים  ויגדלו ד"ה תער"ג. (שלהי תער"ב בהמשך ויל"ע ב). ה, ויקרא

תרע"ה).
ובפכ"ג.25) שם תניא

.` ,`i dlibn d`xe .dxicw ileyl oinec mdipt :(` ,fi) d"xn xirdl (*
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ישראל  אצל התורה מעלת על מדבר אלעזר רבי לקיש:
" נעשה התורה שבאמצעות – חכמים" "תלמידי –oteb

y` לגמרי מתאחדים הם תורה. כאש) (דברי כלומר, ,"
מציאותם, כל היא שהתורה עד ואלקות, תורה עם
– המצוות מעלת על מדבר לקיש ריש כדלעיל.
המצוות  באמצעות שאמנם – כרימון" מצוות "מלאים

המצו `cegiאין בין בכל מוחלט אך היהודי, לבין ה
" הם גיהנם 26מצוות"mi`lnזאת של אור "אין ולכן ,

בהם" .27שולטת

מצוות "מלאים הדיוק משמעות גם ":oenixkוזוהי
שהרימון  כשם הגרעינים 28בדיוק אבל בגרעינים, מלא

שהם  למרות ישראל, פושעי גם כך נפרדת, מציאות הם
" רק אלא מצוות", "גופן אין מצוות, mi`lnמקיימים

".oenixkמצוות

יתרון  יש חכמים שלתלמידי למרות אףֿעלֿפיֿכן,
ש"אין  ישראל" מ"פושעי ללמוד אפשר אי אש", ש"גופן

ב" שולטת" גיהנם של minkgאור cinlz כאשר כי ,"
מאשר  יותר הדבר חמור בעבירה, נכשל תלמידֿחכם
שגגות  חכמים ל"תלמידי (בדומה ישראל פושעי אצל

כזדונות" להם ),29נעשו

ישראל  מפושעי להסיק אפשר אי גם שני, ומצד
" חכמים תלמידי כי חכמים, תלמידי ",`otebyלגבי

ישראל  פושעי אצל שאיננה מיוחדת מעלה .30וזוהי

.‰
Y Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‡¯„ÓÏÒ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

·‰Ê‰ Á·ÊÓ
"תלמידי  לגבי לומדים מדוע גם מובן זה, לפי
ישראל" "פושעי ולגבי מ"סלמנדרא", חכמים"

הזהב": מ"מזבח

חכמים  כתלמידי האש" "תולדת היא "סלמנדרא"
וחומר" ב"קל תורה. היא מהותם אש", גופן "כל אשר

על  כאן מדובר נוסף: פרט אלעזר רבי מסביר זה
שיחטאו? יתכן וכיצד אש", ש"גופן חכמים תלמידי

אם  שני, הם ומצד שבגינם חטאים, להם יש כבר
שולטת  גיהנם של אור אין מדוע בגיהנם, נמצאים
עונה  כך על אש"? "גופן של במצב נשארים והם בהם,
היא". האש ש"תולדת ה"סלמנדרא" מן וחומר" ה"קל

בגמרא  הדרך 31נאמר – בנורא" טבילותא "עיקר
ולכאורה, אש. היא הטומאה מן להיטהרות העיקרית
לא  האש שמן ברור הרי מטומאה, מטהרת אש אם
נוצרת  האש שמן רואים ואילו טומאה, להיווצר יכולה
מדמה  "הסך הרי זאת, עם ויחד טמא, שרץ – סלמנדרא

בו". שולטת אור אין הסלמנדרא) (של

חכמים  תלמידי שעלֿאחתֿכמהֿוכמה מובן ומזה
חטאים, אצלם שייתכנו למרות אש", גופן "כל אשר
הזה  בעולם בשרֿודם בגוף נמצאת שהנשמה מפני

בו" גוברים גופן 32ש"הרשעים "כל עדיין זאת בכל ,
בהן". שולטת גיהנם של אור ו"אין אש",

"מלאים  שהם ישראל", "פושעי לגבי זאת לעומת
שהוא הזהב ממזבח קלֿוחומר מביאים dtevnמצוות",
" רק היהודי נעשה המצוות באמצעות כי ",dtevnזהב,

עליו  מגינה והמצוה במצוה ועטוף מוקף נעשה ,33הוא
הוא אין כבלימוד cg`znאבל המצוה, עם ממש

התורה.

.Â
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"Ï‡¯˘È
מכונים  שהראשונים לכך הסיבה מובנת זה לפי

ישראל": "פושעי – והאחרים חכמים" "תלמידי

" חכמים שתלמידי `yכיון oteb איֿאפשר הרי ,"
אסור  יתרֿעלֿכן, וכדומה. ישראל פושעי לכנותם
את  מבזים חכמים, תלמידי ביזוי עלֿידי לבזותם.
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מכמו 26) עבירה בעלי יותר הם השני שבסוג שאלו הפי' אין אבל
שאפילו  כו' ע"פ מארז"ל ע"ד סע"ג): (פ, תו"א וראה דבת"ח. הא' הסוג
ח"ו  ומורדים פושעים פי' אין ריקנים כי כרימון מצות מלאים שבך ריקנין
ישראל  פושעי שנק' ומה וד"א. מצות מלאים אבל תורה, בהם שאין רק
לשם  (ובאוה"ת ג מו, תו"א ראה אבל .35 ובהערה ס"ו. בפנים לקמן ראה

ג. קי, ד"ח ב). תתשל, ויחי
הן27) דהמצות להמבואר בהמשך ב) (סח, תו"א miyealראה

היא והתורה שולט oefnzeinipteומקיפין גיהנם של אור אין ת"ח "אבל :
הממרקות הן והמצות התורה כי שם zianueganeבו שבתו"א אלא ."

כו' תורה אלא לי אין האומר כל דהרי גופא, בת"ח הענינים ב' מבאר
ס"ה. אגה"ק (ראה בבנ"י סוגים ב' הר"ז בכללות אבל ב), קט, (יבמות

וזהו שבגמ'.a'ובכ"מ), המימרות
ב.28) נג, שה"ש הרמון פלח קכב. ע' במדבר מאוה"ת להעיר
ס"ג.29) פ"ד לאדמוה"ז ת"ת הל' וראה וש"נ. ב. לג, ב"מ

הביטול 30) – פשוטים) (שבאנשים המצות בקיום מעלה יש ולאידך:
שעיקר  מכיון התורה ו)בלימוד (בת"ח משא"כ בקיומן, הנעשה והקב"ע

אינו (ב)השגה הוא וראה ybxen(עבודתם) רצה"ע. לגבי רצונו ביטול בזה
שבזה"ג  הביטול מעלות לענין וש"נ) .74 ע' ח"ט ([המתורגם] לקו"ש

הבית. שבזמן העבודה לגבי
סע"א.31) לט, סנהדרין
פ"ו.32) בתניא הובא ע"ח
המשניות 33) בפי' המובן וע"פ ובחדא"ג. שאין, ד"ה תוס' ראה

ע' לעיל (הובא בדעתו קורקס מהר"י וכפי' מ"ד, פי"א כלים להרמב"ם
מקבלים  אינן שהמזבחות לפנ"ז (בגמ' רבנן שטעם ,(20 הערה 322
יקבל  שלא להכלי מבטל שהציפוי (גם) היינו מצופין שהן מפני טומאה)
בפושעי  סי"א) בפנים לקמן (ראה כאן השייכות ביותר תומתק טומאה,
דמהותם  הביטול פועלים ציפוי) – לבושים (שהם שהמצות ישראל

נקראו) זה שולטת.iryet(שע"ש גהינום של אש שאין ישראל,
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dxezd לבין התלמידֿחכם בין להפריד אפשרות אין כי ,
בגמרא  כנאמר אין 34התורה, שסרח חכם "תלמיד

"תלמידי  הגמרא אומרת לפיכך בפרהסיא". אותו מבזין
מובן  ומזה בהן", שולטת גיהנם של אור אין  חכמים

רצו  בלתי ענינים אצלם שהיו יים.מאליו

שהם  למרות פשוטים, אנשים לגבי זאת לעומת
בלי  אותם לבזות אפשר הרי כרימון, מצוות מלאים

מהותם כי קיימו, שהם במצוות המצוות,`dppiלפגוע
" רק כדלעיל.mi`lnהם מצוות",

ישראל" "פושעי לכנותם מקפידה הגמרא ואדרבה:
כדברי 35ולבזותם  מכפרתם. חלק הוא בזיונם כי ,

מיטה 36הגמרא  על אביו עצמות ש"גירר חזקיהו על
חבלים". של

.Ê
˙Â·¯˜‰Â ÔÂ¯‡‰

חז"ל  מקדש 37מדברי לי "ועשו לעיל שהובאו
בתוך  בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו – בתוכם" ושכנתי
שבמשכן  כשם שבדיוק מובן, מישראל", ואחד אחד כל
הם  כך ומצוות, תורה של הענינים שני ישנם הפרטי

הכללי: ובמשכן במקדש גם קיימים

והמקדש  המשכן מטרת לגבי הוא: לכך ההסבר
תכלית  שעיקר היא, הרמב"ן דעת דעות. שתי ישנן
הארון". שהוא השכינה מנוחת "מקום היא המשכן

הרמב"ם  בו 38ולדעת מקריבים "להיות היא התכלית
קרבנות".

חדא  אמר ומר חדא אמר מר זה שבענין וישֿלומר,
שני  ישנם שבמשכן בתוכם" ב"ושכנתי פליגי: ולא
של  באופן בגלוי, אלקות תהיה שבמשכן א) ענינים:

cegi`,"בתחתונים" תהיה השכינה שהשראת ב) .
והגשמיים, התחתונים הענינים וזיכוך בירור באמצעות

גשמיים. בדברים דוקא המתבצעות למצוות, בדומה

והמשכן  ו"קרבנות" "ארון" של הענינים שני ואלה
בכלל:

"מקום  בגלוי, אלקות היתה (התורה) בארון א)
המדה" מן אינו שהמציאות 39הארון בגלוי היה נראה –

היא הארון של הגשמי המקום שהוא של אלקות,
הנמנעות" מדה40"נמנע ,zwiecn`wec אמתיים של

מעלת  וזוהי – המדה מן אינו זאת עם וביחד וגו', וחצי

cegi`d התורה באמצעות כנ"ל.41המתבצע ,

י"ג  שלקחו בכללותו, והמשכן הקרבנות, ענין 42ב)

ט"ו  הוא 43(או לה', למקדש והפכום גשמיים דברים (

השכינה והורדת לזיכוך mipezgzl44השראת בדומה ,
גם  אמנם, המצוות. קיום עלֿידי הגשמיים הדברים
היו  אלקות, גילוי היה בפרט ובקרבנות בכלל במשכן
של  שהמציאות באופן זה היה לא אבל וכדומה, ניסים

לאלקות  נהפכה הגשמיים הדברים .45גוף

.Á
‰¯Â˙Ï ‡ÈÒÎ‡ Y ÈÓˆÚÏ ‡ÈÒÎ‡

שהובאו  המדרשים מבדילים מדוע מובן זה, לפי
בכללותו, המשכן לבין הארון בין השיחה בתחילת
במשכן  השכינה השראת היתה כללי שבאופן למרות

שני  כאן יש פרטי באופן כי הארון, באמצעות גם
ענינים:

בדברים  השכינה המשכת – לעצמי" "אכסניא א)
לענין  בדומה הקרבנות, ובעבודת שבמשכן הגשמיים

ודירה  "אכסניא" – לעולם האלקות קישור המצוות,
הגשמי. הזה בעולם

"אכסניא השכינהdxezlב) השראת – "oex`a,
של הארון,`cegiבאופן עם מאוחדת שהאלקות ,

תלמידי  של לענין בדומה כדלעיל. הארון, ומקום
"46חכמים  נעשה התורה שבאמצעות ,y` oteb"47.
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ב.34) צט, מנחות
ובמפרשי 35) ישראל) פושעי (ד"ה כאן התוס' דיוק מתורץ ועפ"ז

יותר  פושעים היותם מצד לא הוא ישראל פושעי שנק' זה כי – הע"י
.26 הערה לעיל וראה מת"ח.

תר"פ  זכור בד"ה (הובא לאמ"ב בהקדמה מצינו מזו דגדולה ולהעיר
" בכלל הוא הוי' אחדות להבין משתדל שאינו דמי l`xyiספ"א) iryet

(בנשמתם)".
א.36) נו, ב.i"yxtaeפסחים י, ברכות ,.i"yxtae.
(37.11 הערה לעיל ראה
ונתבארו 38) הדיעות) (ב' הובאו כ. מ"ע ספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש

ואילך. 116 ע' חי"א בלקו"ש
(39319 ע' חי"א לקו"ש וראה א. צט, ב"ב ב. י, מגילה א. כא, יומא
ואילך.

ואילך.40) 68 ע' להצ"צ החקירה ס' תיח. סי' ח"מ הרשב"א שו"ת
ספל"ז.41) פנ"אֿנג. תניא ראה

הובא 42) ה. תרומה תנחומא א. קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר
וראה ועוד. תרומה. ר"פ שהם בפרש"י (ושם: א'שפג ע' תרומה אוה"ת

א'שצ. דוקא). המצות מעשה ע"י שנמשך כו' ת"ד הי"ג לנגד
א.43) קלה, שם זהר וראה ג. שם, יקר כלי ז. כה, תרומה בחיי
(44209 ע' [המתורגם] ח"ו תרומה. פ' ח"ג לקו"ש בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך.
אעפ"כ 45) גשמיים, מדברים הוא (תורה) הארון שגם אף ולאידך:

אמיתית  אי"ז המדה, מן אינו ארון שמקום ועד בתכלית מיוחד להיותו
ב) ד(דירה בהערה mipezgzהענין תרומה לקו"ש (ראה המבואר בדוגמת .

דירה – בתוכם דושכנתי הענין שעיקר בקיום mipezgzaשלפנ"ז) לא הוא
בכל הרשות בעניני כ"א ובכלjiyrnהמצות כו'.jikxcלש"ש דעהו

ש"בידיעת 46) המע' לענין צ) (ע' פ"ה לתניא והערות קיצורים ראה
כו'". שכינתו צמצם דרך "על – בקרבו" ה' חכמת גם כו' התורה

שיהי'47) הוא המשכן ש"סוד שמבאר להיות תרומה ר"פ וברמב"ן
ונתבאר  (הובא במ"ת כמו השכינה גילוי שיהי' ה"ס" על שכן אשר הכבוד
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.Ë
˙ÂÏË·˙‰ Y ˙ÂÂˆÓ ,„ÂÁÈ‡ Y ‰¯Â˙

באופן  למצוות התורה בין לעיל שהוזכר ההבדל
ומקיים  תורה הלומד ביהודי הפרטי, במקדש פעולתם
ביניהם  ההבדל מן נובע הכללי, במקדש וכן מצוות,

לאלקות  קשורים שהם :48כפי

נאמר  התורה וקודשאֿבריךֿהוא 49על "אורייתא
מציאות הם והאלקות התורה כלומר, חד". ,`zgכולא

לזה. זה המחוברים דברים כשני ולא

נקראות  העליון, רצון שהן המצוות, זאת לעומת
דמלכא" שהם 50"אברין שלמרות למטה, כאיברים ,

milhaאינם הם המצוות micge`nלנפש, ממש. עמה
לפני  גם שקיימת כתורה ולא לאדם, הוראות הן

אותה  לומד .51שהאדם

המאוחדת  ה' חכמת תורה, לומד יהודי כאשר לכן,
הוא אלקות, cg`zneעם waczn.ואלקות תורה עם

ה' רצון את ומבצע מצוה מקיים יהודי כאשר אבל
אינו  אך ה', רצון כלפי מתבטל הוא הרי וציוויו,

המצוה. עם מתאחד

.È
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ Y "ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â"

"ושכנתי  של שלענין יותר טוב להבין ניתן זה, לפי
בתחתונים  יתברך לה' דירה עשיית יש 52בתוכם", ,

מצוות. של בענין והן תורה של בענין הן צורך

לו  להיות שנתאוה בכך הקדושֿברוךֿהוא כוונת

יתברך  שעצמותו היא, בתחתונים דירה ישרה 53יתברך
למ  למטה כאן תחתון שאין התחתון הזה בעולם טה

דבר 54ממנו  א) דברים: בשני צורך יש כך ולשם .

את לכך ezenvrשיביא שיגרום ענין ב) ממש, ה' של
תרד זו .mipezgzlשהשפעה

התורה, עלֿידי למצוות: תורה בין ההבדל וזהו
השפע  יורד חד, כולא וקודשאֿבריךֿהוא שאורייתא

zewl`dשל zenvr55 ששפע לכך גורמת היא אין אבל ,

ירד למטה mipezgzlזה התורה יורדת כאשר גם כי ,
מ" נעלית תחתונים zeyalzd"56היא בדברים

.57וגשמיים 

וכאשר  דמלכא", "אברין הן המצוות זאת לעומת

גשמיים, בדברים "מתלבשות" הן למטה, יורדות הן

המצוות  של ביצוע – המצוות ענין כל זהו ואדרבה:
בירורם  ועלֿידיֿכך וגשמיים תחתונים בדברים

הורדת  לידי להביא באמצעותן אפשר ולכן וזיכוכם.
האלקות עצמות של השפע .mipezgzl58והשראת

.‡È
‡¯Ó‚·˘ ˙Â¯ÓÈ‡‰ ÔÈ·˘ ¯„ÒÏÂ ¯˘˜Ï ¯·Ò‰‰
ש"אין  האמרות שתי שבין הקשר גם מובן זה לפי

ו"בפושעי  חכמים" ב"תלמידי שולטת" גיהנם של אור
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השכינה  מנוחת "מקום דייק לכן ואילך) א'תכח ס"ע תרומה באוה"ת
".oex`dשהוא

קד 48) (ס"ע לשם והערות ובקיצורים פכ"ג, מתניא משמע וכן
גדול  תלמוד בביאור ושננתם עה"פ דרושים ואתחנן אוה"ת וראה ואילך).

מעשה. או
ת"ז 49) א. ס, ח"ב א. כד, זח"א וראה הזהר. בשם שם בתניא הובא

א. מו, נצבים לקו"ת בתחלתו. ת"ו
שם.50) בתניא הובא תל"א) (סוף תקו"ז
(51.66 ע ' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה קה). (ע' שם קצוה"ע ראה
ד"ה 52) פל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר גם וראה טז. נשא תנחומא

תרס"ו. ר"ה של יו"ט
ובכ"מ.53) ג) (ס"ע שם תרס"ו המשך ראה
שם.54) תניא
(55.7 הערה לעיל  המשכן) (לענין וראה ספל"ז. פנ"אֿנג. תניא ראה

נמצא  – עמה. שם השכינה שם שהתורה מקום וכל בסופו: שם ובתנחומא
וי"ל  חד. כולא יחוד, ב) העצמות, ממשיכה א) בשתיים: התורה פעולת

פ"ה). תניא (ראה התורה" ד"ידיעת באופן צ"ל הב' לפעולה דדוקא
לא  היינו – לתורה" "אכסניא שקודם לעצמי" "אכסניא ועפ"ז
דעליונים  הגזירה קיימת (שעדיין מ"ת לפני – מצינו מזה ויתרה לעצמות.

ב). צה, (סנה' מלוני בית ביהמ"ק מקום נקרא – למטה) ירדו לא
ובהנסמן 56) א. כב, ברכות וראה פ"כ. תש"ד משה ויאמר ד"ה ראה

.352 ע' ח כרך בלקו"ש
פועלת57) שהתורה דלהיות האדם, בנפש ה"ז cegiועד"ז האדם,

ודיבור  במחשבה רק בלבושים וגם "שכל", שבאדם העליונה בבחי' רק

צריך  ולכן ופל"ז, פכ"ג כבתניא מעשה, – שבאדם התחתון כח ולא
הארון. לענין 45 הערה הנ"ל וע"ד דוקא. למצות

שם.58) ואתחנן מאוה"ת ולהעיר פל"ז. בתניא כמבואר
המצות  קיום ע"י היא העצמות שהמשכת מבואר שלפעמים ומה
[המתורגם] ח"ח לקו"ש (ראה בגילוי יהי' שהעצם היא התורה ופעולת

– (353 ע' ח"ח לקו"ש .194 ע'
בהשתלשלות), שהיא (כפי שבתורה התחתונה בדרגא זהו א) הרי:
(ראה  עתיק פנימיות שהוא אבא פנימיות שבתורה העליונה בחי' ע"י אבל
העצמות  המשכת ב) העצמות. המשכת נעשית – בהעלותך) ס"פ לקו"ת

ד" שהכוונה לפי דוקא, מצות מעשה ע"י שהיא dee`zpהיא – כו'" הקב"ה
ezenvra(בתחילתו תרס "ו המשך – אדה"ז (כמאמר מטו"ד למעלה ית',

ב" היא –mipezgz מגילוי שמושלל ממנו" למטה תחתון ש"אין דוקא,
– גופא ובאדם ואילך), 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה אור
אלא  ל), ע' ח"א התמים (ראה דוקא המצות מעשה – שבו ה"תחתון"

zkyndyהעצמות לענין zevnaוגילוי המבואר וע"ד התורה, ע"י הוא
בסופן, תחלתן נעוץ מצד הגשמי) (ובהיש במל' שנמצא העצמות כח גילוי

מעורר שהאור א) פרטים: ב' בזה ב)dlbneשיש שבמל'. העצמות כח
zkynd'ע תרס"ו המשך (ראה האור ע"י היא מל' בבחינת העצמות כח

גודל  בסופה: (ושם ס"כ אגה"ק וראה פי"ד. תרצ"ד יחיינו ד"ה תקכח.
המצות ועוד).zeiyrnמעלת .(

שהטעם  פנ"בֿג), בלק"א למ"ש ביאור ג. (צח, מסידור גם ולהעיר
"מפני  השתלשלות) ע"י (שלא אוא"ס עצמות גילוי הי' שבארון שבלוחות

דוקא". תחתונים בדברים שהן אבן שבלוחות הדברות יו"ד
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מובאות  הן ומדוע שלפניהן, הסוגיה לבין ישראל"
עירובין: במסכת ולא חגיגה במסכת דוקא

בפרטי  להתבונן שיש היא, האמרות שתי משמעות
חכמים  תלמידי הן – יהודים שאצל רואים ואז הדברים,

טפל, ודבר ציפוי רק הן העבירות – ישראל פושעי והן

וקדושה. טוב הוא שבהם והעיקר

המזבחות  לגבי לסוגיה בהמשך מובא וזה

שהתבוננות  כיוון נטמאים, אינם שהם שבמקדש,
לגבי  בטל המתכות שציפוי מוכיחה הדברים בפרטי

המזבח  .59עיקר

שני וכיו  ישנם במשכן השכינה שבהשראת ון

מביאה 60הענינים  לפיכך המצוות, וענין התורה ענין ,

לזה 61הגמרא  שבכל 62בהמשך הפרטי במקדש שגם
תורה  של הענינים שני ישנם מישראל ואחד אחד

הללו, הסוגים מן אחד כל אצל העיקר שהם ומצוות,
ישראל  ופושעי חכמים אינם 63תלמידי אלו ודברים ,

בלבד  ציפוי שהן העבירות עלֿידי להתבטל יכולים
מציאותם  עצם .64לגבי

גם מובן זה, תחילה xcqdלפי האמרות: שבין
חכמים" "תלמידי לגבי האימרה את הגמרא מביאה
למרות  ישראל", "פושעי לגבי – לאחרֿמכן ורק
פושעי  לגבי השניה, באימרה רק מוזכר הזהב שמזבח
לידי  מביא "לימוד בכלל הסדר שזהו מפני – ישראל

השכינה 65מעשה" השראת של בפעולה גם וכך ,
המשכת  ישנה תחילה והפרטי): (הכללי במקדש
זה  שפע יורד ולאחרֿמכן התורה, עלֿידי ית' עצמותו

המצוות. עלֿידי – ל"תחתונים"

`"lyz a`Îmgpn s"k zgiyn)
(a"lyz melya dct d"c
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יג).59) יא. (סעיף ואילך 329 ע' לעיל בארוכה כ"ז כמבואר
שמעל60) מרבותינו.. ויש מב): כט, (תצוה מפרש"י gafnלהעיר

מעל וי"א מדבר.. הקב"ה הי' .zxtkdהנחושת
(61– המזבח בענין המדובר שאין מכיון עירובין במס' משא"כ

אי"צ שבפושעי hxtlהמקדש, וי"ל ישראל. ופושעי ת"ח הפרטי במקדש
millkpישראל my מפורש אין כי שלהם, להתורה בזיון זה ואין ת"ח, גם

יחד. נכללו כי אודותם, הדיבור
לת"ח  שבנוגע בהמימרות, השינוי עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל ועפ"ז

" ר"א לפושעי g"zמתחיל ובנוגע בהן", שולטת גיהנם של אור אין
(כפי  ישראל" בפושעי שולטת גיהנם של אור "אין ר"ל מתחיל ישראל
ה"ז  שלכאורה כאן). ור"ח התוס' גי' וכ"מ בע"י. משא"כ בגמרא. הגי'
הרי  שולטת", גיהנם של אור אין "ת"ח כשאומרים בסגנון: רק לא שינוי

ע"ד הוא של g"zהסוגיא אור "אין ומהלשון בהן): שולטת האור (שאין ,
של  ב"אור – הוא שהסוגיא משמע ישראל" בפושעי שולטת גיהנם
עירובין  ובמס' ישראל"). ב"פושעי שולטת שאינה אומרים (ועלי' גיהנם",
וכהסגנון  כו'" גיהנם של אור אין ישראל "פושעי היא שלפנינו הגירסא

לת"ח. בנוגע כאן ר"א של
הוא ישראל לפושעי בנוגע דמימרא מארי' מכיון l"xוהביאור: ור"ל ,

– (וביותר דמעלי אינשי עם רק לדבר ונזהר ביותר, בדיבורו נזהר שהי'
ישראל  פושעי בענין דיבורו קבע לא – ברירה כשיש סע"ב) ט, יומא ראה
בעירובין  אבל א). נד, (פסחים גיהנם של אור הקב"ה של בברייתו כ"א
פושעי  ההיא סוגיא שבעניני מובן שמזה – בפ"ע ת"ח מבדיל שאין מכיון
בפושעי  הא ישראל בפושעי הא שם: (ראה או"ה פושעי רק שולל ישראל
הסוגיא  מיישב שם (ובתוס' בה. לן לית – בכלל ת"ח (גם) אבל או"ה)

dbibgc.
– דהש"ס דפוסי ובכמה

ברליןֿפרנקפורט, ת"ו: אמשטרדם, ר"פ): (וויניצי', ראשון בדפוס
פעמים  שני נדפס וכאשר בבסי"ליאה נדפס אשר כפי שם: (ובשער תצ"ד:

– דאדר) פ"פ ק"ק פה
פיורדא  תק"א, אמשטרדם דעירובין בע"י ליתא כן זה. תוס' ליתא

תרפ"ז  חורב, ברלין, תקכ"ו:
זה  תוס' נמצא – תקכ"ו זולצבך תע"ו: אמשטרדם בדפוס – ובש"ס

ווילנא zeize`areaixכבש"ס i`vgae zephw.(
הרי62) עצמו במקדש שם gafnועוד: (כבגמרא אדם על מכפר

שבמקדש  הסוגים ב' מביא המזבח ע"ד להמדובר בהמשך ולכן לפנ"ז)
כפרה. שצריכים הפרטי

פנ"א,63) שמו"ר ועד"ז ח. (פקודי בתנחומא שאי' מה יומתק ועפ"ז
עה"פ בזכותokynז) zepaxwdeהעדות: dxezd מציל אני הקב"ה אמר

הכללי  שבמקדש ומצות דתורה הענינים ב' שהם גיהנם. מן אתכם
והפרטי.
הוא 64) המזבחות ציפוי לענין שבגמ' שבהמימרות דההמשך והיינו,

`l בהתוכן אלא זהב, מצופה שהי' הזהב" ממזבח "ק"ו ר"ל דברי מצד
לגבי  שבטלים רצויים בלתי בדברים שהן בישראל הציפוי דענין

פנימיותם.
ישראל, בפושעי המצות לענין אדרבה הוא דר"ל הזהב ממזבח וק"ו

מעלת בפנים cegidשלגבי כנ"ל הציפוי, ענין ע"ד הוא בת"ח תורה של
בארוכה.
וש"נ.65) א. יז, ב"ק

ireayd cenild xefgn t"r ± ldwie zyxt ± zegiyÎihewl

מובאות  הן ומדוע שלפניהן, הסוגיה לבין ישראל"
עירובין: במסכת ולא חגיגה במסכת דוקא

בפרטי  להתבונן שיש היא, האמרות שתי משמעות
חכמים  תלמידי הן – יהודים שאצל רואים ואז הדברים,

טפל, ודבר ציפוי רק הן העבירות – ישראל פושעי והן

וקדושה. טוב הוא שבהם והעיקר

המזבחות  לגבי לסוגיה בהמשך מובא וזה

שהתבוננות  כיוון נטמאים, אינם שהם שבמקדש,
לגבי  בטל המתכות שציפוי מוכיחה הדברים בפרטי

המזבח  .59עיקר

שני וכיו  ישנם במשכן השכינה שבהשראת ון

מביאה 60הענינים  לפיכך המצוות, וענין התורה ענין ,

לזה 61הגמרא  שבכל 62בהמשך הפרטי במקדש שגם
תורה  של הענינים שני ישנם מישראל ואחד אחד

הללו, הסוגים מן אחד כל אצל העיקר שהם ומצוות,
ישראל  ופושעי חכמים אינם 63תלמידי אלו ודברים ,

בלבד  ציפוי שהן העבירות עלֿידי להתבטל יכולים
מציאותם  עצם .64לגבי

גם מובן זה, תחילה xcqdלפי האמרות: שבין
חכמים" "תלמידי לגבי האימרה את הגמרא מביאה
למרות  ישראל", "פושעי לגבי – לאחרֿמכן ורק
פושעי  לגבי השניה, באימרה רק מוזכר הזהב שמזבח
לידי  מביא "לימוד בכלל הסדר שזהו מפני – ישראל

השכינה 65מעשה" השראת של בפעולה גם וכך ,
המשכת  ישנה תחילה והפרטי): (הכללי במקדש
זה  שפע יורד ולאחרֿמכן התורה, עלֿידי ית' עצמותו

המצוות. עלֿידי – ל"תחתונים"

`"lyz a`Îmgpn s"k zgiyn)
(a"lyz melya dct d"c
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יג).59) יא. (סעיף ואילך 329 ע' לעיל בארוכה כ"ז כמבואר
שמעל60) מרבותינו.. ויש מב): כט, (תצוה מפרש"י gafnלהעיר

מעל וי"א מדבר.. הקב"ה הי' .zxtkdהנחושת
(61– המזבח בענין המדובר שאין מכיון עירובין במס' משא"כ

אי"צ שבפושעי hxtlהמקדש, וי"ל ישראל. ופושעי ת"ח הפרטי במקדש
millkpישראל my מפורש אין כי שלהם, להתורה בזיון זה ואין ת"ח, גם

יחד. נכללו כי אודותם, הדיבור
לת"ח  שבנוגע בהמימרות, השינוי עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל ועפ"ז

" ר"א לפושעי g"zמתחיל ובנוגע בהן", שולטת גיהנם של אור אין
(כפי  ישראל" בפושעי שולטת גיהנם של אור "אין ר"ל מתחיל ישראל
ה"ז  שלכאורה כאן). ור"ח התוס' גי' וכ"מ בע"י. משא"כ בגמרא. הגי'
הרי  שולטת", גיהנם של אור אין "ת"ח כשאומרים בסגנון: רק לא שינוי

ע"ד הוא של g"zהסוגיא אור "אין ומהלשון בהן): שולטת האור (שאין ,
של  ב"אור – הוא שהסוגיא משמע ישראל" בפושעי שולטת גיהנם
עירובין  ובמס' ישראל"). ב"פושעי שולטת שאינה אומרים (ועלי' גיהנם",
וכהסגנון  כו'" גיהנם של אור אין ישראל "פושעי היא שלפנינו הגירסא

לת"ח. בנוגע כאן ר"א של
הוא ישראל לפושעי בנוגע דמימרא מארי' מכיון l"xוהביאור: ור"ל ,

– (וביותר דמעלי אינשי עם רק לדבר ונזהר ביותר, בדיבורו נזהר שהי'
ישראל  פושעי בענין דיבורו קבע לא – ברירה כשיש סע"ב) ט, יומא ראה
בעירובין  אבל א). נד, (פסחים גיהנם של אור הקב"ה של בברייתו כ"א
פושעי  ההיא סוגיא שבעניני מובן שמזה – בפ"ע ת"ח מבדיל שאין מכיון
בפושעי  הא ישראל בפושעי הא שם: (ראה או"ה פושעי רק שולל ישראל
הסוגיא  מיישב שם (ובתוס' בה. לן לית – בכלל ת"ח (גם) אבל או"ה)

dbibgc.
– דהש"ס דפוסי ובכמה

ברליןֿפרנקפורט, ת"ו: אמשטרדם, ר"פ): (וויניצי', ראשון בדפוס
פעמים  שני נדפס וכאשר בבסי"ליאה נדפס אשר כפי שם: (ובשער תצ"ד:

– דאדר) פ"פ ק"ק פה
פיורדא  תק"א, אמשטרדם דעירובין בע"י ליתא כן זה. תוס' ליתא

תרפ"ז  חורב, ברלין, תקכ"ו:
זה  תוס' נמצא – תקכ"ו זולצבך תע"ו: אמשטרדם בדפוס – ובש"ס

ווילנא zeize`areaixכבש"ס i`vgae zephw.(
הרי62) עצמו במקדש שם gafnועוד: (כבגמרא אדם על מכפר

שבמקדש  הסוגים ב' מביא המזבח ע"ד להמדובר בהמשך ולכן לפנ"ז)
כפרה. שצריכים הפרטי

פנ"א,63) שמו"ר ועד"ז ח. (פקודי בתנחומא שאי' מה יומתק ועפ"ז
עה"פ בזכותokynז) zepaxwdeהעדות: dxezd מציל אני הקב"ה אמר

הכללי  שבמקדש ומצות דתורה הענינים ב' שהם גיהנם. מן אתכם
והפרטי.
הוא 64) המזבחות ציפוי לענין שבגמ' שבהמימרות דההמשך והיינו,

`l בהתוכן אלא זהב, מצופה שהי' הזהב" ממזבח "ק"ו ר"ל דברי מצד
לגבי  שבטלים רצויים בלתי בדברים שהן בישראל הציפוי דענין

פנימיותם.
ישראל, בפושעי המצות לענין אדרבה הוא דר"ל הזהב ממזבח וק"ו

מעלת בפנים cegidשלגבי כנ"ל הציפוי, ענין ע"ד הוא בת"ח תורה של
בארוכה.
וש"נ.65) א. יז, ב"ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dbibg(iyily meil)

:lnygd ipiipra weqrl zxfeg `xnbd÷Bðéúa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§¦
ìîLça ïéáî äéäå ,ìà÷æçé øôña Baø úéáa àøB÷ äéäL ãçà¤¨¤¨¨¥§¥©§¥¤§¤§¥§¨¨¥¦©©§©

,`ed dn yexcløôñ æBðâì eLwéáe ,ezôøNe ìîLçî Là äàöéå§¨§¨¥¥©§©§¨©¦§¦§¥¤
,ìà÷æçé.ewfpie ea epiai `nyäi÷æç ïa äéððç íäì øîà,ddinza §¤§¥¨©¨¤£©§¨¤¦§¦¨

íàohwäæ`edíëçike ,lnyga oiadlïä íéîëç ìkä,ezenk ¦¤¨¨©Ÿ£¨¦¥
.ewfpie md mb epiaiy

:`xnbd zl`ey .'lnyg' myd z` zx`an `xnbdéàîdn ± ©
oeyld yexit.'ìîLç':`xnbd daiyn,äãeäé áø øîà ©§©¨©©§¨
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ני

ldwie zyxt zegiyÎihewlb dgiy fh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÂÈÏÚ ‰Ï‡˘‰Â ,"...˙ÓÂÚÏ" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

הפסוק  אמה 1מן ועשרים החצר... שער "ומסך
החצר" קלעי לעומת אמות חמש ברוחב וקומה אורך
החצר" קלעי "לעומת המילים את רש"י מצטט

החצר". קלעי "כמדת ומפרש:

המפרשים  זאת להבהיר 2מסבירים מתכוון רש"י :
כמשמעותה  איננה, כאן "לעומת" המילה שמשמעות

"כנגד" כלל, כך,3בדרך לפרש אפשר אי כאן כי –
אלא  החצר, קלעי "כנגד" היה לא החצר" "שער שהרי

"כמדת". היא כאן זו מילה משמעות אלא – לצידם

את  לבאר רק היא רש"י כוונת אם להבין: צריך אך
את  גם הפסוק מן מצטט הוא מדוע "לעומת", המילה
בפירוש  עליהן חוזר אף והוא החצר", "קלעי המילים
לומר  צריך היה רש"י החצר", קלעי "כמדת עצמו

כמדת"? – "לעומת בקצרה:

.·

?"‰ÏÚÓÏ" Y "˙ÓÂÚÏ" ˘¯ÙÓ È"˘¯

מובן: אינו לכך בנוסף

לפרש  אפשר אי שבהם נוספים מקומות בתורה יש
(א) – "כנגד" של במשמעות "לעומת" המילה את

תצוה  בפרשת מחברתו", "לעומת 4"לעומת (ב) ,
ויקרא  בפרשת "סמוך..5העצה", רש"י: מפרש ושם –

"למעלה", למעלה",

"לעומת" כך: כאן גם לפרש רש"י היה צריך זה לפי
"וקומה  הפסוק שכוונת ולהסביר, למעלה", "סמוך.. –
שגובה  היא, החצר" קלעי לעומת אמות חמש ברוחב

אמות" "חמש היה החצר" שער xzei"מסך deab
"לעומת" מפרש הוא ומדוע החצר, מקלעי ("למעלה")

בתורה  חבר" לו "אין זה שפירוש "כמדת", –6?

בהמשך  לכאורה, מתקבל, זה פירוש מזה: יותר
הפירוש  לפי "כמדת". הפירוש מאשר יותר הפסוקים,

בכתיבת  הכרח יש מדוע מובן למעלה" "סמוך..
מה  לספר באות הן – החצר" קלעי "לעומת המילים

אמות" ב"חמש (גבוה החצר שער מסך של גבהו היה

שגובה  "כמדת", הפירוש לפי אבל הקלעים), מן יותר
היה המילים deeyהמסך הרי החצר, קלעי לגובה

כן  לפני נאמר כבר – מיותרות החצר" קלעי "לעומת

מוסיפה  ומה אמות", חמש ברוחב "וקומה בבירור
החצר"? קלעי "כמדת היה שהוא העובדה

.‚

ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Â‰ ,È"˘¯ Ï˘ Ì„Â˜ ˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ
"‰ÏÚÓÏ" Ô‡Î ˘¯ÙÏ

רש"י  פירוש לפי יותר חמורה נעשית זו קושיא

כדלהלן. קודם,

מחלוקת  לגבי 7קיימת יוסי רבי לבין יהודה רבי בין

שהפסוק  אומר יהודה רבי המזבח: "ושלש 8גובה

יוסי  רבי ואילו ככתבן", "דברים – הוא קומתו" אמות
"רבוע" המילים לפי גזירהֿשוה לימוד (עלֿידי מסיק

הפנימי  המזבח מן פי 9"רבוע") גבהו להלן "מה –

המזבח  שגובה – כארכו" שנים פי כאן אף כארכו שנים
אמות. עשר היה

הגמרא  כהן 10אומרת אפשר יהודה.. רבי לו "אמר :
אותו  רואין העם וכל בידו ועבודה המזבח גבי על עומד

יוצא  אמות, עשר הוא המזבח גובה אם (שהרי מבחוץ"

אמות). חמש שגבהם החצר, מקלעי יותר גבוה שהוא
היה  הקלעים שגובה סבור, שהוא יוסי, רבי לו ענה

אמות. עשרה חמש

עירובין  של 11במסכת ששיעורו הגמרא, אומרת

ברוחב  (גובה) אמה "עשרים הוא חכמים) (לדעת פתח
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יח.1) לח, פרשתנו
כאן.2) הזכרון וספר גו"א רא"ם, ראה
כז.3) כה, תרומה פרש"י גם ראה
כז.4) כח,
ט.5) ג,
ראה6) – בנ"ך שם i"yxtמשא"כ פרש"י ג"כ (וראה ו מה, יחזקאל

כ. א, יחזקאל מצודות וראה יג). .cereמח,
וקול  העצה לעמת כמו ולנגדם לנכחם "לא כאן ברא"ם וצע"ק

שהרי לעומתם", כנ"ל i"yxהאופנים "למעלה", – העצה" "לעמת מפרש
– העצה" "לעמת שמפרש עמת) (ע' השרשים בס' כברד"ק (דלא בפנים

העצה"). "לנכח
ב.7) נט, זבחים
א.8) כז, תרומה
ב.9) ל, תצוה

שם.10) זבחים
בתחילתו.11)



ireaydנב cenild xefgn t"r ± ldwie zyxt ± zegiyÎihewl

הגמרא  ושואלת מפתח 12עשר". ילמדו) =) "לילפו :
כאן  אף עשרים, ברוחב חמש להלן מה החצר.. שער
גירסת  לפי – השני בתירוץ ומשיבה עשרים", ברוחב

התוספות  וקומה 13בעלי כתיב וכי אמה, ט"ו "קלעים :
ה' ומוסבר ברוחב ולמעלה". קלעים משפת – אמות

עשרים  השיעור על היא הגמרא ששאלת ב"תוספות",
של החצר daebאמה פתח ממדות רואים שהרי הפתח,

בלבד, אמות" "חמש הוא הפתח של גבהו ששיעור
החצר  פתח של גבהו שגם הגמרא, מסיקה ובתשובתה

אמה  עשרים ברוחב 14היה "וקומה המילים וכוונת ,
yng חמש ולמעלה", קלעים "משפת היא אמות"

יוסי  רבי לדעת שגבהם הקלעים, מאשר יותר אמות
כדלעיל. אמות, עשרה חמש היה

ה"תוספות") (לפי יוסי רבי שלדעת אפוא, יוצא
– היא החצר" קלעי "לעומת המילים deabמשמעות

xzei"החצר .15מ"קלעי

okוכיון iptly תרומה בפרשת שרש"י 8, רואים אנו ,
יוסי, רבי ושל יהודה רבי של הדעות, שתי את מציין
"לעומת  על בפירושו כאן, גם צריך היה שהוא הרי
קלעי  "לעומת הפירוש את להביא החצר", קלעי
יוסי  רבי לדעת המתאים למעלה", "סמוך.. – החצר"
ללשון  מתאים שהוא לכך בנוסף מציינה, שרש"י

כדלעיל  .16הפסוקים,

.„

˘ÓÁ ÌÈÚÏ˜‰ ‰·Â‚˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ Ë˘Ù‰ ÈÙÏ
˙ÂÓ‡

כל  כי כלל, קושיא זו אין דבר של לאמיתו אך
על  המפרש רש"י של לדרכו מתאים אינו דלעיל הדיון

מקרא:eheytפי של

תרומה  פרשת (בסוף הפסוק החצר...17על "אורך (

אמות, חמש "וקומה רש"י: מפרש אמות" חמש וקומה
כלומר, הקלעים". רוחב והוא החצר מחיצות גובה
דעת  את גם רש"י מציין המזבח גובה שלגבי למרות

זאת, בכל כארכו"), שנים פי ("גבהו יוסי לגבי רבי
באופן אומר הוא החצר", מחיצות שהוא inzq"גובה ,

אמות". "חמש

לפי  אפילו הפשט, שלפי לומר, אפוא הכרחי
אמות  עשר היה המזבח שגובה לומר,18הפירוש צריך ,

" היה החצר" מחיצות בלבד yngש"גובה ,19אמות"
כלל  אין הפשט דרך לפי בפשטות: מובן לכך והטעם
על  בעבודתו הכהן את לראות אסור שיהא הכרח

אמות" חמש "וקומה מסבירים ולכן ,eheytkהמזבח.
– יוסי רבי לדעת – בגמרא הלימוד דרך לפי ולא

ולמעלה". המזבח "משפת היא שהכוונה

לומר, אפשר החצר שער גובה לגבי שגם מובן, וכך
כל  לפי בלבד, אמות חמש הגובה היה הפשט שבדרך

היתה 19הפירושים  המזבח שקומת הפירוש לפי ואפילו ,
אמות. עשר

אין  הענין תוכן מבחינת אמנם, קשה: עדיין אך
שער  גובה יוסי, רבי שלדעת לומר, הפשט לפי הכרח

מבחינת אך אמות", מ"חמש יותר היה oeylהחצר
miweqtd")znerl לפרש היה צריך החצר") קלעי

היה החצר אמותdeabששער מקלעי xzeiבחמש
כדלעיל? החצר,

.‰

ÌÈÚÏ˜‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ¯ˆÁ‰ ¯Ú˘ Ë˘Ù‰ ÈÙÏ

הוא: לכך ההסבר

כי  החצר", קלעי "לעומת המילים על מתעכב רש"י
נפרש, אם אף לכאורה: מיותרות, הן אלו מילים שלוש

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

ב.12) ב, שם
קמא 13) בלישנא רש"י מגירסת ולהעיר ואומר. ד"ה שם זבחים

שם. עירובין
ז.14) פ"ה, חושב במעשה להלכה נקט וכן
תרומה.15) ס"פ המלבי"ם פי' גם ראה
מסיק16) שם שבעירובין היאi"yxאף הגמרא agexnשקושיית

התוס' כפי' (דלא ולמעלה" מזבח משפת "ההוא במסקנא וגריס הפתח
מצד מ"מ, – miaezkdהנ"ל) yexit'התוס כפי' לפרש יותר מתאים

"חמש  – פירושו החצר" קלעי לעמת אמות חמש ברוחב [ד"וקומה
חמש  גו' "וקומה דמש"נ מלפרש ולמעלה"] קלעים "משפת אמות"

"משפת היינו שבלא"ה gafnאמות" [אלא בקרא נזכר שלא ולמעלה",
לפי' – כן לפרש אמות"qezd'צריך חמש "וקומה תרומה בס"פ מש"נ – *

ולמעלה"]. מזבח "משפת דהיינו
יח.17) שם,
כבר 18) שהרי מיותרת, "רבוע" תיבת כי – הפשט ע"ד לזה ההכרח

(תצוה f"ptlנאמר מש"נ ועד"ז רוחב": אמות וחמש ארך אמות "חמש
) רחבו ואמה ארכו "אמה בפנימי במזבח ב) [משא"כ k"g`e(reaxל, גו'"

) גו'" יהי' "רבוע החושן אצל טז) כח, (שם וזרת k"g`eמש"נ ארכו זרת (
רחבו"].
הקלעים,19) דגובה סתם (פ"ה) המשכן דמלאכת שבברייתא ולהעיר,

רק היא החצר, דפתח יוסי yngוכן כר' ספי"א) (שם שפסק אף אמות,
גריס  (רפי"א) לפנ"ז יוסי ר' דברי בהביאו [וגם אמות. י' המזבח שגובה

אמות" עשר מזבח אף אמות עשר משכן "מה (שבש"ס ila(רק) הסיום
שם]. ואומר תוד"ה וראה ט"ו". "קלעים סע"ב) נט, זבחים

.i"yx zrca c"q onwl x`eandl k"`yn (*
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מגובה  יותר אמות" ל"חמש היא שהכוונה כדלעיל,
לציין  התורה צריכה מדוע מובן: לא עדיין הקלעים,

קלעי  לעומת אמות "חמש – ארוכה בדרך הגובה את

בקצרה  כתוב להיות היה יכול כאשר – החצר"
אמות"? עשר ברוחב "קומה ובבירור:

רש"י  אומר אתלפיכך לומר בא שהפסוק ,daiqd
להיות  החצר שער מסך של גבהו היה צריך שבגללה

האהל" פתח כ"מסך – יותר (ולא אמות" –20"חמש (

היה זה מסך –gxkenכי החצר" קלעי "כמדת להיות
הוא  הדומה) (ובמטרתו במהותו שהמסך מדגיש הפסוק

מן כגבהם.mirlwdחלק בדיוק להיות גבהו צריך ולכן ,

(בדרך קושיא אגב בדרך מתורצת )dklddבזה

התוספות  בעלי רבותינו ע"י היו 21המובאה לא "אם :

השער  פתח היה לא כן אם אמות, חמש אלא גבוהים
הם  ולפיכך עולמים", בית של היכל פתח כמו גבוה

(ובמילא  מזרח בצד הקלעים של שגבהם שם מפרשים
אמה  עשרים היה החצר) פתח .22גם

אין  מקרא, של בפשוטו רש"י, של הסברו ולפי
זאת  מבהיר עצמו הפסוק כי מעיקרה, קיימת זו קושיא

היה  החצר שער מסך החצר": קלעי "לעומת בהוסיפו

xvgd"חלק" irlwn,כלומר צד, איזה של לציין בלי ,
בגבהם, זהים היו כולה החצר של הקלעים

כמו  ממש פתח בבחינת השער היה לא גם וממילא
ההיכל  .23פתח

.Â

È‡˙ ‡È‰ ˙Ï„‰ Ì‡ "ÌÈÂ˘‡¯"‰ ˙˜ÂÏÁÓ
‰ÊÂÊÓ ˙ÚÈ·˜ ˙·ÂÁÏ

במהותו  הוא החצר" שער ש"מסך דלעיל, החידוש
מחלוקת  על הסבר לפי יותר יובהר הקלעים, מן חלק

מזוזה: חובת לגבי "ראשונים"

מונה  מזוזה, בקביעת בית המחייבים התנאים בין
ואילו 24הרמב"ם  דלתות". לו "ויהיו התנאי: את
"ראשונים"25הראב"ד  עוד של דעתם גם וכך ,26סובר,

במזוזה. חייב דלת ללא פתח שגם

מהותה  בהגדרת תלויה שמחלוקתם להסביר אפשר
שמהותו השער, מן חלק היא דלת (א) דלת: dgiztשל

ויציאה  כניסה –27– עצמה בפני מהות היא דלת (ב) ,
dxibq והדלת תמיד, פתוח החלל היה הדלת ללא .

znzeq.אותו

תוצאה  נובעת ההגדרות שתי בין ההבדל מן
היא  שהדלת סוברים אם מזוזה: חובת לגבי מעשית

ומהותה השער, מן שחובת dgiztחלק לומר, סביר ,
מקום על (החלה והיציאה dqipkd28המזוזה של 29– –

הוא הפתח כאשר רק חלה mlyeneהבית) libx כשיש ,
לבית. הכניסה את מאפשרת הדלת פתיחת כי דלת, לו

היא הדלת שמהות אומרים, אם חלל znizqאך
מזוזה שחובת לומר מקום אין gztaxryeהפתח,

(מקום d`ivideהבית dqipkd,בדלת תלויה תהיה (
ויציאה.l`שמטרתה כניסה לאפשר

.Ê

‰¯È‚Ò ‡È‰ ˙Ï„‰ ˙¯ËÓ :È"˘¯ ˙Ú„Ï

בפיר  רש"י שיטת מהי רואים התורה,וכאן על ושו
ש"מסך  מסביר רש"י זה: בענין מקרא, של פשוטו לפי
כי  החצר", קלעי "כמדת להיות חייב היה החצר" שער
כלומר, הקלעים. מן חלק במהותו היה הוא כדלעיל,

היא הקלעים שמהות מטרת dnizq30כשם גם כך ,
היא החצר" שער )gzt)xryמ"dnizq,`le"מסך

"לשון 31החצר" – "מסך" בשמו שמתבטא כפי ,
.32מגין"

שער  "מסך כי דלת, של מהותה לגבי גם מובן מזה
רבי  בתשובת כמבואר דלת, במקום הוא החצר"
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אמות.20) י' שם: וברש"י לו. כו, תרומה
תרומה.21) ס"פ
שם.22) עירובין שבפרש"י קמא מלישנא ג"כ ולהעיר
"ואדניהם 23) יח) (שם, תרומה ס"פ בפרש"י ג"כ ביאור יתוסף ובזה

אלא  נחושת אדני נאמרו לא תאמר שלא המסך אדני להביא – נחושת
וכו'". הקלעים לעמודי

סה"ה.24) שם גם וראה רפ"ו. מזוזה הל'
שם.25) מזוזה הל'
שאינו 26) בית (ד"ה סרפ"ו יו"ד ב"י וראה ס"ח. מזוזה הל' רא"ש

(הב')). מקורה
(27– הרמב"ם (תשובת "פתח" כ"א "שער", נקרא לא דלת בלי כי

הוא  "שער" אחר: בסגנון שם). ב"י ה"ה. שם מזוזה הל' בכס"מ נעתקה

ziadn wlg רק הוא  דלת ) (בלי  פתח ויציאה); לכניסה גם המשמש (חלק
– (ו,dvxtחלל מהדו"ת צפע"נ וראה הבית). דכותל (היפך בהכותל

נשלם  הוא הבית דצורת בית.. שם עליו אין דלתות דבלא רע"ב):
דלתות  בלא דבית מזוזה בהל' לקמן ז"ל לרבינו ס"ל ולכך בהדלתות..

כו'. המזוזה מן פטור
"דרך28) – וש"נ).jz`ia"ביתך" ב. יא, (יומא "
למהוי 29) לתרעי' מזוזה ב"נ למיקבע פקודא ב): (רסג, זח"ג ראה

ובואך  צאתך ישמור ה' ורזא עייל וכד נפיק כד קב"ה מעם נטיר ב"נ כל
וגו'. צאתי ישמור ה' רפה: סו"ס יו"ד שו"ע עולם. ועד מעתה

היו30) לא יג): (שם, תרומה פרש"י כו'.minezqראה בקלעים כולם
כו.31) ד, נשא כו. ג, במדבר
לו.32) כו, תרומה פרש"י
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הרמב"ם  בן מטרתה 33אברהם רש"י שיטת שלפי ,
dxibq פתיחה ולא ,34.

על  בפירושו רש"י לשיטת בהתאם גם זאת
`xnbd35 חייב דלת בלי פתח שגם סובר הוא ששם ,

אינה  שהדלת לעיל, זו שיטה שהוסברה כפי במזוזה,
הפתח. מן חלק

.Á

˙¯ÈÙÒ Ï˘ ‰¯˙Ò‰‰ ˙˘‚¯ÂÓ ‰È˘Ú‰ ÌÏÂÚ·
˙Ï„‰ Y ˙ÂÎÏÓ‰

בחלק  דלת של מהותה אודות דלעיל השאלה
כפי  דלת, של ענינה לגבי גם קיימת שבתורה, ההלכה

שבתורה: הסוד בחלק מבואר שהוא

המלכות" "ספירת היא הענינים בפנימיות ,36"דלת"
האצילות  עולם בין המקשרת היא המלכות ספירת כי
עולם  בין – (ובכלל מאצילות שלמטה העולמות לבין
ענינים: שני יש המלכות ובספירת – שמתחתיו) לעולם

המלכות ספירת שמעליה,dxizqn(א) הספירות את
(ב) ההסתרה ובאמצעות "ים", נקראת היא ולכן
עולם  של האור את למטה המלכות ספירת מורידה
יותר, הנמוכים בעולמות אותו ומגלה האצילות,

"ארץ" נקראת היא זו .37ומבחינה

מהו השאלה: מתעוררת ספירת dxwirוכאן של
שבה  הגילוי ענין או ההסתרה ענין – המלכות

.38ובאמצעותה 

קלעי  "לעומת היא: רש"י פירוש לפי לכך התשובה
של) הלימוד (דרך לפי החצר": קלעי כמדת – החצר

עולםhytdעולם –diyrd39 המסך של מהותו –40–
כמהות  היא המלכות, ספירת של מהותה – ה"דלת"

וסתימה: הסתרה – הקלעים

ההעלם  משפיע בריאהֿויצירה בעולמות גם אמנם,
מאיר  האלקי האור אין ולכן – המלכות ספירת של

אך  – האחדות עולם באצילות, כמו בגלוי כלֿכך בהם

של ענין בהם יש זאת, עולם ielibבכל ולכן אלקות,
הוא  היצירה ועולם טוב, שרובו עולם הוא הבריאה

מחצה  על מחצה .41לפחות

זהו  מוחלט. הוא ההעלם העשיה בעולם אבל

והסיטראֿאחרא" הקליפות עולם 42"עולם מעשה "כל ,

בו" גוברים ורשעים ורעים קשים ולכן 43הזה –
עולם העשיה, בעולם פעולת hytdמורגשת בעיקר ,

xzqdd ספיר המלכות של ,44ת

.Ë
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ולגרום ההעלם, את לבטל היא המטרה ieliblאך
– למטה אלקות

" בפירוש בתורה כתוב לא החצר",zcnkלכן קלעי

" של znerlאלא שהמשמעות – החצר" קלעי

או  בדומה אלא ממש, ושויון זהות איננה "לעומת"
והקליפות: הקדושה לגבי האמור לביטוי (בדומה מעין

).45זה"znerl"זה

ממש  זהה איננו החצר" שער "מסך כלומר,

התורה  אלא תמידית, והעלמה הסתרה שהם לקלעים,

פתיחה  של לענין ולהפכו המסך, את לשנות כח נותנת
וגילוי.

ש"לא  אולם", של כ"פתחו פתיחה תהיה אשר עד
דלתות  בו פתוח"46היו היה יהיה 47שתמיד שהגילוי –

בשר  כל וראו הוי' כבוד "ונגלה הסתרים, ללא תמידי

דיבר" הוי' פי כי .48יחדיו
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ובביאור 33) הרמב"ם). לשיטת קאי ששם (אלא סמ"א אברהם ברכת
על  להשיב הרבה ס"ג) (ובמילואים ח' מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ

עיי"ש. הרמב"ם, בן ור"א הרמב"ם תשובת
לנעול i"yxtעייג"כ34) הסובבת דלת – "הדלת טֿיא: יט, וירא

ויוצאין". נכנסין שבו החלל הוא – פתח ולפתוח.
"תלי35) מדמפרש – כו'") גלותא ("ריש א לג, דמנחות iycבסוגיא

(לא  תחילה לקבוע צריך הרמב"ם ולדעת ה"סיפין", על דקאי ברישא"
גם אלא) ה"סיפין", בב"י zlcdרק כמפורש – שם הרמב"ם תשובת ראה .

וכיון שם): לרמב"ם i"yxy(יו"ד דבצפע"נ ולהעיר, כו'. עליו חולקים וכו'
לה שאין "כמחתרת, שם: מפרש רש"י והרי ב. לב, לשבת ציין oinivtשם

כו'".
בערכו.36) וקה"י מאו"א
ב.37) יד, צו .n"kaeלקו"ת
הענינים38) ב' (בנוגע בזה ב.zlcaועיין שכח, חנוכה אוה"ת (

פקי"ב. תער"ב המשך
(39.49 הערה 264 ע' לעיל נסמן
והוא 40) שם: אוה"ת ראה – דמלכות ההעלם ענינו מסך גם והרי

כו'. המסך ענין
ובהגהה.41) פ"ד שמ"ז שם וראה רפ"ג. שמ"ח ע"ח
פ"ו.42) תניא
ספ"ד.43) מ"ב שער מע"ח – ופכ"ד שם תניא
(כרך 44) לך אוה"ת ב). קמט, סע"ג. (קמה, המילה שער סידור ראה

א. תשיט, ד')
יד.45) ז, קהלת
מ"ג.46) פ"ב מדות
שם.47) חנוכה באוה"ת הובא רע"א. לה, שה"ש לקו"ת
פל"ו.48) תניא וראה ה. מ ישעי'
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על  רש"י פירוש של המופלאות את שוב רואים כאן
ראשון  במבט שנראה רש"י, של קצר שמפירוש התורה,

מופלאים" "ענינים ללמוד אפשר פשוט, גם 49כביאור

התורה  על זה שפירוש וכפי הלכה, לפסקי בקשר
על בפירושו רש"י לשיטת אפשר xnbd`מתאים וכן ,

בדרך  שהם כפי הענינים בין ההתאמה את לראות
הקבלה  בתורת מתבארים שהם וכפי וההלכה הפשט

והחסידות,

שרש"י  הכלל, בולט זה שבפירוש לכך בנוסף וזאת
מציינו  "ואני50עצמו ,`lבאתי`l` של לפשוטו

מקרא".

.(d"kyz ldwie t"y zgiyn)
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4

5

6

7

8

9

10

11

א).49) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה כד.50)לשון שם, ח. ג, בראשית

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, ה'תשי"ב
ברוקלין.

לכל המשתתפים בעבודת חינוך הכשר בכלל

ולהמתעסקים בחינוך קטני בני ובנות ישראל בפרט,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחד  לבבכם  תשומת  את  לעורר  בזה  הנני  ובאים,  הממשמשים  הפורים  ימי  עם  בקשר 
ממאורעות פורים, אשר יש ללמ]ו[ד ממנו הוראה בעבודתכם ועבודתנו.

מספרים חז"ל, כי בשעה שיצאה הגזירה להשמיד וכו' ר"ל, יצא מרדכי ברחובות עיר וכינס 
בתפלה  שבשמים  אביהם  לפני  לב  לשפוך  אתם  ויחד  תורה  ללמדם  רבן  בית  של  תינוקות  אלף  כ"ב 
ותחנונים, ומסירות נפש גדולה השריש בלבותם, עד שקראו פה אחד: בין במות בין בחיים עמך אנו, 

ועל ידי זה נקרע גזר הדין ונהפוך הוא ממות לחיים ומיגון לשמחה - בחיי הגוף וחיי הנפש גם יחד.

על כל אחד ואחת להתבונן, אשר מרדכי הצדיק שהי' מראשי הסנהדרין, ראש לכל הצדיקים, 
כמשה בדורו, הנה אף על פי כן, יצא בכבודו ובעצמו ללמד תורה ביראת שמים ומסירות נפש לילדים 

קטנים תינוקות של בית רבן.

פוטר אותו  ומצבו  כי מעמדו  בנפשו  ידמה אדם  לזכור תמיד: אל  ואחת מאתנו  כל אחד  על 
מלטפל בחינוך הקטנים, וכיצד יבטל ממעשיו ועסקיו הרבים, עליו להכיר כי חשוב מכל הוא לקבוע, 
על כל פנים, חלק מזמנו, ולהקדיש על כל פנים חלק מכוחותיו לכיבוש החינוך של הדור הצעיר, כדי 
לנטוע בלבם יראת שמים ומסירות נפש לכל הקדוש - הקדוש לנו מאז היינו לממלכת כהנים וגוי קדוש 

- במעמד הר סיני.

ואז רק אז בטוחים נהי' כי הדור הצעיר יהי' נאמן לה' ולתורתו, ובדרך ממילא גם קיום עמנו 
יהי' בטוח, וגדול כח עבודה קדושה ומסורה זו, לבטל כל הקטרוגים והגזירות, ועם ישראל ישכון בטח 

בדד.

לדרישת  מתאים  עלי',  אחר  בעלי'  בקודש  מעלין  להיות  חיל  אל  מחיל  תלכו  כי  תקוה  ואני 
השעה.

ידכם  על  ישראל המושפעים  ובנות  בני  - להרבות מספר  ובעיקר  בעבודתכם  בברכת הצלחה 
כמה פעמים ככה. ויהי רצון שיתקיימו בכם מדותיו הטובות של הקב"ה בהשפע בפירוי ורבוי, הפדות 

ברבוי הברכה ברבוי השבח ברבוי,

מ. שניאורסאהן



נו

ויצא  משה  ויגדל  ההם  בימים  ויהי   – יא  ב,  שמות 
אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש 

עברי מאחיו

יט

"איש מצרי מכה" ביאור ציור המקל

וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ביאור 
לקמן  ראה   – איש עברי  "ציור" המקל שהכה המצרי 

סי' מ.

שמות ב, טו – ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ 
מדין וישב על הבאר

ותדלנה  ותבאנה  בנות  שבע  מדין  ולכהן   – טז 
ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן

כ

ביאור החילוק בין "באר דיעקב", ו"באר דמשה",

ומבאר ומתרץ )יותר( מ"עשרים וחמש" שאלות ודיוקים 
במ"ש הזהר בפרשתינו, והחילוק לבין מ"ש בזהר פ' ויצא.

ָרָזא  ָתְבֵעי  ּדְ ִאינּון  ְקׁשוֹט,  רְֹדֵפי  ּדְ ִאינּון  ַמְתִניִתין1, 

ִאינּון  ְמֵהיְמָנא,  ּוָרא  ִקּשׁ ּבְ ָבקּו  ִאְתּדְ ּדְ ִאינּון  ְמֵהיָמנּוָתא,  ּדִ

ְמעּו וכו'. ָאה, ְקִריבו ׁשִ א ִעּלָ ַמְלּכָ ָיְדִעין אוְֹרחוֹי ּדְ ּדְ

ֵמַהאי  וכו',  חוַֹתְייהּו  ּתְ ָקֵאים  א  יׁשָ ַקּדִ יָרא  ּבֵ ַההּוא2 

ֵמַהאי  ָרא,  ַמְדּבְ ּבְ ה  ֶ מֹשׁ ְדָרֵעי  ֲעָדַרָייא  ְקָיין  ִאְתׁשַ יָרא  ּבֵ

ְלּגוֹ  לוֹן  ִריר  ּבָ ד  ּכַ ַיֲעקֹב,  ָבִריר  ּדְ ֲעָדַרָייא  ְקָיין  ִאְתׁשַ יָרא  ּבֵ

ִפין. ַגּדְ ל ִאינּון ָמאֵרי ּדְ ל ִאינּון ְרִתיִכין, ּכָ חּוָלֵקיּה, ּכָ

ְייהּו  יָרא ִמּנַ יָרא, ַהאי ּבֵ ָלת3 ַקְייִמין ְרִביִעין ַעל ַהאי ּבֵ ְתּ

אינון  במשנה(,  למדנו  היינו  )משנה,  מתניתין  ללה”ק[  ]תרגום   )1

דרדפי קשוט )אלו שרודפים האמת(, אינון דתבעי רזא דמהימנותא 

)אלו התובעים ומבקשים את סוד האמונה(, אינון דאתדבקו בקשורא 

מהימנא )אלו שנתדבקו בקשר אמונה(, אינון דידעין אורחוי דמלכא 

עלאה )אלו שיודעים דרכיו של המלך העליון(, קריבו שמעו )קרבו 

ושמעו, להבין את סודות באר דמשה(.

וכו'  תחותייהו  קאים  קדישא  בירא  ההוא  ללה”ק[  ]תרגום   )2

מהאי  דז”א(,  הנה”י  תחת  עומדת  המלכות  שהיא  הקדושה  )הבאר 

דרעי  העדרים(,  שפע  מקבלים  הבאר  )מזו  עדרייא  אתשקיין  בירא 

משה במדברא )שרעה משה במדבר שהם בני ישראל(, מהאי בירא 

אתשקיין עדרייא דבריר יעקב )מזו הבאר מקבלים שפע גם העדרים 

שבירר יעקב(, כד בריר לון לגו חולקי' )כשבירר אותם לחלקו(, כל 

כל אינון  אינון רתיכין )וגם כל אותם המרכבות של מלאכי עולם(, 

מארי דגדפין )וכל המלאכים שהם בעלי כנפים שבעולם(.

3( ]תרגום ללה”ק[ תלת קיימין רביעין על האי בירא )ג' ספירות של 

ולמלאותה(,  לבנותה  בחי' מלכות  על הבאר  ורובצים  עומדים  נה”י 

מהם(,  מתמלאות  מלכות  בחי'  )והבאר  אתמלי  מנייהו  בירא  האי 

אדנ"י  כתיב  דא  על  אדנ”י(,  בשם  נקראת  )המלכות  אתקרי  אדנ"י 

יהו"ה אתה החלות וגו' )פסוק זה נאמר על המלכות הנקראת אדנ”י(, 

כד(  ג,  )דברים  ְכִתיב  א  ּדָ ַעל  ִאְתְקֵרי,  אדנ”י  ִאְתְמֵלי, 

יז(  ט,  )דניאל  ּוְכִתיב  וגו',  ַהִחּלוָֹת  ה  ַאּתָ יהו”ה  אדנ”י 

ל  ּכָ ֲאדוֹן  אדנ”י,  ְלַמַען  ֵמם  ָ ַהּשׁ ָך  ׁשְ ִמְקּדָ ַעל  ֶניָך  ּפָ ְוָהֵאר 

ִרית  ה ֲארוֹן ַהּבְ ְכִתיב )יהושע ג, יא( ִהּנֵ ָהָאֶרץ, ָהָדא הּוא ּדִ

יּה  ְנִביַע ּבֵ א, ּדִ יׁשָ ִניז ַחד ְמקוָֹרא ַקּדִ יה ּגָ ל ָהָאֶרץ, ּבֵ ֲאדוֹן ּכָ

ִריְך הּוא ְלָעַלם  ִדיר ְוַאְמֵלי ֵליּה, יהו”ה ְצָבאוֹת ִאְקֵרי, ּבְ ּתָ

ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין.
ספר הזהר-מתניתין-פרשת שמות דף יב, ב. יג, א.

* * *
י ֶאְלָעָזר  ֶדה )בראשית כט, ב(, ַרּבִ ׂשָּ ֵאר ּבַ ְרא4 ְוִהֵנה ּבְ ַוּיַ

ְמעּו ֵאַלי רוְֹדֵפי ֶצֶדק, ִאינּון  ִתיב )ישעי' נא, א( ׁשִ ָאַמר, ּכְ

ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ קּו  ּבְ ִאְתּדַ ּדְ ִאינּון  ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ ָרָזא  ָתְבֵעי  ּדְ

ָאה וכו'. א ִעּלָ ָיְדִעין ָאְרחוֹי ְדַמְלּכָ ְמֵהיְמנּוָתא, ִאינּון ּדְ ּדִ

חוַֹתְייהּו, ַחְקָלא ְדַתּפּוִחין  א ָקֵאים ּתְ יׁשָ יָרא ַקּדִ ַההּוא5 ּבֵ

ִאינּון  ל  ּכָ ֲעָדַרָיא,  ְקָיין  ִמְתׁשַ יָרא  ּבֵ ֵמַהאי  ִאיהּו,  ין  יׁשִ ַקּדִ

ל ִאיּנּון ָמאֵרי ַגְדִפין, ג' ָקְייִמין ְרִביִעין ַעל ַהאי  ְרִתיִכין, ּכָ

י ִמן  ְייהּו ִאְתְמֵלי, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכִ יָרא ִמּנַ יָרא, ַהאי ּבֵ ּבֵ

ַעל  ִאְתְקֵרי,  א אדנ”י  ּדָ ָהֲעָדִרים וגו',  קּו  ַיׁשְ ַהִהיא  ֵאר  ַהּבְ

וכתיב והאר פניך על מקדשך השמם למען אדנ"י )פי' דניאל התפלל 

לז”א שיאיר מאור פניו על המלכות שהיא בגלות בחי' מקדשך השמם, 

למען שיתוקן השם אדנ”י שבה, והיא נקראת(, אדון כל הארץ, הדא 

הוא דכתיב הנה ארון הברית אדון כל הארץ, בי' גניז חד מקורא 

קדישא דנביע בי' תדיר ואמלי לי' )במלכות גנוז מקור אחד הקדוש 

שמשפיע בה תמיד וממלא אותה בשפע ברכות(, יהו"ה צבאות אקרי 

)נקרא בשם ה' צבאות(, בריך הוא לעלם ולעלמי עלמין )ברוך הוא 

לעולם ולעולמי עלמים(. )רמ”ק ומק”מ ומפרשים(. ע”כ המתניתין.

4( ]תרגום ללה”ק[ וירא והנה באר בשדה )כדי לפרש פסוק זה( רבי 

אלעזר אמר )הקדים ואמר( כתיב שמעו אלי רודפי צדק )פי' שמעו 

)אלו  דמהימנותא  רזא  דתבעי  אינון  הרודפים את הצדק(,  אלו  אלי 

בקשורא  דאתדבקו  אינון  האמונה(,  סוד  את  ומבקשים  התובעים 

דמהימנותא )אלו שנתדבקו בקשר של האמונה(, אינון דידעין ארחוי 

דמלכא עלאה )אלו היודעים דרכו של המלך העליון(.

)הבאר  תחותייהו  קאים  קדישא  בירא  ההוא  ללה”ק[  ]תרגום   )5

הקדושה שהיא המלכות עומדת תחת נה”י(, חקלא דתפוחין קדישין 

איהו )היא נקראת חקל תפוחין קדישין(, מהאי בירא מתשקיין עדריא 

)כל אותם  )מהמלכות מתרווים כל העדרים, והם( כל אינון רתיכין 

מרכבות(, כל אינון מארי גדפין )כל אותם המלאכים בעלי כנפים(, ג' 

קיימין רביעין על האי בירא )הג' ספירות נה”י עומדים ורובצים על 

המלכות לבנותה ולמלאותה(, האי בירא מנייהו אתמלי )והמלכות 

מתמלאית מהם(, הדא הוא דכתיב כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים 

וגו', דא אדנ"י אתקרי )המלכות נקראת בשם אדנ”י(, על דא כתיב 

אדנ"י אלהי"ם אתה החילות )ועל המלכות נאמר פסוק זה(, וכתיב 

והאר פניך על מקדשך השמם למען אדנ"י )פי' דניאל התפלל לז”א 

שיאיר מאור פניו על המלכות שהיא בגלות בחי' מקדש השמם, למען 

שיתוכן השם אדנ”י שבה, וכן המלכות נקראת( אדון כל הארץ, הדא 

הוא דכתיב הנה ארון הברית אדון כל הארץ. )עד כאן התוספתא(
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ה ַהִחילוָֹת,  א ְכִתיב )דברים ג, כד( אדנ”י אלהי”ם ַאּתָ ּדָ

ֵמם  ַהׁשָּ ָך  ׁשְ ִמְקּדָ ַעל  ֶניָך  ּפָ ְוָהֵאר  יז(  ט,  )דניאל  ּוְכִתיב 

ל ָהָאֶרץ, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב )יהושע  ְלַמַען אדנ”י, ֲאדוֹן ּכָ

ל ָהָאֶרץ. ִרית ֲאדוֹן ּכָ ה ֲארוֹן ַהּבְ ג, יא( ִהּנֵ
ספר הזהר-תוספתא-פרשת ויצא דף קנא, ב. קנב, א.

מתניתין6. אינון דרדפי קשוט וכו'.

6( בסימן זה יבואר החילוק, בין מ”ש בזהר בפרשת ויצא ב”תוספתא”, 

יותר מעשרים וחמש  ובין מ”ש בפרשת שמות ב”מתניתין”, ומבאר 

שאלות ודיוקים ובחילוק הלשונות ביניהם, והם:

"מתניתין",  "תוספתא", ובפרשת שמות  א( בזהר בפרשת ויצא הוא 

מהו החילוק בין ”מתניתין” ו”תוספתא”?

ב( בפרשת ויצא אודות באר ד"יעקב" נקט הזהר הלשון ”תוספתא”, 

ובפרשת שמות אודות באר ד"משה" נקט הזהר ”מתניתין”, דמשמע 

”משה”  בחי'  ובין  לתוספתא,  ”יעקב”  בחי'  בין  שייכות  דיש 

למתניתין?

ג( בפרשת ויצא כתוב המאן דאמר ”רבי אלעזר אמר”, וכאן בפרשת 

שמות הוא סתם משנה, מה טעם החילוק?

צדק”,  רודפי  אלי  שמעו  ”כתיב  בהפסוק  מתחיל  ויצא  בפרשת  ד( 

ואח”כ מתחיל ”אינון דתבעי וכו'”, משא”כ בפרשת שמות לא נקט 

טעם  מה  וכו'”,  דרדפי  אינון  ”מתניתין,  מתחיל  רק  קודם,  הפסוק 

החילוק?

רזא  דתבעי  ”אינון  א(  דברים,  ג'  ר”א  נקט  ויצא  בפרשת  ה( 

דמהימנותא”, ב( ”אינון דאתדבקו בקשורא דמהימנותא”, ג( ”אינון 

דידעין ארחוי דמלכא עלאה”,  ובפרשת שמות נקט מתחלה עוד דבר 

”אינון דרדפי קשוט” דנקט ד' פעמים "אינון", למה בפרשת ויצא נקט 

ג' דברים, ובפרשת שמות ד' דברים?

ו( בהמשך לשאלה ה', מהו החילוק בין הסוגים?

ז( בהמשך לשאלה ה', בהדבר ”אינון דתבעי רזא דמהימנותא”, מהו 

הדיוק ”רזא דמהימנותא”, ובהדבר השני לא כתוב ”בקשורא דרזא 

דמהימנותא”, למה דוקא בפעם הראשון נקט "רזא"?

לנקוט  יכול  הי'  דתבעי”,  ”אינון  הדיוק  מה  ז',  ח( בהמשך לשאלה 

”אינון דאתדבקו ברזא דמהימנותא” כמו בהדבר שני?

רזא  דתבעי  ”אינון  בין  החילוק  מהו  ה',  לשאלה  בהמשך  ט( 

הרי  דמהימנותא”,  בקשורא  דאתדבקו  ”אינון  ובין  דמהימנותא”, 

בשניהם כתוב ונקט ”דמהימנותא”, וא”כ מה החילוק בין ”דתבעי” 

”דתבעי”  מתחלה  דוקא,  זו  ב"סדר"  נקט  ולמה  ”דאתדבקו”,  ובין 

ואח”כ ”דאתדבקו”?

בקשורא  דאתדבקו  ”אינון  השני  בהדבר  נקט  ויצא  בפרשת  י( 

דמהימנותא”, ובפרשת שמות נקט הלשון ”אינון דאתדבקו בקשורא 

מהימנא”, מהו החילוק בהלשון בין ”מהימנותא” ובין ”מהימנא”?

יא( בהמשך לשאלה י', הנה בפרשת ויצא נקט "דמהימנותא" באות 

ד', ובפרשת שמות נקט "מהימנא" בלא אות ד', דלא כתוב ”בקשורא 

דמהימנא”, מהו החילוק?

יב( בפרשת ויצא כתוב ”אינון דידעין ארחוי דמלכא עלאה”, ובפרשת 

דבפרשת  היינו  עלאה”,  דמלכא  אורחוי  דידעין  ”אינון  נקט  שמות 

דרכים,  ו' דמשמע כמה  אות  בתוספת  ”אורחוי”  תיבת  כתוב  שמות 

ובפ' ויצא נקט ”ארחוי” לשון יחיד, מהו החילוק?

נקט  הראשונים  דברים  בשני  למה  שנקט,  דברים  בהשלשה  יג( 

”אמונה” שהוא למעלה מן הדעת, כמ”ש ”רזא דמהימנותא – קשורא 

דמהימנותא”, ובדבר השלישי כתב ”אינון דידעין” לשון ידיעה, מה 

החילוק ביניהם?

יד( בפרשת ויצא מתחיל הלשון ”רודפי צדק”, ובפרשת שמות הלשון 

”רדפי קשוט” )רודפי אמת(, מהו החילוק?

)שמיעה(,  אלי”  ”שמעו  הלשון  מתחלה  נקט  ויצא  בפרשת  טו( 

ובפרשת שמות מסיים ”קריבו שמעו” מוסיף גם ”קריבו”, מה טעם 

החילוק?

טז( לאחר שכתוב )בסעיף ג'( ”תלת קיימין רביעין על ההוא ביריא 

)דשלשה בחי' – נה”י – רובצים על הבאר(, האי בירא מנייהו אתמלי 

שאז  הפי'  מהו  אתקרי”,  ”אדנ"י  מסיים  מהם(,  מתמלאית  )והבאר 

”אדנ”י אתקרי”?

ם אדנ”י, א( אדנ”י הוי', ב( למען אדנ”י, ג(  יז( מביא ג' פסוקים על ׁשֵ

אדון כל הארץ, למה מביא ג' פסוקים?

יח( למה ב' פעמים הוא ”אדני”, ובפעם הג' הוא ”אדון”?

דכתיב  הוא  ”הדא  מסיים  אדנ”י,  על  פסוקים  הג'  שמביא  אחר  יט( 

)יהושע ג, יא( הנה ארון הברית אדון כל הארץ”, מה נתוסף בפסוק 

םמקום הבאראשתו המאן דאמרהביאור בזהרבחי'מוחיןׁשֵ

באר 

דיעקב – 

פ' ויצא ←

רחל 

הקטנה 

– יעקב 

“הקטן”

"חרן" – בגי' 

ג' פעמים 

”אלקים”

ם  ׁשֵ

“אלקים”

מוחין 

דקטנות

חיצונות 

ם  – ׁשֵ

”יעקב

תוספתא - 

ברייתא
ר' אלעזר

באר 

דמשה – 

פ' שמות 

←

צפורה 

בחי' לאה 

הגדולה 

– ”ויגדל 

משה”

"מדין" – 

בגי' ד' 

פעמים 

”יהו-ה”

ם  ׁשֵ

“יהו-ה”

מוחין 

דגדלות

פנימיות 

ם  – ׁשֵ

”ישראל”

מתניתין - 

משנה

סתם משנה – 

ר' שמעון

טבלא – ביאור לסימן זה
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דף  ויצא  בפרשת  לעיל  ג”כ  הובאה  הזאת  המשנה 

קנ”א ע”ב. אך יש הפרש בין הכא להתם.

והוא:

א( שם הוא תוספתא, וכאן הוא משנה?

ב( שם איתמר ר' אלעזר אמר, וכאן איתמר סתם?

ג( שם הזכיר הפסוק שמעו אלי רודפי צדק, וכאן 

לא הובא פסוק זה?

דתבעי רזא דמהימנותא,  ד( שם אמר ג' דברים, 

ארחוי  דידעין  דמהימנותא,  בקשורא  דאתדבקו 
דרדפי  בראש  א'  עוד  הוסיף  וכאן  עלאה,  דמלכא 

קשוט?
בי' גניז חד מקורא קדישא כו',  ה( כאן מסיים 

והתם אין מסיים זה?

יש לומר:

והנה  וירא  הכתוב  על  הוא  התם  זה  שהובא  מה  כי 

באר בשדה דיעקב, ומה שהובא זה הכא הוא על הבאר 

האמור במשה וישב על הבאר.

והנה אם שהבאר דיעקב ומשה אחד הוא בכלל, כמו 

שאמר כאן בסמוך7 מהאי בירא אתשקיין עדרייא דרעי 

משה כו' מהאי בירא אתשקיין עדרייא דבריר יעקב כו', 

וכן יעקב ומשה הם דרגא א'8 בכלל.

בחי'  הוא  יעקב  והוא,  ביניהם,  הפרש  יש  מ”מ 

זו, ומהו הראי' מפסוק זה?

כ( בפרשת שמות מסיים ”בי' גניז חד מקורא קדישא דנביע בי' תדיר 

זה,  מוסיף  שמות  בפרשת  דוקא  ולמה  בזה,  הפי'  מה  לי'”  ואמלי 

משא”כ בפרשת ויצא אינו מסיים בזה?

כא( בהמשך לשאלה כ, בפרשת שמות, לכאורה תיבת ”בי' גניז חד 

דהבאר  כתוב  דקודם  להקודם,  בסתירה  הוא  וכו'”,  קדישא  מקורא 

מתמלאית ע”י שלשה, וכאן מוסיף עוד דבר ”בי' גניז... ואמלי לי'”?

האי  על  רביעין  קיימין  ”תלת  כתוב  מתחלה  שמות,  בפרשת  כב( 

מקורא...  חד  גניז  ”בי'  כתוב  הסעיף  ובסוף  אתקרי”,  אדני  בירא... 

ם ”ה'  ם ”אדנ"י”, ואח”כ בׁשֵ ה' צבאות אקרי”, למה נק' מתחלה בׁשֵ

צבאות”?

כג( מה הדיוק )בסוף סעיף ג'( ”בי' גניז חד מקורא קדישא”?

וקודם  קדישא”,  מקורא  ”חד  הדיוק  מהו  כג,  לשאלה  בהמשך  כד( 

כתוב ”תלת אינון”?

”מדוע מהרתן  בנותיו  את  יתרו  יט( כששאל  ב,  )שמות  בפסוק  כה( 

בא היום”, ענו ”ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה 

לנו”, מהו הכפל לשון ”דלה דלה”?

כו( כל דבר בתורה הוא בדיוק, מהו הטעם )הפנימי( דבאר דיעקב הי' 

ב”חרן”, והבאר דמשה הי' ב”מדין”?

ועוד.

ויבואר בפנים.

מזו  במדבר,  משה  שרעה  העדרים  מקבלים  הבאר  מזו  פירוש:   )7

הבאר מקבלים שפע גם העדרים שבירר יעקב ע”ש.

8( דידוע דיעקב הוא בחי' תפארת שהוא קו האמצעי, וכן משה הוא 

בחי' דעת ג”כ בקו האמצעי. ראה הערה 9.

משה  וכמאמר9  פנימית  בחי'  הוא  ומשה  חיצוניות 

מלגאו ויעקב מלבר10,

ויעקב נקרא קטן כמ”ש11 בנה הקטן, וכתיב12 מי יקום 

יעקב כי קטן הוא, ואצל הבאר נזדמנה לו אשתו רחל13 

9( תיקוני זהר )תי”ג( דף כט, א. ראה אור התורה ואתחנן עמוד קעב 

וז”ל: ידוע המאמר בזהר בכמה דוכתי דמשה מלגאו ויעקב מלבר, 

שהוא  ליעקב  הפנימית  בחי'  והוא  הדעת  הוא  משה  בחי'  שרש  פי' 

מדת אמת הנ”ל. וביאור הדברים הנה עד”מ מבשרי אחזה כו' בהיות 

לדברים  הקטנות  בבחי'  מאד  מצומצמים  מדותיו  דהתינוק  ידוע 

יגדלו המדות  ולכשיגדל  וכיוצא,  קטנים מאד כמו השחוק באגוזים 

השינוי  וזהו  וכיוצא,  וממון  כבוד  כמו  גדולים  לדברים  שיתאוה  בו 

מסיבת הדעת הוא בא מפני שבקטנותו הדעת שלו קטן ואינו משיג 

רק לדברים וענינים קטנים בלבד וע”כ מדותיו קטנים וכמ”ש )משלי 

יב, ח( לפי שכלו יהולל איש כו' וכידוע, וכאשר יגדל בדעתו יגדלו 

מאחר  מזה  רואים  אנו  וא”כ  כו',  גדולים  דברים  לחשוק  מדותיו 

שהדעת הוא עיקר ומקור המדות והוא הסיבה והגורם קטנות המדה 

המלובש  הוא  הרי  גדולתו  או  קטנותו  לפי  דהיינו  המדה  גדלות  או 

ומוסתר בתוך פנימי' המדה ממש ולכך תלוי בו אופן גידולה כנ”ל, 

וזהו הנק' דעת המתפשט במדות וכו'.

אמר  ולכך  ועיקרם  המדות  פנימית  בחי'  הוא  הרי  הדעת  אור  וא”כ 

משה מלגאו ויעקב שהוא כללות המדות מלבר, כי בחי' הדעת הוא 

יעקב  שמדת  הגם  שכן  ומאחר  פנימיותן,  בבחי'  המדות  עצם  עיקר 

וכידוע  וכו',  נק' אמת אבל הוא רק מלבר לגבי משה שהוא מלגאו 

דהדעת עולה עד הכתר דהיינו שמאיר בו הארת השלימות דכתר כנ”ל 

הטעם במדת אמת דיעקב, וגם הוא מאיר בו ביתר שאת מטעם שהוא 

אמיתית המדות ועצמותם ביותר כנ”ל וד”ל, ע”ש.

וראה ילקוט לוי יצחק ח”ג סימן נט.

זה  מרמז  פד  ע'  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  בלקוטי   )10

 ,)182( יעקב  ובין   )345( משה  בין  המספר  בחילוק  בגימטריא,  גם 

וז”ל: יעקב בעצם הוא תפארת אך תפארת הוא חיצוניות הדעת, משה 

מלגאו ויעקב מלבר, והנתוסף במספר מש”ה על מספר יעק”ב הוא 

קס”ג מספר שם אהו”ה דדעת במלוי יודי”ן עכ”ל,

הוא  ביניהם  והחילוק   ,182 בגי'  יעק”ב   ,345 בגי'  מש”ה  וביאורו: 

ם אהו”ה במילוי  קס"ג )345 – 182 = 163(. ומספר קס”ג הוא בגי' שֵׁ

 =  )15( ה”י   +  )22( וי”ו   +  )15( ה”י   +  )111( אל”ף  כזה:  יו”דין 

ם אהו”ה הוא  וראה לקמן סי' כט הערה 13, בטעם דשֵׁ קס"ג.   ,163

בחי' דעת.

11( תולדות כז, טו. וראה תהלים יהל אור ]להצמח צדק[ ע’ שצח, 

דבחי’ קטן הוא נגלה דתורה, ובחי’ גדול הוא פנימיות התורה עי”ש. 

מובא לקמן סי’ ס חודש אדר )א( הערה 8.

12( עמוס ז, ב.

זהר  ראה  רחל”,  הקטנה  שם  לאה  הגדולה  ”שם  טז.  כט,  ויצא   )13

פ”ד,  התשובה  אגרת  ראה  ב.  רמד,  דף   – מהימנא  רעיא   – ג'  חלק 

דהד' אותיות דשם הוי' הם: אות י' חכמה )אמונה(, ה' ראשונה בינה 

דיבור  )בחי'  מלכות  אחרונה  ה'  )ז”א(,  מדות  ששה  ו'  אות  )שכל(, 

ו”רחל”  )מחשבה(,  בינה  לבחי'  מרמז  ה-גדולה  ו”לאה”  ומעשה(. 

ה-קטנה מרמז לבחי' מלכות )דיבור(.

איתא במדרש  וז”ל:  עמוד שצז  אור התורה פרשת בהעלותך  וראה 

דלאה נק' גדולה ע”ש שגדולה במתנותי' כהונה לעולם מלוכה לעולם 

כו', אבל  נשיא להם לעולם  יהודא(  )שיצא משבט  ודוד עבדי  וכמו 

רחל נק' קטנה שקטנה במתנותי' כי מלוכה דשאול לא נמשכה כו', 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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הקטנה, ומשה הוא גדול כמ”ש14 ויגדל משה וכתיב15 

גם האיש משה גדול מאד, ואצל הבאר נזדמנה לו אשתו 

ויואל  צפורה שהיא מבחי' לאה שהיא גדולה, )וכתיב 

משה לשבת את האיש16 ר”ת לאה, זהו שכתוב אח”כ 

ויתן לו את צפרה כו' כי צפרה היא מבחי' לאה, ועיין 

פרשת  זיע”א  ז”ל  ויטאל  חיים  ר'  להרב  מצות  בטעמי 

שופטים בענין ח”י נשים שהמלך מותר ליקח(,

הי'  דמשה  והבאר  חרן  אצל  הי'  דיעקב  והבאר 

במדין. א”כ אם שהבאר שלהם בכלל אחד הוא, עכ”ז 

באר דיעקב הוא בחי' חיצוניות ובאר דמשה הוא בחי' 

פנימית.

הוא  דיעקב  בהבאר  ויצא  בפרשת  שהתם  זהו, 

כי  חיצוניות,  בחי'  שהוא  ברייתא  דהיינו  תוספתא, 
הוא  דמשה  בהבאר  וכאן  חוץ,  הוא  ברייתא  פירוש17 

ה'  בחי'  והוא  רחל  קטנה  ה'  ם  וׁשֵ לאה  גדולה  ה'  ם  ׁשֵ איתא  ובזהר 

הראשון דשם הוי' שנק' גדולה כי הה' ראשונה יש בו יו”ד )בכתיבתו 

יו”ד בתחלה וממנו נמשך הה'( ובחי' היו”ד הוא שיש בו קוצו ש”י 

במתנותי'  גדולה  נק'  וע”כ  שניתי  לא  ה'  אני  שעז”נ  הכתר  שהוא 

במדרש כנ”ל, אבל ה' אחרונה הוא שמקבל מבחי' וי”ו שהוא בחי' 

היסוד וי”ו זעירא הנ”ל וע”כ נק' קטנה במתנותי', ע”ש.

ועייג”כ בפר' בשלח עמוד תסח, ובלקוטי לוי”צ אגרות קודש עמוד 

קצז, דלאה רומז על המצה החלק הגדול, – האפיקומן, שהוא צפון 

”עלמא דאתכסיא” נגד לאה, וחלק הפרוסה החלק הקטן – נגד רחל, 

נגלה   – ורבא  אביי  הוויית  על  מרמז  הקטן  דחלק  רל  בעמוד  ועיין 

התורה  לפנימיות  מרמז  הגדול  וחלק  שבתורה,  גליא  בחי'  דתורה 

דיתגלה לעתיד ע”ש. לעיל סי' יב.

14( שמות ב, יא.

15( בא יא, ג.

שהיא  ”לאה”  לבחי'  מרמז  ד”צפורה”  מבאר  כא.  ב,  שמות   )16

הגדולה. ומובא כמה רמזים בזה דמשה בחי' לאה:

א( כאן, דמ”ש ”ויואל משה לשבת את האיש” ר”ת לאה.

ב( מ”ש לקמן )יתרו יח, יג( ”וישב משה לשפט את העם” ר”ת לאה.

ג( שער הפסוקים להאריז”ל ר”ת )שם יח, יט( ”הי' אתה לעם” הוא 

לאה.

ד( שם בפסוק )יט, יז(, ”ויוצא משה את העם לקראת האלקים”, ”את 

העם לקראת” ר”ת לאה.

ה( לקוטי תורה מהאריז”ל תהלים )צ, א( וז”ל: ”תפלה למשה איש 

בעלה  הוא  שמשה  רמז  למפרע,  משה  וס”ת  לאה,  ר”ת  האלקים” 

דמטרוניתא שהוא סוד צפורה עי”ש.

ו( לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים ע' רכד, צפורה לשון 

צפור שעופף למעלה, רמז לבחי' לאה הגדולה.

ועוד.

17( ראה תורה אור פרשת חיי שרה יז, א וז”ל: יש משנה וברייתא, 

וברייתא פי' המשנה כי המשנה הוא הכלל וברייתא הוא הפרט של 

המשנה ואין בכלל אלא מה שבפרט וכו'.

לעיר,  חוץ  בר  לשון  שדה  בחי'  וברייתא  עיר  נקרא  משנה  והנה 

ולכאורה העיר הוא עיקר שדרים בה בנ”א, אך נראה מי הוא המחי' 

אותם, השדה שחוץ לעיר שמביאים משם התבואה, כך הוא הברייתא 

מחי' המשנה ומבארת ההלכה יותר בפרט האיך לעשות כי התנאים 

לגבי  פנימיות  בחי'  הוא  שמשנה  משנה,  מתניתין 
תוספתא וברייתא, ועיין לקמן18 דף רנ”ז ע”ב ודף רנ”ח 

ע”א ודף רס”א סוף ע”ב, תראה שם שמשנה הוא לגו 

וברייתא מלבר ועיין במקדש מלך שם.

אלעזר  ר'  דאמר  המאן  הוא  מי  איתמר  ם  שׁשָ וזהו, 

וכאן הוא סתם משנה, והוא, כי שם הוא בבחי' חיצונית 

בבחי'  שהוא  וכאן  האומר,  הוא  מי  לידע  אפשר  לכן 

פנימית19 אי אפשר לידע מי הוא האומר.

יעקב,  ר' אלעזר שהוא ע”ד בחי'  ושם האומר הוא 

כי ר' אלעזר הוא בחי' חכמה, ואביו רבי שמעון20 הוא 

בחי' דעת כמ”ש בקול ברמה בריש ביאור האדרא רבא 

ובנצוצי אורות בזח”ג דף קכ”ז ע”ב. ולכאורה איך הוא 

הרי חכמה הוא גבוה מדעת.

הוא  חכמה  בחי'  שהוא  אלעזר  שר'  לומר,  יש  הנה 

למטה,  שירדו  חכמה  הנובלות  דחכמה,  האחוריים 

והוא כמו בחי' יעקב שהוא מאחוריים21 דחכמה שירדו 

למטה כמ”ש בעץ חיים22 שער יעקב ולאה פ”א, ועיין 

בלקוטי תורה23 להאריז”ל בפסוק תורה צוה לנו משה 

מורשה קהלת יעקב, ושמו אלעזר הוא אל עזר הוא ע”ד 

האמור24 אשרי שאל יעקב בעזרו הרי שביעקב כתיב אל 

ועזר. ור' שמעון שהוא בחי' דעת25 הוא ע”ד כמו משה 

מבלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתן. עיי”ש.

וראה ילקוט לוי יצחק עה”ת ח”א סי' קנח.

18( זהר חלק ב פ' פקודי וז”ל: ברייתא לבר ממשנה )הברייתא הוא 

לחוץ ממשנה(, מתניתין קיימא לגו ברייתא )כי המשנה עומדת לפנים 

בראי  בתי  ירכין  ואקרון  המשנה(,  את  מפרש  והברייתא  מברייתא, 

)ונקראים ירכים שהם בתי חיצוניים( וכו' עי”ש.

19( ראה עד"ז ילקוט לוי יצחק עה”ת חלק ג' סי' קיד.

20( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים ע' רעט, דרבי 

שמעון בן יוחאי הוא ע”ד בחי' משה בן עמרם.

”אחוריים  יעקב  דבחי'  רט-י,  ע'  בחוקותי  התורה  אור  ראה   )21

דחכמה” הוא נגלה דתורה, ו”פנימיות דחכמה” הוא פנימיות התורה 

שיתגלה לעתיד, והוא ג”כ בחי' רבי שמעון מארי דרזין שבספר הזהר 

כדלקמן. 

22( שער כב.

נובלות חכמה  ארז”ל  לנו משה,  צוה  תורה  וז”ל:  ד.  לג,  ברכה   )23

של מעלה תורה פי' כי התורה הוא יסוד אבא שבתוך ז”א ומבחי' מה 

שנבל ממנו ויצא לחוץ ז”א משם יצא יעקב הנק' תורה, וז”ש תורה 

צוה לנו משה שהוא יסוד אבא הנק' משה והוא הוציא התורה שהיא 

קהלת יעקב שהם האורות הנקהלים ונקבצים ביעקב ויוצאים ממשה. 

ראה לעיל סי' יג.

24( תהלים קמו, ה.

25( בלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים ע' רצ מביא גם רמז 

בגימטריא בזה וז”ל: רשב”י הוא ע”ד משה שזכה גם לדעת עליון, 

שמעון עם י”ד אותיות שבמלוי שי”ן מ”ם עי”ן וא”ו נו”ן הוא מספר 

דעות לשם רבים עי”ש.

והיינו שמעון בגי' 466 + 14 )ה”אותיות המילוי”( = 480 כמספר 

”דעות”.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ס

בחי' דעת26, וכאן שהוא סתם משנה מסתמא הוא דברי 

ר' שמעון, כי המארי דרזין שבספר הזהר בכלל הוא ר' 

שמעון, א”כ סתם דברי הזהר הוא דברי ר' שמעון שהוא 

ע”ד כמו משה.

דקטנות,  מוחין  בחי'  הוא  קטן  הנקרא  יעקב  והנה 

)כי יעקב שהוא מאחוריים דחכמה שירדו למטה, הנה 

ומשה  דקטנות(,  מוחין  בחי'  הם  דהמוחין  אחוריים 

בלקוטי  ועיין  דגדלות27,  מוחין  בחי'  הוא  גדול  שהוא 

תורה28 להאריז”ל פרשת ויחי בפסוק ויתחזק ישראל.

ועיין29 בזה”ק פרשת וישלח דף קע”ד ע”א שישראל 

ויעקב הוא ע”ד השמות הוי' ואלקים ע”ש, הרי שיעקב 

הוא ע”ד שם אלקים וידוע שמוחין דקטנות הם שמות 

בחי'  כמו  הוא  הוי',  שם  ע”ד  שהוא  )וישראל  אלקים, 

וע”ש  שם,  ויחי  פרשת  תורה  מהלקוטי  כמובן  משה 

שם  ותורה  ביעקב  עדות  ויקם  בפסוק  בתהלים  ג”כ30 

בישראל(, ומוחין דגדלות הם שמות הוי', זהו שלמשה 

בחיר שבאבות,  אם שהי'  ליעקב  ולא  הוי'  נתגלה שם 

מציין  שעח  ע'  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  בלקוטי   )26

לויקרא רבה פ”א, ו דמ”ש )משלי כ, טו( ”וכלי יקר שפתי דעת” קאי 

על משה עי”ש. וראה תניא פרק מב.

27( “ואם כי גם במשה יש קפ”ד דאחוריים דאבא, כידוע שמספרו∗( 

גם  אימא,  פנימיות  שהוא  קס”א  בו  יש  הרי  אך  קס”א,  קפ”ד  הוא 

דאבא,  אחוריים  בחי'  הוא  שיעקב  למה  דומה  אינו  דמשה  הקפ”ד 

תורה  בלקוטי  ועיין  שביד.  לדפ”ק  שבלב  דפ”ק  בין  ההפרש  וכמו 

]ח, א[ בהביאור דאלה פקודי ס”ו בהג”ה המתחלת ובמשה כתיב מן 

המים משיתיהו, כו' ע”ש” )לקוטי לוי יצחק כאן(.

∗( ראה גם לעיל סי' יח. לקמן סי' לו.

28( ויחי מב, ב. וז”ל: דע כי בקטנות נק' ז”א יעקב כמ”ש מי יקום 

יעקב כי קטן הוא וכו', ומשה זכה בחייו מה שזכה ישראל אחר מיתה 

לכן היה יעקב קטן בחייו וכו', אבל בשעת פטירתו נתעלה וכו'.

 והנה משה גי' ג' פעמים ”חזק” שהוא נגד ג' מיני מוחין עיבור יניקה 

ישראל.  ויתחזק  נא'  משה  למדריגת  יעקב  שזכה  עתה  לכן  גדלות, 

עיי”ש

ולזמנין  יהו"ה  אתקרי  לזמנין  הוא  בריך  דקדשא  כמה  וז”ל:   )29

אתקרי אלהי"ם )כמו שהקב”ה לפעמים נקרא בשם הוי”ה ולפעמים 

יעקב  אקרי  ולזמנין  ישראל  אקרי  לזמנין  נמי  הכי  אלהי”ם(,  בשם 

)כמו כן לפעמים נקרא ישראל ולפעמים יעקב ותלוי הדבר כפי הענין 

לו  שהיה  התישבותו  בתחילת  היינו  יעקב,  וישב  ומש”כ  בו,  שהוא 

יוסף(,  את  אהב  וישראל  כתוב  אח”כ  מיד  אבל  מעשו,  פחד  עדיין 

ודעת  תחתון  דעת  דעת,  במדרגות  הוא  )והכל  ידיען  בדרגין  וכלא 

עליון( עי”ש.

ה(,  עח,  )תהלים  בישראל  שם  ותורה  ביעקב  עדות  ויקם  וז”ל:   )30

הנה כבר ידוע כי ז”א נקרא ישראל מן החזה ולמעלה, ומחזה ולמטה 

מתחיל בחי' יעקב . . . בסוד נובלת חכמה שלמעלה תורה וכו'.

וז”ש ויקם עדות ביעקב כי יעקב שהוא חלק התחתון שהוא עדות של 

התורה שלמעלה ממנו צריך יעקב קימה להעלותו למעלה, אבל תורה 

הנקרא  בחלק  תמיד  שם  אבא  יסוד  שהוא  תורה  היינו  בישראל  שם 

שהוא  קימה  אמר  ביעקב  אבל  תורה  נקרא  תמיד  ממש  שם  ישראל 

למטה עי”ש.

כמ”ש31 ושמי הוי' לא נודעתי להם, ולמשה נתגלה זה.

זהו:

ג'  מספר  הוא  חר”ן  חרן,  אצל  הי'  דיעקב  שהבאר 

שמות  שהם  דקטנות  מוחין  והיינו  אלקים  פעמים32 

אלקים, ומוחין דקטנות הם רק ג' מוחין ועיין בעץ חיים 

ג'  רק  שהוא  זהו  ב',  פרק  סוף  דקטנות  מוחין  שער33 

פעמים אלקים.

והבאר דמשה הי' אצל מדין, מדי”ן34 הוא מספר ד' 

הוי'  שמות  שהם  דגדלות  מוחין  והיינו  הוי',  פעמים 

והם ד' מוחין.

זהו מה שהתם נקט רק ג' דברים:

דמהימנותא  רזא  כו',  דמהימנותא  רזא  דתבעי 
הוא חכמה, כי יסוד אבא נקרא רזא, ומפני שחכמה הוא 

ואי  ח”י  פרק  בתניא35  כמ”ש  לגמרי  מהשגה  למעלה 

אפשר לידבק בו לכן אמר דתבעי.

קשורא דמהימנותא, הוא בינה כמ”ש במקדש מלך 
שם בשם הר”ר חיים ויטאל ז”ל, ובבינה אפשר לידבק 

לכן אמר דאתדבקו, וחכמה ובינה הם36 הנסתרות לה' 

אלקינו לכן קרא אותם מהימנותא שהם בבחי' אמונה.

דידעין  עלאה,  דמלכא  ארחוי  דידען  אינון 
דוקא היינו דעת, ודעת אינו מהנסתרות לכן אמר עליו 

דידעין.
ואמר זה על הפסוק רודפי צדק, שצדק37 איהו דין 

היינו מוחין דקטנות שהם בחי' דין, וצדק הוא מלכות 

31( וארא ו, ג. ראה גם לקמן סי' מג.

32( חר”ן בגי' 258, וכן ג' פעמים אלקי”ם )3 × 86( = 258, ומבאר 

"אלקים" שהוא בחי'  בגי' שמות  הוא  א( ד”חרן”  כאן שני פרטים, 

שבזהר  וזהו  פעמים,  "שלשה"  דוקא  הוא  דהגי'  ב(  דמוחין,  קטנות 

בביאור הבאר ב”חרן” מביא ”שלשה” לשונות כדלקמן. וראה הערה 

.34

33( שער כא.

34( מדי”ן בגי' 104, וכן ד' פעמים הוי' )4 × 26( = 104. מבאר כאן 

שני פרטים )ע”ד לעיל הערה 32(, א( ד”מדין” הוא בגי' שמות "הוי'" 

וזהו  פעמים,  "ארבעה"  דוקא  הוא  דהגי'  ב(  דגדלות,  מוחין  בחי' 

שבזהר בפרשתינו בביאור הבאר ד”מדין” מביא ”ארבעה” לשונות 

וד”ל.

למעלה  והיא  וההבנה  השכל  מקור  היא  החכמה  הנה  וז”ל:   )35

מהבינה שהוא הבנת השכל והשגתו והחכמה היא למעלה מההבנה 

וההשגה והיא מקור להן וזהו לשון חכמה כ”ח מ”ה שהוא מה שאינו 

מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין ולכן מתלבש בה אור א”ס ב”ה 

דלית מחשבה תפיסא ביה כלל ולכן כל ישראל אפילו הנשים ועמי 

וההשג'  הדעת  מן  למעלה  היא  שהאמונה  בה'  מאמינים  הם  הארץ 

עי”ש.

36( נצבים כט, כח. ראה אור התורה פ' נח )בראשית כרך ג( תקצז, ב 

ואילך. ספר המאמרים תרס”ו )הוצאת תשע”א( ע' קיד. קונטרס עץ 

החיים ]לאדמו”ר מוהרש”ב[ פרק יא ואילך.

37( זהר הקדמה )פתח אליהו( יז, ב.
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שהבאר  הבאר  היינו  קדישא  מלכותא  צדק  כמאמר38 

עצמו רומז על מלכות. אך זהו רק מבחי' מוחין דקטנות 

שמות אלקים זהו שצדק הוא דין, וכידוע שצדק נעשה 

תדברון,  צדק  אלם  כמ”ש39  דאלקים  אלם  אותיות  מן 

והוא כי המלוי40 דאל”ם ל”ף מ”ד מ' הוא מספר צדק, 

להר”ר  שערים  )מהשמונה  הפסוקים41  בשער  ועיין 

חיים42 שער  ובעץ  זה  בפסוק  זיע”א(  ז”ל  ויטאל  חיים 

שמע  הקריאת  שער  חיים  עץ  ובפרי  פ”ה  העיבורים 

פכ”ט ע”ש.

והכא נקט ד' דברים, דהיינו גם דרדפי קשוט, הוא, 

מוחין  ד'  הוא  במדין  שהי'  דמשה  דכאן  בהבאר  כי 

דגדלות שנחלק הדעת43 לחסד וגבורה –

38( שם בזהר.

39( תהלים נח, ב. ראה תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”ט ע' קעז 

ואילך.

40( מילוי דאותיות אל”ם הוא ”אל”ף למ”ד מ”ם”, וכשחושבין רק 

)44( + מ  האותיות שנתוסף ע”י ה"מילוי" הוא: ל”ף )110( + מד 

)40( = 194, כמספר צד"ק. ראה הערה 41. 42.

41( וז”ל: דע, כי מלוי אותיות אל”ם כזה: ל”ף מ”ד מ', הם בגימטריא 

צדק, ונמצא כי בהיות תיבת אל”ם פשוטה, מורה על ביטול הדיבור, 

ובהתמלאת אותיות אל”ף, העולות גימטריא צד”ק, אז בא כח הדבור, 

ולכן אמר צדק תדברון, כי מה שהוא צדק ראוי לדבר.

מד”ם,  ל”ף,  צדק  גימטריא  אלם  אותיות  מילוי  וז”ל:  כח  שער   )42

עי”ש.  שם  כלולין  שהיו  צדק  הנקרא  שבמלכות  המוחין  סוד  והוא 

”אלם”  ”אלם-הי”,  אותיות  ד”אלקים”,  כאן  הכוונה  אפשר,  ובדרך 

כנ”ל(,  קטנות  רחל  דיבור,  בחי'  )שממנו  מלכות  צדק  לבחי'  מרמז 

ואותיות ה”י בחי' חו”ב הוא המוחין הכלולים בו וד”ל.

43( ד' מוחין . . . שנחלק הדעת לחסד וגבורה. ראה הביאור בסידור 

עם דא”ח ז, א וז”ל: בחי' מוח הדעת שבז”א הוא הכולל חו”ג, וידוע 

דפ' קדש והי' כי יביאך הן חו”ב ופ' שמע והי' אם שמוע הן חו”ג 

מפני שהדעת הוא המחלק להחו”ג ונעשים ד' מוחין.

ההתחלקות  וסיבת  חב”ד,  מוחין  ג'  רק  בז”א  אין  בתחילה  ואמנם 

מן הדעת לחו”ג הוא בא מבחי' קוצי דשערי שנמשך מבחי' מוחין 

סתימאה דאריך אנפין ומכה באחורי מוח הדעת דז”א לב' מוחין חו”ג 

כו'.

ולהבין ביאור הדברים, הנה עד”מ באדם התחתון שאנו רואין בחוש 

תוספות  בה  ימצא  לזולתו  האדם  שמשפיע  שכל  השפעות  שכל 

דברים פרטים יותר מה שלא הי' נמצא בהיות עדיין השפעה זו במוח 

המשפיע כי היתה כלולה בקוצר הדברים בלתי פירוד ופיזור לחלקים 

רבים. והנה אנו רואין בחוש שיש אדם שיוכל להשפיע שכל וסברא 

לזולתו הקטן ממנו להלביש השכל בכמה לבושים שונים כמו משלים 

וחידות עד שיסביר לו אור אותו השכל על בוריו. ויש אדם שלא יוכל 

להשפיע אותו השכל שהוא משיג אע”פ שמשיגו בכי טוב על בוריו 

אך להלביש הדברים לזולתו לא יוכל, ולאמר לו הדברים כמו שהוא 

במוחו לא יבין המקבל וכו'.

שמי  השכל,  שבאותו  המושג  בעומק  תלוי  שזה  ידוע  הוא  והטעם 

שיש לו עומק גדול בהשגה זו יוכל להוריד ולהשפיל בחלקים רבים 

אותו השכל כמו בלבושים דמשלים וכיוצא, ומי שאין לו עומק כלל 

רק  אצלו  נתפס  לא  שהוא  כמו  שמשיגו  רק  אלא  זה  שכל  בהשגת 

שכאן  מה  היא(,  מדוייקת  גירסתנו  )אם  ג”כ  והיינו 

בידעין נקט אורחוי כו' והתם נקט ארחוי, כי כאן הוא 

כשדעת נחלק לחסד וגבורה והתם אינו נחלק –

שהוא ע”י המשכה מחכמה סתימאה המתגלה בפנים 

דעתיקא שהוא התיקון44 ואמת, זהו דרדפי קשוט דהיינו 

נקט דרדפי קשוט בראש קודם להג' מוחין  אמת. לכן 

מוחין  מהג'  למעלה  הוא  סתימאה  חכמה  כי  חב”ד, 

חב”ד וכמובן.

שצדק  צדק,  דרודפי  הפסוק  כאן  להביא  שייך  ולא 

הוא דין, כי כאן הוא מוחין דגדלות שהם בחי' רחמים 

זכה  ומשה  מצדק,  שלמעלה  אמת  קשוט  בחי'  והוא 

תורה45  בלקוטי  ועיין  כנ”ל,  דעתיקא  שמפנים  לאמת 

פרשת שמות שם שהז' מלואים דאמת דתיקון הז' שהם 

ז' פעמים46 ס”ג הם מתפשטים עד הבינה אמא עילאה 

ע”ש, )כי שם ס”ג שייך47 לבינה ביחוד לכן מתפשט עד 

הבינה48(,

זהו מה שיש הפרש בקשורא דבינה בין התם להכא. 

קשורא  נקט  והכא  דמהימנותא  קשורא  נקט  התם 

מהימנא  נעשה  בינה  דהיינו  עצמו  שהקשר  מהימנא, 
מצד המשכה מתיקון ואמת הנמשך בו וד”ל.

אלי  שמעו  בפסוק  האמור  שמעו,  רק  איתא  והתם 

כו', וכאן נקט קריבו שמעו, נקט גם קריבו, הוא:

ליעקב  שייך  וזה  מרחוק,  הוא  בלבד  שמיעה  כי 

והיינו  לי,  נראה  ה'  מרחוק  כמ”ש49  רחוק  בחי'  שהוא 

בחי' יעקב שומע מרחוק כי הוא בבחי' מוחין דקטנות 

השמיעה  שתהי'  קריבו  הוא  הכא  משא”כ  עדיין, 

שנתפס  מפני  אבל  היטב  לעצמו  שמבין  הגם  ע”כ  כהוייתן  בדברים 

אצלו השכל בקיצור הדברים בלתי ימצא בו חלקים רבים כלל אלא 

רק הדברים כמו שהן ע”כ לא יוכל להוריד ולהלביש הדברים לזולתו 

בחלקים רבים וצירופים שונים וכו'.

השכל  שפע  בדבר  התחלקות  של  הריבוי  שסבת  לפי”ז  מובן  נמצא 

בא רק מצד עומק המושג שהוא בא מבחי' כח המוליד כל ההשכלות 

מי  כל  והיינו  משכיל  הנקרא  והוא  וכו'  שמשפיע  השכל  זה  מלבד 

שהוא חכם ביותר בעמקות השכל יוכל להשפיע גם לתינוק קטן וכל 

השפע  ולחלק  להשפיע  יוכל  לא  ההשכלות  בעומק  חכם  שאינו  מי 

לחלקים רבים מפני שנתפס אצלו בקוצר דהיינו בבחי' התכללות ולא 

דרך פרטות כו' וד”ל.

44( ראה לקוטי תורה פ' מסעי צג, א ואילך.

45( לקוטי תורה מהאריז”ל, על הפסוק וירא ה' כי סר לראות.

ם ס”ג )7 × 63(  46( פירוש: אמ”ת הוא מספר 441, וכן ז' פעמים ׁשֵ

.441 =

47( ראה מאמרי אדמו”ר הזקן ענינים כרך א' עמוד קפב ואילך. אור 

התורה ענינים ע' רמ ואילך.

48( ”גם אימא עילאה היא גבוה מאבא ומשה זכה לבינה”. )לקוטי 

לוי יצחק כאן(

49( ירמי' לא, ב.
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כתיב50  ובמשה  דגדלות,  מוחין  בבחי'  הוא  כי  מקרוב 

קרב אתה ושמע כתוב ב' הדברים קריבה ושמיעה, לכן 

כאן שמיירי בבאר דמשה ואומר למי שיש להם מוחין 

דגדלות אומר קריבו.

והתם אינו מסיים בי' גניז חד מקורא קדישא כו' 

זה  שמסיים  מה  מובן  אינו  ולכאורה  זה.  מסיים  והכא 

הכא, הרי לכאורה זה סותר להאמור מקודם, כי מקודם 

בירא  האי  בירא,  ההוא  על  רביעין  קיימין  תלת  אמר 

ומהם  נה”י  הם  קיימין  התלת  והיינו  אתמלי,  מינייהו 

מתמלא הבאר מלכות.

)ומפני שמתמלאית מנה”י, שר”ת שלהם נה”י הוא 

מספר אדנ”י )וכן שלשה עדרי צאן51 רובצים עלי' סופי 

תיבות מספר אדנ”י( זהו שאמר אדנ”י אתקרי.

למען  כו',  הוי'  אדנ”י  אדנ”י,  על  פעמים  ג'  והביא 

אדנ”י, אדון כל הארץ, הוא לנגד התמלאותה מג' בחי' 

שהוא  מיסוד  התמלאותה  לנגד  הוא  אדון  וי”ל  נה”י. 

ברית  כל,  אדון  הברית  ארון  זהו  לה,  המשפיע  בעיקר 

הוא  אדו”ן  עם  אדנ”י  פעמים53  ב'  ביסוד.  הוא52  וכל 

פעמים  ב'  הביא  לכן  קכ”ו,  רבועו  עם  אדנ”י  מספר 

אדנ”י ופעם אחת אדון(.

קאי  שלכאורה  כו'  מקורא  חד  אח”ז  אמר  ואיך 

50( ואתחנן ה, כד. ראה זהר חלק א' דף ה' סוף ע”ב ע”פ שלום שלום 

נביאים  התורה  אור  )ועי'  עי”ש.  יעקב  דא  לרחוק  ולקרוב  לרחוק 

וכתובים ע' שסז(.

שמות- לזהר  הערות  יצחק,  לוי  בלקוטי  גם  ראה  ב.  כט,  ויצא   )51

אך  הי”ן,  הוא  צאן  עדרי  שלשה  תיבות  ”וסופי  וז”ל:  תו  ע'  דברים 

הי”ן ביחוד הוא יסוד כמאמר הין צדק אות ברית קודש )הקדמת הזהר 

– פתח אליהו – יז, ב( כי עיקר ההמשכה למלכות הוא מיסוד, שהוא 

מדייק  דבזה  י”ל  אפשר  ]ובדרך  ע”ש.  דמלכות”  הבאר  את  הממלא 

ס”ת   – צאן  עדרי  שלשה  ”והנה  כתוב  דיעקב  בהבאר  שרק  ומבאר, 

נה”י – רובצים עלי'”, משא”כ בהבאר דמשה וד”ל[.

כמאחז”ל  ביסוד  הוא  ”ברית”  פירוש:  ביסוד.  הוא  וכל  ברית   )52

קודש”.  ברית  אות  דגוף  סיומא  ”יסוד  ב(  יז,  אליהו  פתח   – )תקו”ז 

וכל הוא ביסוד כמ”ש דברי הימים-א כט, יא. ”לך ה' הגדולה )חסד( 

ותרגם  ובארץ”  בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת  והגבורה 

פרשת  ה'תשמ”א  קודש  שיחות  וראה  וארעא.  בשמיא  ”דאחיד 

בהעלותך )סעיף מ( דיסוד נק' ”כל” דאין בה פסולת וכו'.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד עדר וז”ל: היסוד ממשיך מכל 

הגוף, שלכן נק' כל שכולל הכל, ע”ש. ראה רמב”ם הלכות דעות פ”ד 

הי”ט ”שכבת זרע היא כח הגוף וחייו” ע”ש. ועיין לקוטי שיחות חלק 

יט עמוד 396. ילקוט לוי יצחק עה”ת חלק א סימן כד, ח”ג סי' קע”ג.

וראה ביאורי הזהר להצמח צדק ח”א עמוד קעא.

53( פירוש: ב' פעמים תיבת אדנ”י )2 × 65 הוא 130( + תיבת אדו”ן 

)61( = מספר 191,

וכן מספר אדנ”י )65( + אדנ”י ברבוע ]והוא: א' )1( + א”ד )5( + 

)65( = 126, קכ”ו[, ביחד 65 + 126 = 191.  )55( + אדנ”י  אד”נ 

ומובן שחושבינן מספר אדנ”י + אדנ”י ב"מילוי", דכאן מבואר האיך 

ם ”אדני” מתמלאית מנה”י וד”ל. שהבאר בחי' מלכות, הנק' ג”כ בׁשֵ

זה על יסוד, הרי זה סותר להקודם שאמר ג', גם למה 

אותו  קורא  למה  גם  ויצא,  בפרשת  כן  כמו  מסיים  לא 

קדישא54.
אבא  יסוד55  הוא  קדישא  מקורא  שהחד  י”ל,  הנה 

שבתוך יסוד ז”א, זהו שקורא אותו חד וקדישא כי קדש 

הוא56 בחכמה כידוע, והיינו מלבד זה שהבאר דמלכות 

זאת  עוד  קיימין,  התלת  שהם  דז”א  מנה”י  מתמלאית 

מה  דרך  על  ז”א  יסוד  שבתוך  אבא  מיסוד  מתמלאית 

אך  ברתא.  יסד  אבא58  ארץ  יסד  בחכמה  ה'  שכתוב57 

אבא  יסוד  בחי'  הוא  שמשה  דמשה,  בהבאר  דוקא  זה 

עמו.  יוסף  עצמות59  לקח  משה  כי  ז”א,  יסוד  )שבתוך 

ועיין ]זהר[ לקמן בפרשת יתרו דף60 ס”ח ע”א(, ואבא 

דכורין  המיין  הוא  נה”י  קיימין  שהג'  שמה  לפרש  ”ודוחק   )54

שמעילא לתתא, והחד מקורא כו' המיין נוקבין דהבאר עצמו שמתתא 

לעילא, וע”ד מעין גנים ובאר מים חיים בלקוטי תורה בד”ה עלי באר 

ובהביאור ]לקוטי תורה חוקת סב, א ואילך. סג סע”א ואילך[, כי לפי 

זה קשה מה שקורא את המיין נוקבין שמתתא לעילא בשם ה' צבאות 

)אם כי יש לתרץ על פי האמור בתורה אור פרשת בא ]תו”א ס, ב[ 

שצבאות הוא מבירור הניצוצין שבבי”ע(, גם לפי זה למה לא מסיים 

כמו כן בפרשת ויצא, גם למה קורא אותו קדישא” )לקוטי לוי יצחק 

כאן(.

55( יסוד אבא הוא תורה ויסוד ז”א הוא המדות וכו’, וכנ”ל הוא ג”כ 

יג הערה  סי’  ופנימיות התורה, ראה לעיל  נגלה דתורה  בין  החילוק 

תורה  וז”ל:  רלט  ע'  לש”ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת   .5

הוא מחכמה – יסוד אבא, כמאמר אורייתא מחכמה נפקת עי”ש. אור 

התורה נח )בראשית כרך ג( תקצח, א ואילך.

הנה  וז”ל:  תתקסג  עמוד  ח”ב  צדק  להצמח  הזהר  ביאורי  ראה   )56

קדש נקרא החכמה . . כי קדש לשון מובדל וכן חכמה הוא למעלה 

מגדר ההשגה הארה בעלמא אשר אין נתפס ואין מושג כלל רק מאיר 

למעלה משכלו ובינתו ומאין תמצא כו' ע”ש. וראה גם דרך מצותיך 

לג, ב. 

57( משלי ג, יט.

58( זהר חלק ג' )רעיא מהימנא( רמח, א. תניא – אגרת הקדש סימן 

ה )קז, א(. ועוד.

59( שמות יג, יט. וראה אור התורה ויחי שצח, ב: במשה כתיב ויקח 

משה את עצמות יוסף עמו, ופי' בזח”א פרשת בראשית דף כ”א ע”ב 

דר”ל שהמשכת והשפעת משה מה שהמשיך והשפיע בכנסת ישראל 

זהו על ידי בחי' יוסף דוקא כי יסוד ודעת הוא בחי' אחד ]שאין קישוי 

וכו'[ כמ”ש בפע”ח בדרוש הלולב,  ידע  אלא לדעת וכמ”ש והאדם 

וכמ”ש במ”א בפירוש בן פורת יוסף פורת אותיות תופר שהוא התופר 

ומחבר בחי' כי אל דעות הוי' שיהי' ומלאה הארץ דעה את ה'. וזהו 

יוסף  יומא דקא גרים כמה  שאמרו רז”ל על מתן תורה אי לאו האי 

איכא בשוקא היינו בחי' יוסף שבלעומת זה ויוסיף דעת יוסיף מכאוב 

י”ט. א”כ  הי' ערום כמ”ש ברבות בראשית ר”פ  והנחש  ענין  שהוא 

שהוא  תורה  למתן  שייך  שבקדושה  יוסף  דבחי'  נלמוד  מזה  עכ”פ 

המחבר בחי' משה דעת עליון כו' שרש ומקור דבחי' יעקב תפארת 

כו' לכן בו ועל ידו דוקא נמשך גלוי האור גם בבי”ע דהיינו בבחי' 

ארץ, ע”ש.

)אלו  קיימין  חדא  דרזא  בדרגא  ויוסף  משה  תרין  אלין  וז”ל:   )60

השנים משה ויוסף במדרגה של סוד אחד נמצאים, דהיינו( ברזא דאת 

ילקוט לוי יצחק על התורה



סג

ג' דף קצ”א  ה' צבאות כמו שכתוב בזוהר חלק  נקרא 

ע”ב ההוא שם ידיעא ה' צבאות ועיין במקדש מלך שם.

ויצא,  בפרשת  ולא  דוקא  כאן  זה  שנקט  מה  וי”ל, 

שאין  חב”ד  מוחין  ג'  רק  הוא  דהתם  בהבאר  כי  הוא, 

נחלק הדעת לשנים לכן כמו כן הבאר מתמלא רק מתלת 

חב”ד  נעשו  דז”א  שמנה”י  בלבד,  דז”א  נה”י  קיימין 

דנוקבא.

ובהבאר דכאן שיש ד' מוחין, לכן מלבד מלוי הבאר 

מקורא  מחד  עוד  מתמלאית  נה”י,  קיימין  מהתלת 

לשנים  הדעת  שחילוק  כשם  כי  אבא.  דיסוד  קדישא 

ו"ו )בסוד אות ו' דהיינו(, תרין ווי"ן כחדא )שני ווי”ן כאחד, כי שורש 

נשמת משה היה מיסוד דאבא ושורש נשמת יוסף היה מיסוד דז”א 

וכל יסוד הוא סוד אות ו' עי”ש(. וראה לקוטי תורה פ' חוקת נח, א. 

אור התורה ויחי שצג, א. תתשמד, ב. ועוד. 

נחלק  ידו  דכתר שעל  סתימאה61  לזה חכמה  מצטרפין 

הדעת לשנים, על דרך זה יסוד אבא דאצילות לגבי יסוד 

ז”א, והיינו כמו חכמה סתימאה לגבי דעת כמו”כ אבא 

לגבי יסוד ז”א וכמובן.

הנה על ידי יסוד אבא שבתוך יסוד ז”א נחלק היסוד 

דהבאר  מלואים  הג'  מלבד  הבאר,  מלוי  עוד  ונעשה 

הקודמין.

והבן כל זה היטב.

וי”ל מה שבבאר דמשה כתיב ב”פ דלה, דלה62 דלה 

קיימין שבהבאר,  דהתלת  מהמים  א' שדלה  הוא,  לנו, 

אבא  יסוד  קדישא  דהמקורא  מהמים  שדלה  מה  ב' 

שבהבאר.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד לג ואילך

61( כנ”ל הערה 43.

62( שמות ב, יט.
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סד

וביום  ימים תעשה מלאכה  ב – ששת  לה, 
יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל  השביעי 

העושה בו מלאכה יומת

בכפל  שבת  מזכיר  מקומות  שברוב  מה  ביאור 
– כנגד עוה"ז ועוה"ב, וזהו "שבת שבתון", ומבאר 

כמה וכמה פסוקים בנוגע שבת וכו'

מזכיר  מקומות  שברוב  שמצינן  מה  בס"ד  יתיישב 
ישראל  בני  ושמרו  וכן  כגון כאן שבת שבתון,  שבת בכפל 
כפל  הוא  וינפש  שבת  וכן  השבת  את  לעשות  השבת  את 
ויכולו  בפרשת  בראשית  בסדר  לדקדק  יש  וכן  שביתה. 
שאמר ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים ביום 
מכל  השביעי  ביום  וישבות  עשה,  אשר  מלאכתו  השביעי 
מלאכתו אשר עשה, ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש 
הבריאה  גמר  סיפור  בתואר  בין  לכאורה  הרי  וגומר,  אותו 
גמר  דלענין  דבריו  כפל  והשביתה  המנוחה  בתואר  ובין 
הבריאה אמר ויכולו השמים וגומר ויכל אלקים וגומר, וכן 
ויברך  וגומר  השביעי  ביום  וישבות  אמר  השביתה  לענין 
אלקים את יום השביעי ויקדש אותו הרי שכפל בכל חלוקה 

מהם.
נתן  שלא  אותו  ויקדש  משרז"ל  בס"ד  יובן  גררא  ואגב 
ועוד  זוג מלבד מה שפירשנו בו בס"ד תחלת הסדר  לו בן 
י"ל אשר בר"א אלקים לעשו"ת למה הוציאו בשני לשונות 

בריאה ועשי'.
בריאות  שני  שם  שהיו  היות  דעם  לומר  אפשר  לכך 
היתה  עוד  אבל  הפשוטים  וארץ  שמים  עה"ז  לצורך  אחת 
שם לצורך עה"ב וכדאיתא במדרז"ל דאפי' השמים והארץ 
הארץ  ואת  החדשים  השמים  את  כי  כדכתיב  החדשה 
החדשה אשר אני עושה כבר נבראו בששת ימי בראשית, 
ולכך אפשר הכתיב הקב"ה לעצמו שני מנוחות אחת לשל 
הנפשות,  לשם  לעה"ב  הצורך  בריאה  לשל  ואחת  עה"ז 
ולפי שהי' מן הראוי ליחד יום אחד לכל פעולה בפני עצמה 
ימים שבת אחת לשם גמר שמים וארץ של  ולעשות שני 
עה"ז לצורך הנהגת הגוף, ויום א' בפני עצמו לצורך שביתה 
ונמצא לפי זה  שהי' גמר מלאכת השמים והארץ החדשה 
השבת  יום  את  אלקים  בירך  אבל  זוג,  בת  לשבת  גם  יהי' 
שבת  א'  ביום  רק  זוג  בן  לו  נתן  שלא  במה  אותו  ויקדש 
וכל  עה"ב,  ומשל  העולם  לזה  וארץ  שמים  לשם  משניהם 
זאת כדי שלא יאמרו שתי רשויות הם וכל אחד מהם קבע 

לו מנוחה בפני עצמה.
זה הדרך מיושב מ"ש רז"ל אלמלא שמרו בני  וגם לפי 
והוינן בה למה דוקא  ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין 
בשתי  לכווין  ישראל  צריכין  זה  ולדרכינו  שבתות,  שתי 

שבתות הללו אחת לשם שביתת הקב"ה על מלאכת שמים 
שמים  למלאכה  שביתתו  לשם  שני'  ושבת  לעה"ז,  וארץ 
וארץ של עה"ב מה שיהי' אחר הגאולה ואז כשיכוונו בשתי 

הללו מיד הם נגאלים.
השמים  ויכולו  אמר  דתחלה  הנ"ל  פסוק  מבואר  ובזה 
והארץ וכל צבאם היינו לומר שנגמרו מלאכת שמים וארץ 
של עה"ז, ואח"כ אמר ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו 
אשר עשה היינו של עה"ב דמלאכה זו יש לייחסה אל עצמו 
משא"כ  דבר  שום  ידי  על  נבראה  שלא  קדושתו  מצד  ית' 
תולדות של עה"ז שנברא הכל ע"י השמים וארץ ומים כמו 

שנתבאר במקומו.
אמר  אחת  בבת  משניהם  שבת  השביעי  שביום  ולפי 
וישבות אלקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה מכל 
דייקא ר"ל בין משל עה"ז ובין משל עה"ב מכולן שבת ביום 
השביעי ולא קבע לזה יום בפני עצמו ולזה בפני עצמו, ולזה 
כנגד מה שהוא מנוחה לשל עה"ז, אמר ויברך אלקים את 
יום מנוחה לשל עה"ב אמר  וכנגד מה שהוא  יום השביעי, 
ובזה  יתירה  קדושה  בו  יש  זו  בבחינה  דודאי  אותו  ויקדש 
יום אחד לכל אחת  לייחד  זוג דהיינו  בן  לו  נתן  ברכו שלא 

מהם וכנ"ל.
אלקים  ברא  אשר  מלאכתו  מכל  שבת  ב"ו  כי  וז"ש 
ממלאכת  ר"ל  מלאכתו  מכל  שבת  לבדו  דבו  ר"ל  לעשות 
בריאה  דלשון  לעשות  אלקים  בר"א  אשר  וזהו  שניהם 
שהוא דבר דק נופל על של עה"ב ולשון עשי' על של עה"ז 
בין ממלאכת ש"ו  בו  יום השביעי לשבות  דזיכה את  ור"ל 

הפשוטים ובין ממלאכת השמים והארץ החדשה וכאמור.
ובזה מבואר מ"ש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות 
את השבת דר"ל שצריכים לכוון אל שני שבתות הנ"ל אחת 
בתחלת  מ"ש  עצמו  והוא  עה"ב  לשם  ואחת  עה"ז  לשם 
ללמדך  רבים  בלשון  תשמרו  שבתותי  את  אך  הפסוק 
וביום  וזהו  שצריכים לכוון אל שני שביתות הקב"ה, ואמר 
מיני  בו  ב'  שהי'  לומר  הדבר  כפל  וינפש  שבת  השביעי 
מנוחה אחת ממלאכת שמים ארץ שברא לתכלית הנהגת 
וארץ  שמים  ממלאכת  ששב  מה  היינו  וינפש  שני'  הגוף, 
החדשים שהוא לצורך תענוגי הנפש וינפש דייקא וז"ש כאן 
שב"ת שב"תון לי"י ר"ל שהקב"ה שבת בו שני מיני מנוחות 

וכדאמרן.
וגם בזה הדרך מיושב מ"ש זכור את יום השבת, שמור 
יום השבת היינו מה ששבת בו  יום השבת, דזכור את  את 
ממלאכת עה"ז, ושמור בבחינת שהוא לצורך העתיד לבוא 

שכבר נתעסק ובראו בששת ימי המעשה וכמדובר.
זרע ברך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל

ודעת  מטעם  שלמעלה  באופן  לבני-ישראל  ההשפעה  שתהיה  רצונו   – להיטיב  הטוב  ומטבע  הטוב,  עצם  הוא  הקדוש-ברוך-הוא 
ולמעלה מחשבון.

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑ הּכּפּורים יֹום ּכׁשּירד ,למחרת ««¿≈…∆ְְֳִִֶַַַָָ

הפעיל, לׁשֹון והּוא ההר. אנׁשים מן אֹוסף ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ותרּגּומֹוּבּידים  ּדּבּורֹו, עלּֿפי נאספים הן אּלא ,: ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ

."ואכנׁש" ְְֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(81Î87 'nr ,dk jxk mgpn zxez .h"iyz'd ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zecreezdn)

איתא  ּבני־יׂשראל" עדת ּכל את מׁשה "וּיקהל הּפסּוק ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
והינּו לחּודייהּו". לֹון ואפריׁש לֹון ּדכניׁש גּוברין, "אלין ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹּבּזהר:

"עדת מּלׁשֹון ּבנֹות ּבני ׁשמדּיק ולא יׂשראל ּבני יׂשראל", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ְִֵָיׂשראל.

יכחיׁש לא הּסתם "ּומן הּקדֹוׁש: החּיים' ה'אֹור ּבזה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומבאר
נדבת  להביא ּובפרט ה', ּדבר לׁשמע הּנׁשים נזּדּמנּו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
יכּון  אּלא הּנׁשים, על האנׁשים וּיבאּו אֹומר הּוא וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכן,
ּבפני־עצמן". והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים הקהיל ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלֹומר
ּבפני־ והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים להיֹות ׁשהצרכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוהּטעם
ּבמדרגה, ּפחֹות הּוא מהם ׁשאחד ּכהּטֹועים לא - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעצמן

כּו'. נסיֹונֹות למנע ּכדי ְְְִִֵֶַָֹאּלא
זה: מענין ְִֵֶַָָָההֹוראה

עצמם  את ּומכניסים "קּונצן", להראֹות ׁשרצֹונם אּלּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָיׁשנם
"קּונץ" ּכל אין נסיֹונֹות להם אין ׁשּכאׁשר ּבטענה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנסיֹונֹות,
צר יׁש - הם טֹוענים - ולכן ּכדבעי... היא ׁשהנהגתם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבכ
ׁשאינם  מענינים להּמנע ואף־על־ּפי־כן כּו', למקֹומֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

"קּונץ"!... זה יהיה ואזי ְְְֲִִֵֶֶַַָּכדבעי,
וכי  ׁשּטֹוען: מי אֹודֹות ּפעם ּדּבר אדמּו"ר מו"ח כ"ק -ְְִִִֵֶֶַַַ
ּברחֹוב, ללכת צריכים ּבבית־הּמדרׁש? לׁשבת הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ"קּונץ"
ּברחֹוב  ללכת הּוא קּונץ וכי - ּוממׁשי ּכדבעי! להתנהג ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשם
מּלנהֹוג  להתאּפק וׁשם כּו', לתיאטראֹות ללכת יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבלבד?

א  יראה ּובכ ּכראּוי, הּכֹובׁשׁשּלא ּגּבֹור "איזהּו - "ּגבּורתֹו" ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

למקֹומֹות  הֹול אּלא מסּתּפק, אינֹו ּבכ וגם יצרֹו"! ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאת
רצֹונֹו אּלא לֹו, ּדי לא ּבכ וגם כּו'; צניעּות מּׁשּום ְְְְֲִִִֶַַָָָֹהאסּורים
להיֹות  ׁשּצרי הּתׁשּובה, לענין ּבנֹוגע הּגמרא ּכדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלנהג

כּו'"... ּפרק ּבאֹותֹו אּׁשה ְְִֶֶָָ"ּבאֹותּה
ׁשּלהם! ל"קּונצן" זקּוקים ׁשאין - לזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָוהּמענה

לידי  ּתביאנּו "ואל מהּקּב"ה מבּקׁש מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
לאדם ׁשאסּור ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה עצמֹונּסיֹון", להביא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ

עצמֹו ׁש"הביא הּמל ּבדוד אפילּו ׁשּמצינּו ּוכפי נּסיֹון! ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלידי
ּגדֹול  ׁשּיהיה מּמּנּו ּתֹובעים ׁשאין ּובוּדאי ונכׁשל", נּסיֹון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלידי

אחת מדרגה יהיה אם לֹו ּדי ...הּמל מּדוד למּטה מּדוד ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
...!ֶֶַהּמל

מּפרׁשתנּו: ההֹוראה ְִִֵַָָָָָוזֹוהי
הּמׁשּכן, ּבנין למּטרת יׂשראל את להקהיל צר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשהיה
ּתכלית  נעלית, הּיֹותר מּטרה ׁשּזֹוהי ּבתֹוכם", ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"וׁשכנּתי
ההקהלה  היתה לזה ונֹוסף ההׁשּתלׁשלּות, ּכל ׁשל ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּכּונה
הּכּפּורים, יֹום למחרת היה ההקהלה ּוזמן רּבנּו, מׁשה ְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי
זה, ּכל לאחרי הּנה - כּו' למלאכים יׂשראל ּבני ּדֹומין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבֹו

יחד. ונׁשים אנׁשים להקהיל ׁשּלא להבטיח ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֻהצרכּו
לאיזֹו יחד, מתאּספים ּכאׁשר הּזמּנים: לכל הֹוראה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומּכאן
עצמם  להביא אסּור - ּביֹותר הּקדֹוׁשה ולּו ׁשּתהיה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמּטרה
לגׁשת  אפׁשר - זֹו הנהגה על־ידי ודוקא נסי ֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלידי

ּבתֹוכם". "וׁשכנּתי ׁשל הענין ְְְְְִִִֶַָָָָלקּיּום
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("צּונֹויפקלייּבן") ולאסף להקהיל האדם על - ְְְְְְְְֱִֶַַַָָָֹֹֹלכל־לראׁש

הּתפּלה. לענין ּכחֹותיו ּכל ְְְִִֶַַָָָֹאת
ואילּו ּבלבד, ּבדּבּור רק לא להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹעבֹודת
ׁשּבכח  אֹו מהּתפּלה, זרים ּבענינים עסּוקה ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמחׁשבה
ּפסק־ּדין  היפ - אחרים ענינים יעׂשה ׁשּלֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמעׂשה
לעסק  אסּור הּמזֹון ּוברּכת הּתפּלה ׁשּבׁשעת 'ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻה'ׁשלחן־ערּו
הּמחׁשבה  לבּוׁשי ּכל אּלא אחרים, ּבענינים הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבכח

ּבּתפּלה. מלּבׁשים להיֹות צריכים ׁשּלֹו ּומעׂשה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֻּדּבּור
יהיּו ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ׁשהּלבּוׁשים ּבכ ּדי ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹולא
ּכל  את להקהיל עליו לזה נֹוסף אּלא ּבּתפּלה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעסּוקים
הּפנימּיים  הּכחֹות ּגם - יׂשראל" ּבני עדת "ּכל - נפׁשֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹּכחֹות
והיינּו, ּבּתפּלה, ׁשקּועים יהיּו הם ׁשּגם והּׂשגה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּדהבנה

כּו'. ההתּבֹוננּות ְְְִֵַַעל־ידי

עני  הּוא זה ּכל ּבכחֹותיו אמנם, ּפֹועל ׁשהאדם ההקהלה ן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
אּלא  עדין, מסּפיק זה אין לעיל, האמּור ועל־ּפי עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּצד

מׁשה". ּד"וּיקהל הענין ּגם להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹצרי
את  ואֹוסף מקהיל ׁשהאדם ּבכ ּדי ׁשּלא - ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוענינֹו
להיֹות  צרי אּלא הּׂשגתֹו, ּכפי מקּדׁש מהם ועֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכחֹותיו
ּבכ וכמדּגׁש מהּׂשגתֹו, ׁשּלמעלה למדרגה הּבּטּול ענין ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּגם
,"לפני אני "מֹודה ּבאמירת היא הּיֹום עבֹודת ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהתחלת
ּבירּוׁשה  מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש האמּונה ענין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
לענין  ההתמּסרּות להיֹות צריכה לכ ּובהתאם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמהאבֹות,
ׁשּבכל  ּומרּבֹותינּו מהאבֹות ׁשּמקּבלים מהּׂשגה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ודֹור. ָּדֹור
לבנֹות  הּוא יכֹול אזי - גֹו'" מׁשה ּד"וּיקהל ההקּדמה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי

הּתפּלה. ענין ׁשהּוא קרּבנֹות, ּבֹו ּולהקריב הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

הּוא  יׂשראל" ּבני עדת ּכל את גֹו' ּד"וּיקהל הענין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּתכן
הּנפׁש ּכחֹות ּכל ("צּונֹויפקלייּבן") והקהלת ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָֹאסיפת

- הּנבראים והעלאת ּבּטּול - זה וענין למעלה, ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָוהעלאתם
ּבתֹוכם". ּד"וׁשכנּתי להענין ּכלי ְְְְְְְִִִַָָָָהּוא

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

ׁשל מׁשה "וּיקהל הקהלתם עצם יׂשראל": ּבני עדת ּכל את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לעׂשּית  מתקהלים מּצד־עצמם יׂשראל ׁשּבני יׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבני
להיֹות  צריכה הקהלתם אּלא מסּפקת, אינּה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן

ּדוקא. מׁשה ְְֵֶַַָֹעל־ידי
ההעלאה ּבענין מׁשה ׁשל ּפעּולתֹו על מּלמּטה ונֹוסף ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

המׁשכת למעלה  ּגם הּנה - אמיּתי ּבּטּול ּביׂשראל לפעל , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
למּטה הּׁשכינה ּכיון מּלמעלה ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

המׁשכת  הּממׁשי ׁשהּוא ּדמלּכא", "ׁשּוׁשבינא הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמׁשה
למּטה... יתּבר ְְְִֵַַָָעצמּותֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz ldwie zyxt ycewÎzay zgiyn)

ׁשרב  הּממֹון, הּוא אחדּות להעּדר העיּקרּיים הּגֹורמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאחד
ׁשּמעלה  נמצא, ּבעטיֹו. ּבאים לחברֹו אדם ּבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסכסּוכים
ממֹונם  נדבת על־ידי יׂשראל ּבני ּבהתאחדּות היתה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתרה

הּמׁשּכן. ְְִִֶֶַָלמלאכת
ׁשאסיפת  העּובדה את מדּגיׁש ׁשרׁש"י (הּפנימית) הּסּבה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָזֹו
היתה  הּמׁשּכן מלאכת על הּצּוּוי את לׁשמע יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

יֹום־הּכּפּורים": ְֳִִַַָ"למחרת
"יֹום  ׁשהּוא הּתפיּלה) (ּבנּוסח נאמר הּזה, הּקדֹוׁש הּיֹום ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָעל

(ּובסגנֹון  ותחרּות" קנאה עזיבת יֹום ורעּות, אהבה ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָׂשימת
היא  ׁשּבּנפׁש, ה'יחידה' ּגּלּוי יֹום זה - החסידּות ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָּתֹורת
הּוא, החידּוׁש ׁשוים). יׂשראל ּכל ׁשּבּה הּיהדּות ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנקּודת

ּגם נמׁשכת זֹו ּגם למחרת ׁשאחדּות ּכלֹומר, יֹום־הּכּפּורים. ְְְְֳִִִֶֶֶַַַַַַָ
ּולאחר מהר־סיני מׁשה ירידת ּבחזרה לאחר יׂשראל 'ירידת' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

עד־ּכדי־ּכ ּביניהם לׂשרֹור האחדּות מֹוסיפה העֹולם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלעניני
ּבממֹונם. אף ניּכר ְִֶַַָָָָָׁשהּדבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

הּוא  הּמׁשּכן ּכי יׂשראל, ּבני עדת ּכל הקהלת לזה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּוצר
הּוא  הּמׁשּכן ענין ׁשהרי יׂשראל, לכללּות ׁשּׁשּי ּכללי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָענין

עֹולם  ּכאׁשר הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו ּבתֹוכם, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוׁשכנּתי
היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעיקר נברא, מילּואֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

להיֹות  ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוּיקהל
וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הּכחֹות, ּכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹקּבּוץ
מׁשה  על־ידי להיֹות הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּכחֹות

להיֹות  אפׁשר ׁשעל־ידי־זה ּדמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּדוקא,
ּולמעלה  הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ּבּמׁשּכן אלקּות ְְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָָֹהמׁשכת

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e jxk zegiy ihewl)

ההר מן ּכׁשּירד הּכּפּורים, יֹום א)לּמחרת לה, יׁש(רש"י ְְֳִִִֵֶַַַָָָָ
הקמת  צּוּוי את יׂשראל לבני מׁשה מסר לא  מּדּוע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלׁשאל,
יֹום  לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן רדּתֹו עם מּיד ְְְְֳִִִִִִִֶַַָָָָָָהּמׁשּכן
ּכׁשּבידיו  ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּפּור.

זה  היה לא – 'סלחּתי' ּבׂשֹורת ּובפיו הּׁשנּיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּלּוחֹות
היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ּובבׂשֹורת  מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשקּועים

ְִַָהּסליחה.



סז ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy
("צּונֹויפקלייּבן") ולאסף להקהיל האדם על - ְְְְְְְְֱִֶַַַָָָֹֹֹלכל־לראׁש

הּתפּלה. לענין ּכחֹותיו ּכל ְְְִִֶַַָָָֹאת
ואילּו ּבלבד, ּבדּבּור רק לא להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹעבֹודת
ׁשּבכח  אֹו מהּתפּלה, זרים ּבענינים עסּוקה ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמחׁשבה
ּפסק־ּדין  היפ - אחרים ענינים יעׂשה ׁשּלֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמעׂשה
לעסק  אסּור הּמזֹון ּוברּכת הּתפּלה ׁשּבׁשעת 'ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻה'ׁשלחן־ערּו
הּמחׁשבה  לבּוׁשי ּכל אּלא אחרים, ּבענינים הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבכח

ּבּתפּלה. מלּבׁשים להיֹות צריכים ׁשּלֹו ּומעׂשה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֻּדּבּור
יהיּו ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ׁשהּלבּוׁשים ּבכ ּדי ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹולא
ּכל  את להקהיל עליו לזה נֹוסף אּלא ּבּתפּלה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעסּוקים
הּפנימּיים  הּכחֹות ּגם - יׂשראל" ּבני עדת "ּכל - נפׁשֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹּכחֹות
והיינּו, ּבּתפּלה, ׁשקּועים יהיּו הם ׁשּגם והּׂשגה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּדהבנה

כּו'. ההתּבֹוננּות ְְְִֵַַעל־ידי

עני  הּוא זה ּכל ּבכחֹותיו אמנם, ּפֹועל ׁשהאדם ההקהלה ן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
אּלא  עדין, מסּפיק זה אין לעיל, האמּור ועל־ּפי עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּצד

מׁשה". ּד"וּיקהל הענין ּגם להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹצרי
את  ואֹוסף מקהיל ׁשהאדם ּבכ ּדי ׁשּלא - ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוענינֹו
להיֹות  צרי אּלא הּׂשגתֹו, ּכפי מקּדׁש מהם ועֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכחֹותיו
ּבכ וכמדּגׁש מהּׂשגתֹו, ׁשּלמעלה למדרגה הּבּטּול ענין ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּגם
,"לפני אני "מֹודה ּבאמירת היא הּיֹום עבֹודת ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהתחלת
ּבירּוׁשה  מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש האמּונה ענין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
לענין  ההתמּסרּות להיֹות צריכה לכ ּובהתאם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמהאבֹות,
ׁשּבכל  ּומרּבֹותינּו מהאבֹות ׁשּמקּבלים מהּׂשגה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ודֹור. ָּדֹור
לבנֹות  הּוא יכֹול אזי - גֹו'" מׁשה ּד"וּיקהל ההקּדמה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי

הּתפּלה. ענין ׁשהּוא קרּבנֹות, ּבֹו ּולהקריב הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

הּוא  יׂשראל" ּבני עדת ּכל את גֹו' ּד"וּיקהל הענין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּתכן
הּנפׁש ּכחֹות ּכל ("צּונֹויפקלייּבן") והקהלת ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָֹאסיפת

- הּנבראים והעלאת ּבּטּול - זה וענין למעלה, ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָוהעלאתם
ּבתֹוכם". ּד"וׁשכנּתי להענין ּכלי ְְְְְְְִִִַָָָָהּוא

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

ׁשל מׁשה "וּיקהל הקהלתם עצם יׂשראל": ּבני עדת ּכל את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לעׂשּית  מתקהלים מּצד־עצמם יׂשראל ׁשּבני יׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבני
להיֹות  צריכה הקהלתם אּלא מסּפקת, אינּה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן

ּדוקא. מׁשה ְְֵֶַַָֹעל־ידי
ההעלאה ּבענין מׁשה ׁשל ּפעּולתֹו על מּלמּטה ונֹוסף ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

המׁשכת למעלה  ּגם הּנה - אמיּתי ּבּטּול ּביׂשראל לפעל , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
למּטה הּׁשכינה ּכיון מּלמעלה ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

המׁשכת  הּממׁשי ׁשהּוא ּדמלּכא", "ׁשּוׁשבינא הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמׁשה
למּטה... יתּבר ְְְִֵַַָָעצמּותֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz ldwie zyxt ycewÎzay zgiyn)

ׁשרב  הּממֹון, הּוא אחדּות להעּדר העיּקרּיים הּגֹורמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאחד
ׁשּמעלה  נמצא, ּבעטיֹו. ּבאים לחברֹו אדם ּבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסכסּוכים
ממֹונם  נדבת על־ידי יׂשראל ּבני ּבהתאחדּות היתה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתרה

הּמׁשּכן. ְְִִֶֶַָלמלאכת
ׁשאסיפת  העּובדה את מדּגיׁש ׁשרׁש"י (הּפנימית) הּסּבה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָזֹו
היתה  הּמׁשּכן מלאכת על הּצּוּוי את לׁשמע יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

יֹום־הּכּפּורים": ְֳִִַַָ"למחרת
"יֹום  ׁשהּוא הּתפיּלה) (ּבנּוסח נאמר הּזה, הּקדֹוׁש הּיֹום ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָעל

(ּובסגנֹון  ותחרּות" קנאה עזיבת יֹום ורעּות, אהבה ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָׂשימת
היא  ׁשּבּנפׁש, ה'יחידה' ּגּלּוי יֹום זה - החסידּות ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָּתֹורת
הּוא, החידּוׁש ׁשוים). יׂשראל ּכל ׁשּבּה הּיהדּות ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנקּודת

ּגם נמׁשכת זֹו ּגם למחרת ׁשאחדּות ּכלֹומר, יֹום־הּכּפּורים. ְְְְֳִִִֶֶֶַַַַַַָ
ּולאחר מהר־סיני מׁשה ירידת ּבחזרה לאחר יׂשראל 'ירידת' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

עד־ּכדי־ּכ ּביניהם לׂשרֹור האחדּות מֹוסיפה העֹולם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלעניני
ּבממֹונם. אף ניּכר ְִֶַַָָָָָׁשהּדבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

הּוא  הּמׁשּכן ּכי יׂשראל, ּבני עדת ּכל הקהלת לזה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּוצר
הּוא  הּמׁשּכן ענין ׁשהרי יׂשראל, לכללּות ׁשּׁשּי ּכללי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָענין

עֹולם  ּכאׁשר הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו ּבתֹוכם, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוׁשכנּתי
היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעיקר נברא, מילּואֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

להיֹות  ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוּיקהל
וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הּכחֹות, ּכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹקּבּוץ
מׁשה  על־ידי להיֹות הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּכחֹות

להיֹות  אפׁשר ׁשעל־ידי־זה ּדמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּדוקא,
ּולמעלה  הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ּבּמׁשּכן אלקּות ְְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָָֹהמׁשכת

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e jxk zegiy ihewl)

ההר מן ּכׁשּירד הּכּפּורים, יֹום א)לּמחרת לה, יׁש(רש"י ְְֳִִִֵֶַַַָָָָ
הקמת  צּוּוי את יׂשראל לבני מׁשה מסר לא  מּדּוע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלׁשאל,
יֹום  לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן רדּתֹו עם מּיד ְְְְֳִִִִִִִֶַַָָָָָָהּמׁשּכן
ּכׁשּבידיו  ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּפּור.

זה  היה לא – 'סלחּתי' ּבׂשֹורת ּובפיו הּׁשנּיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּלּוחֹות
היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ּובבׂשֹורת  מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשקּועים

ְִַָהּסליחה.
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ּגדֹולה: ּתמיהה יׁשנּה ויקהל־ּפּקּודי ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבפרׁשּיֹות
ּבנּית  אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחרי
ּכתּוב  להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּמׁשּכן
ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'וּיעׂשּו
הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹּומּדּוע

ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש
המארעֹות  את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמצינּו
ׁשל  ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש ע ּמֹו, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשארעּו
לפני  החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל מּתֹורתן אבֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעבדי

סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה,
ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדעֹומק
המתאר  סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכֹוללת
היא  הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ּפעּלה, אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּצב

ּבּתֹורה. ְִֶֶַָנכּפלת
את  ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָויׁש
ּדמּכיון  הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפרטי
ּבני  אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה הּמׁשּכן ּבנּית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשעל־ידי
ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָיׂשראל,
על  הּקּב"ה להם ׁשּוּתר ליׂשראל "עדּות ּבזה ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּובפרט

העגל" כא)מעׂשה לח, פקודי חביבה (פירש"י זֹו ּפרׁשה הּנה , ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
הּקּב"ה. אצל ּביֹותר ְִֵֵֶַָָהיא

לבנֹות  אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואף
הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן,
מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", "יפה חביבּותּה מּצד ֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהּנה

ּבּתֹורה. ְְִֶֶַָונכּפלת
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מלאכה ּתעׂשה ימים ב)ׁשׁשת לּמחרת (לה, נאמר זה ציּוּוי ְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּכּפּורים פרשתנו)יֹום ריש מחרת (רש"י ּבין הּקׁשר מה ֳִִֵֶֶַַַַָ

מלאכה"? ּתעׂשה ימים ל"ׁשׁשת ְְִִִֵֵֶֶַָָָָיֹום־הּכּפּורים
,"ּכדברי "סלחּתי למׁשה הּקּב"ה אמר הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא,
ּתעׂשה  ימים ו"ׁשׁשת העגל; חטא ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתּכּפר

ּוכדלהּלן: העגל, לחטא הּתּקּון סדר הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה"
עבֹודה־ הלכֹות (ריׁש הרמּב"ם אֹומר עבֹודה־זרה חטא ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָעל
את  והחׁשיבּו טעּו ׁשּבני־האדם מּכ נֹובע ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָזרה),
העליֹונה  ההׁשּפעה עֹוברת ּדרּכם אׁשר - והּמּזלֹות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכֹוכבים
ל'ממּצע', סגדּו הם להם. והׁשּתחוּו עצמאית למציאּות -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו. החֹוצב ּביד ּכגרזן - ּתפקיד ממּלא אּלא ׁשאינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשעה
עצם  - יֹותר 'ּדּקה' ׁשּבצּורה מסּבירה, החסידּות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתֹורת
ּגם  - ּבעסקים והּתחּבּולֹות ההׁשּתּדלּויֹות וריּבּוי ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָההתמּסרּות
ּכי  היא ׁשהאמת מּׁשּום חס־וׁשלֹום, עבֹודה־זרה מעין ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהם
והּתחּבּולֹות, הּׂשכל הׁשקעת וכל ּתעׁשיר", היא ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָ"ּברּכת
ּכהׁשּתחויה  ּכמֹוה - יֹותר יתעּׁשר ׁשּכ מחׁשבה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמּתֹו

ל'ממּצע'. הראׁש) ְְַַַָָָֹֻ(הרּכנת
ללא  הינּו מלאכה", ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ׁשל התנהגּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרק
העֹוקרת  היא - יתר התעּסקּות ּוללא ורּבֹו, רא ׁשֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהׁשקעת

עבֹודה־זרה. ׁשל החטא ׁשרׁש את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומבּטלת
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רק  הּוא ּכאן ּבׁשּבת מלאכה אּסּור ואזהרת ׁשצּוּוי היֹות ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָעם
את  ּדֹוחה ׁשאינֹו ("לֹומר הּמׁשּכן מלאכת ּבצּוּוי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפרט

ע  זאת ּבכל ּבפני־עצמֹוהּׁשּבת"), עּקרי ענין מׁשה ׂשאֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
על  חזר זה  ּומּׁשּום ּבפני־עצמּה; מיחדת ּבאמירה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהזהירם
על  הּקּב"ה מּפי נצטּוּו ּבּה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאזהרה
ׁשּבֹו ּתּׂשא, ּבפרׁשת ּכהּציּוּוי (ולא ׁשּבת ׁשמירת ענין  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעצם

הּמׁשּכן). למלאכת ּבקׁשר רק הּצּוּוי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
ימים  ׁשׁשת וגֹו' מׁשה "וּיקהל הּכתּוב מׁשמעּות מּזֹו: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויתרה
מׁשמע  גֹו'" מאּתכם קחּו גֹו' מׁשה "וּיאמר אחר־ּכ ורק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹגֹו'"
אזהרת  ּבׁשביל ּבעיּקר היתה יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהקהלת

הּמׁשּכן, מלאכת צּוּוי ּגם־ּכן להם אמר אחר־ּכ ורק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּבת,
ׁשכינה  ׁשּתׁשרה ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעל־ידי־זה

ֵֵֶּביניהם.
מאּסּורא": ּד"לאפרּוׁשי הענין וגדל ּבאפן הֹוראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּומּזה

הכי  ּבענין - ועד נעלים, הכי ּבענינים עסּוק הּוא ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּגם
הּנה  הּמׁשּכן), ּבנין ענין (ׁשּזהּו הּׁשכינה ּדהׁשראת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעיּקרי
עד  וליזהר לדעת צרי לזה, קדם ועֹוד - מעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעת
זה  מעׂשה ׁשעל־ידי אף האסּור, מּמעׂשה האחרֹון ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָקצה
הּׁשכינה  הׁשראת ׁשּתקּדם אפׁשר ׁשּבזה) האּסּור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ(לּולא

ְֶאצלֹו.
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לכם  יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֽֽׁשׁשת
ליהוה ׁשּבתֹון ׁשּבת ב)קדׁש (לה, ֶַַַַָָֹֹֽ

ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, (תהלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
לפרנס  ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"יגיע
ּבכח  – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹהּמעׂשה,
לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָוטעם
העֹולם  את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל־ידי
מׁשּפיע  ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו והעסק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלֹו,

ּפרנסתֹו. ְַַָָָָהּקּב"ה
יבין  אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּוכׁשּיּכיר
מּמה  יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּגם
ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּקּב"ה
ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹּבמלאכּתֹו,

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ּכלי לעׂשֹות ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכדי
(ולא  ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹוזהּו
ׁשאין  מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"ּתעׂשה")
ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את מׁשקיע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, ם.מאליה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּקּב"ה  ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּוכׁשהמלאכה
הּוא  הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּוא
וכדאיתא  איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת ּבבחינת הּׁשבּוע ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכל

החּנּו לב)ּבספר "לקּבע (מצוה הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
"אמּונת  הרי ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ְְְְֱֱֲִֵֵֶַַַָָּבנפׁשֹותינּו

הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" ְְְִֵַַַַָָָָָחּדּוׁש
יהיה  הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּוכׁשּכל

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, ְְֶֶַַַַָָָָֹֹלכם
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סט ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dUrOd gM mr wx dqpxtA zEwQrzd¦§©§§©§¨¨©¦Ÿ©©©£¤

לכם  יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֽֽׁשׁשת
ליהוה ׁשּבתֹון ׁשּבת ב)קדׁש (לה, ֶַַַַָָֹֹֽ

ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, (תהלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
לפרנס  ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"יגיע
ּבכח  – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹהּמעׂשה,
לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָוטעם
העֹולם  את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל־ידי
מׁשּפיע  ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו והעסק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלֹו,

ּפרנסתֹו. ְַַָָָָהּקּב"ה
יבין  אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּוכׁשּיּכיר
מּמה  יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּגם
ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּקּב"ה
ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹּבמלאכּתֹו,

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ּכלי לעׂשֹות ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכדי
(ולא  ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹוזהּו
ׁשאין  מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"ּתעׂשה")
ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את מׁשקיע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, ם.מאליה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּקּב"ה  ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּוכׁשהמלאכה
הּוא  הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּוא
וכדאיתא  איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת ּבבחינת הּׁשבּוע ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכל

החּנּו לב)ּבספר "לקּבע (מצוה הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
"אמּונת  הרי ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ְְְְֱֱֲִֵֵֶַַַָָּבנפׁשֹותינּו

הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" ְְְִֵַַַַָָָָָחּדּוׁש
יהיה  הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּוכׁשּכל

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, ְְֶֶַַַַָָָָֹֹלכם

(â)ô :úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«

i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, הבערה (סנהדרין אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש לחּלק יצאת,ללאו : אֹומרים: ויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
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ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy

(ä)Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£BaÏ ·È„∑ קרּוי נדבֹו, ׁשּלּבֹו הּמׁשּכן עלֿׁשם נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב'. צּואתם 'נדיב ּבמקֹום .ּומלאכּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe: §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

(æ)úøòå íéîcàî íìéà úøòåéöòå íéLçz §Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
íéhL: ¦¦«

(ç)ì íéîNáe øBànì ïîLåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
íénqä: ©©¦«

(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

(é)øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬
ýåýé äeö: ¦−̈§Ÿ̈«

(àé)åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות יר ∑‡˙ ּבתֹוכֹויעֹות ה ּנראֹות ∆«ƒ¿»ְְְְִִַַַ
מׁשּכן  ‡‰BÏ.קרּויים עּזים ∑‡˙ יריעֹות אהל הּוא ְְִִָ∆»√ְִִִֶֹ

לּגג  e‰ÒÎÓ.העׂשּוי ˙‡Â∑ אילים עֹורֹות מכסה ְֶָָ¿∆ƒ¿≈ְִִֵֵ
.והּתחׁשים  ְְִַָ
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:Cñnä©¨¨«

i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ הּמגן ּדבר ּכל הּמחּצה, מלמעלה ּפרכת ּבין וכן, ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
בעדֹו",א) "ׂשכּת ב): אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְְֲִִֵֶַַַָָ

ÈÚ¯˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔBÎpÓ e·Ò»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡·‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ו  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈
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ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי  ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.'ä úîeøz úà äàéáé (ä)`iai" FnM §¦¤¨¥§©§¨¦
.Wxtie dPki la` ,"'d znExY z ¤̀§©£¨§©¤¦¨¥

clId z` Ed`xYe gYtYe oke,'a lirl) §¥©¦§©©¦§¥¤©¤¤§¥

(.'eWi`d F`aA ,(.'b ,'i l`wfgi)`l xW` , §Ÿ¨¦§¤§¥£¤Ÿ
xS`pckEap z` Fz` Ecari,f"k dinxi) ©©§Ÿ¤§©§¤©¦§§¨

(.'gl`xUi ipal mdl ozp ikp` xW` ,£¤¨Ÿ¦Ÿ¥¨¤¦§¥¦§¨¥
(.'a ,'` rWFdi).oM miAxe , §ª©§©¦¥

ìòåmr d`iai FnM `Ed zn`d KxC §©¤¤¨¡¤§§¦¤¨¦
'd znExY(:g"vw ldwIe xdf)`iaIW , §©Ÿ©©©§¥¤¨¦

il Egwie cFqA ,dpFilrd dnExYd©§¨¨¤§¨§§¦§¦
dnExY(.'a ,d"k lirl)eiYWxR xakE .lirl) §¨§¥§¨¥©§¦§¥

(.'b ,d"kWxcn EpizFAxlE .(:a"i dhFq) §©¥¦§¨¨

"clId z` Ed`xYe gYtYe"A,'a lirl) §©¦§©©¦§¥¤©¤¤§¥

(.'e.dpikW FOr dz`xW ,e dxez ¤¨£¨¦§¦¨
äpäå (àé)lkl xRql Kxvd dWn §¦¥¤ª§©§©¥§¨

FzF` dESW dk`lOd lM dcrd̈¥¨¨©§¨¨¤¦¨
oikixSW mdl ricFdl icM ,mXd©¥§¥§¦©¨¤¤§¦¦
,dlFcB dk`lOd iM ,dAx dacp `iadl§¨¦§¨¨©¨¦©§¨¨§¨

:mdl xRq KklEBìäà úà ïkLnä §¨¦¥¨¤©¦§¨¤¨¢
eäñëî úàåKxC lr oxiMfd oNM 'Fbe §¤¦§¥§ª¨¦§¦¨©¤¤
mrhe .llMd,ïBøàä úà ,ïkLnä úà ©§¨§©©¤©¦§¨¤¨¨

,ïçìMä úà`"dA ,mixMfPd lke ¤©ª§¨§¨©¦§¨¦§¥
xnF`M ,dricidïkLnä úàz`e ©§¦¨§¥¤©¦§¨§¤

miUFrd minkgl ciBp xW` milMd©¥¦£¤©¦©£¨¦¨¦
dYr iM ,oxErWaE ohxtA dk`lOA©§¨¨¦§¨¨§¦¨¦©¨
mzFnWA `N` mciBi `l dcrd lkl§¨¨¥¨Ÿ©¦¥¤¨¦§¨

.llkAai dxez ¦§¨



ldwieע zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑ ּפנים לֹו ׁשהיּו עלֿׁשם ּפרׁשּתי, ּולכאן,ּכבר ּפרּוצה לכאן ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ∑È˙¯‰.מלקחים ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»
נתּונין  והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָלוציני"ׁש

‰B‡n¯.ּבהן  ÔÓL ˙‡Â∑,חכמיֿלב צרי הּוא אף ֶָ¿≈∆∆«»ְִֵֵַַָ

ּב'מנחֹות': ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
וז ּכתית והּוא הּזית', ּבראׁש .'מגרּגרֹו ְְְְְִִַַַַָָֹ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôì§¤¬©©¦§¨«
i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
:øöçä øòL Cñî̈©−©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ ּכאן קרּוי חצר הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ
הרּבה  ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר Â‡˙.לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈

¯ˆÁ‰ ¯ÚL CÒÓ∑ הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון »«««∆»≈ְְִִַַָָ
ׁשהיה  החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעׂשרים

אּמה  ט"ו צפֹון לצד הימּנּו ּוסתּומין רחב, ְְֲִִִֵֶַַַָָֹחמּׁשים
ׁשּנאמר לּדרֹום, כז)וכן אּמה (לעיל עׂשרה "וחמׁש : ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לּכתף  ."קלעים ְִֵַָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר ∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 185 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gExA ErEpi `NW¤Ÿ¨¨©

ואת־מיתריהם: החצר ואת־יתדת הּמׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֽֽֽאת־יתדת
ׁשּלא  ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתדֹות

ּברּוח רש"י)ינּועּו ובפירוש יח. (לה, ַָָ
ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיׁש
הרּוחֹות  נגד איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלעמד
ׁשהעיּקר  המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהרעֹות
א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּוא

עם  להתעּסק צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים
ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּתלמיד,

ינּוע  "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹא
"לתקע  עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּברּוח"

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַּולקּׁשר"
ּפרט  ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו,
ּבכל  וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּופרט

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח  ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈



עי ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑ ּפנים לֹו ׁשהיּו עלֿׁשם ּפרׁשּתי, ּולכאן,ּכבר ּפרּוצה לכאן ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ∑È˙¯‰.מלקחים ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»
נתּונין  והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָלוציני"ׁש

‰B‡n¯.ּבהן  ÔÓL ˙‡Â∑,חכמיֿלב צרי הּוא אף ֶָ¿≈∆∆«»ְִֵֵַַָ

ּב'מנחֹות': ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
וז ּכתית והּוא הּזית', ּבראׁש .'מגרּגרֹו ְְְְְִִַַַַָָֹ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôì§¤¬©©¦§¨«
i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
:øöçä øòL Cñî̈©−©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ ּכאן קרּוי חצר הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ
הרּבה  ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר Â‡˙.לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈

¯ˆÁ‰ ¯ÚL CÒÓ∑ הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון »«««∆»≈ְְִִַַָָ
ׁשהיה  החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעׂשרים

אּמה  ט"ו צפֹון לצד הימּנּו ּוסתּומין רחב, ְְֲִִִֵֶַַַָָֹחמּׁשים
ׁשּנאמר לּדרֹום, כז)וכן אּמה (לעיל עׂשרה "וחמׁש : ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לּכתף  ."קלעים ְִֵַָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר ∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 185 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gExA ErEpi `NW¤Ÿ¨¨©

ואת־מיתריהם: החצר ואת־יתדת הּמׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֽֽֽאת־יתדת
ׁשּלא  ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתדֹות

ּברּוח רש"י)ינּועּו ובפירוש יח. (לה, ַָָ
ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיׁש
הרּוחֹות  נגד איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלעמד
ׁשהעיּקר  המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהרעֹות
א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּוא

עם  להתעּסק צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים
ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּתלמיד,

ינּוע  "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹא
"לתקע  עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּברּוח"

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַּולקּׁשר"
ּפרט  ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו,
ּבכל  וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּופרט

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח  ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈
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צד  מאיזה לדעת אי־אפׁשר ּכן, יעׂשה לא אם ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּפרטים.
לגמרי  ׁשלם ּכׁשהּתלמיד ורק ה"רּוח". אֹותֹו יּפיל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּומהיכן

סמּו להיֹות יּוכל אז ּומצֹות, ּבתֹורה הּיריעֹות" סֹופי ְְְְִִִֵַַַָָָ"עד
ה'. ּבאמּונת וחזק איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּובטּוח

(èé)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑ מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות, והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå: ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

ß '` xc` 'k ipy mei ß

(àë)øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â
øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çḉ̈¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬

éðä:ýåýéì áäæ úôeðz ó ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑ הּנׁשים אליהם.,עם ּוסמּוכין ««»ƒְֲִִִֵֶַָ

דלא  מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום ְְְִִִִֶַַַַַֹ(מה
ּכמֹו ּגבריא', 'ואתּו האנׁשים' 'וּיבאּו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻמתרּגם:
ורצה  'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּמתרּגם
ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר,

העּזים") את "טוּו על רׁש"י הּוא ∑ÁÁ.ׁשּכתב ִִִֶֶַַַָָָ»
הּזרֹוע  על נתּון עגל, זהב ׁשל הּצמיד ,ּתכׁשיט .והּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑ נת הּוא, זהב מקֹום ּכלי אֹותֹו ּכנגד ּון ¿»ְְִֶֶָָָָ
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו זּמה 'ׁשם לאּׁשה. מקֹום ּכאן .ּכּומז', ְְְִִֵֵֵַָָָָָ

È˙יט  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ  ÔÓ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk e˜Ùe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא  ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
dÁÏt ÏÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

daÏכב  ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BàNð øLà Léà ìk eàáiå (àë)©¨Ÿ¨¦£¤§¨
.BaìmiUFrd minkgd lr ¦©©£¨¦¨¦

lr Epivn `l iM ,oM xn`i dk`lOA©§¨¨Ÿ©¥¦Ÿ¨¦©
xiMfi la` ,"al zE`iUp" miaCpzOd©¦§©§¦§¦¥£¨©§¦

mrhe ,"zEaicp" mdA,Baì BàNð øLà ¨¤§¦§©©£¤§¨¦
mdA did `l iM ,dk`lOd l` daxwl§¨§¨¤©§¨¨¦Ÿ¨¨¨¤
,cOlOn dN`d zFk`lOd z` cnNW¤¨©¤©§¨¨¥¤¦§©¥
`vn la` ,llM eici odA oO`W in F`¦¤¦¥¨¤¨¨§¨£¨¨¨
FAl DAbIe ,oM zFUrl rcIW FrahA§¦§¤¥©©£¥©¦§©¦

'd ikxcA(.'e ,f"i 'aÎd"c)dWn iptl `al §©§¥¨Ÿ¦§¥¤
ipFc` xW` lM dUr` ip` ,Fl xn`lŸ©£¦¤¡¤¨£¤£¦
xg`d xcQA df iYxMfd xakE .xaFC¥§¨¦§©§¦¤©¥¤¨©¥

(.'a ,`"l lirl)iptl E`AW xn` dPde . §¥§¦¥¨©¤¨¦§¥
dWnBaì BàNð øLà ìkl` daxwl ¤¨£¤§¨¦§¨§¨¤

,dk`lOdBúBà Bçeø äáãð øLà ìëå ©§¨¨§Ÿ£¤¨§¨
.äîeøzä eàéáäxn` dWn dPde ¥¦©§¨§¦¥¤¨©

mNklìàìöa íLa 'ä àø÷ ék §ª¨¦¨¨§¥§©§¥

áàéìäàå(.c"l .'l wEqR oNdl)ok ixg`e , §¨¢¦¨§©¨¨§©£¥¥
dWn mdl `xwáì íëç ìk ìàå ¨¨¨¤¤§¤¨£©¥

(.'a ,e"l oNdl)mdl ozpe eiptl E`FaIW §©¨¤¨§¨¨§¨©¨¤
.dacPdak dxez ©§¨¨

(ãë-áë)mrheìò íéLðàä eàáiå §©©©¨Ÿ¨£¨¦©
,íéLpädacPd iM xEarA ©¨¦©£¦©§¨¨

miWPd lv` diEvn `id oihiWkYA©©§¦¦¦§¨¥¤©¨¦
odinfp EwxtE ,odl Eid oNke ,xzFi¥§ª¨¨¨¤¥§¦§¥¤
miWp`de ,dNgY E`aE ,cIn odizFrAhe§©§¥¤¦¨¨§¦¨§¨£¨¦
iM ,mdOr E`iad mdl E`vnp xW £̀¤¦§§¨¤¥¦¦¨¤¦

mrhíéLpä ìòmW Eid odW ©©©©¨¦¤¥¨¨
:oke .odl ElRhp miWp`de dpFW`xÄ¦¨§¨£¨¦¦§§¨¤§¥

mixt` lr mx` dgp(.'a ,'f dirWi)iM , ¨¨£¨©¤§¨¦§©§¨¦
mzW `le ,mixt`l `idd dnglOd©¦§¨¨©¦§¤§©¦§Ÿ¨¨

oal o`v lr(.'n ,'l ziW`xA)dHn eilre , ©Ÿ¨¨§¥¦§¨¨©¥
dXpn(.'k ,'a xAcOA)xn`e .mdl minFCde , §©¤©¦§¨§©¦¨¤§¨©

miWpe miWp` mNM E`AWíæðå çça ¤¨ª¨£¨¦§¨¦§¨¨¤¤

ìëáe æîeëå úòaèåmicinvM adf ilM §©©©§¨§¨§¦¨¨¦§¦¦
.hiWkY ilM mNkl E`vnp iM ,milibre©£¦¦¦¦§§§ª¨§¥©§¦

EtipdW mdn Wi iM xn`eáäæ úôeðz §¨©¦¥¥¤¤¥¦§©¨¨
.rAhnA F` xEaẄ§©§¥©

Bzà àöîð øLà Léà ìëå øîàå§¨©§¨¦£¤¦§¨¦
,ïîbøàå úìëzE`vnp `l iM §¥¤§©§¨¨¦Ÿ¦§§

xn`e xfge ,mzvTnl wx dN`nøLà ¥¥¤©§¦§¨¨§¨©§¨©£¤
,íéhL éöò Bzà àöîðxzFi Eid iM ¦§¨¦£¥¦¦¦¨¥

mciAW miHrn.íéhL éöòxn`eìk §©¦¤§¨¨£¥¦¦§¨©¨
,úLçðe óñk úîeøz íéøîaxl iM ¥¦§©¤¤§¤¦§Ÿ

did miWp`dúLçðe óñkzFrAhnA ¨£¨¦¨¨¤¤§¤§©§§
dlrnl df xiMfd `l la` ,milkewEqtA) §¥¦£¨Ÿ¦§¦¤§©§¨§¨

(.a"kmr,áäfä éìkmW xiMfdW xEarA ¦§¥©¨¨©£¤¦§¦¨
mdl oi`e miWPdúLçðe óñkwxáäfä ©¨¦§¥¨¤¤¤§¤©©¨¨

adGd infp :xn` xW`M oihiWkYA©©§¦¦©£¤¨©¦§¥©¨¨
mkiWp ipf`A xW`(.'a ,a"l lirl).ìëå £¤§¨§¥§¥¤§¥§¨

éðä øLà Léàáäæ úôeðz óEid `l ¦£¤¥¦§©¨¨Ÿ¨
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(âë)ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:eàéáä íéLçz úøòå§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּתחׁשים אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ּכּלם ּתכלת , ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

.הביאּו ִֵ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−
é úîeøzíéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåý §©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(217 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl')

והיּפּוכֹו: ּדבר היה הּמׁשּכן, למלאכת יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבנדבת
מה  ּוכפי לּבם נדבת ּכפי הביאּו ואּׁשה איׁש ּכל - אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָמּצד
יֹוצא־מהּכלל  ללא יׂשראל ּבני ּכל - ׁשני ּומּצד ּבידם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּׁשהיה

זֹו. ּבנדבה ְְְִִַָָהׁשּתּתפּו
ּבפנימּיּותם: הּדברים ְְְִִִִַַָָָמׁשמעּות

הּמצֹות  ּכדגמת ׁשוים, יׂשראל ּכל ׁשּבהם ּפרטים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיׁש
ויראת  ה' אהבת ּדגמת ענינים, יׁש זה, לעּומת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּמעׂשּיֹות.

ּדרגֹות. חילּוקי יׁש ׁשּבהם ְִֵֵֶֶָָה',
ּבאֹותם  ּגם ּביטּוי לידי ּתבֹוא ׁשהאחדּות היא הּכּונה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתכלית

ׁשּיהיה  ּדהינּו, לרעהּו. איׁש ּבין הבּדלים יׁש ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּדברים
לפני  וׁשוים מאחדים ּכּולם ההבּדלים, למרֹות ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻניּכר

ַָָהּקּב"ה.
והן  ּכאמּור, הּמׁשּכן, ּבנדבת הן ּבּטּוי לידי ּבא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרעיֹון
ּבּפרׁשה, הּכתּוב על רׁש"י ּכפרּוׁש ּבפֹועל, הּמׁשּכן ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבעׂשּית
ּדן": למּטה אחיסמ ּבן ואהליאב הּוא ּבלּבֹו, נתן ְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָ"ּולהֹורֹות
הּׁשפחֹות, מּבני ׁשּבּׁשבטים הירּודין מן ּדן, מּׁשבט ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ"ואהליאב
מּגדֹולי  והּוא הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהׁשוהּו

ּדל". לפני ׁשֹוע ניּכר ולא ּׁשּנאמר מה לקּים ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשבטים,
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מטוה וּיביאּו טוּו ּבידיה חכמת־לב כה)וכל־אּׁשה (לה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
למלאכת  וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמצינּו
"הּתכלת  את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשּכן,
הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו לא א גֹו'" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהארּגמן

החּלּוק. ּבטעם לעּין ְְְִֵֵַַַַויׁש
להיֹות  צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
ּבית  לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָ"לׁשמּה"

ְָֻקדּׁשה".

ּבחטא  חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל,
ּבחר  ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק להם הּתירּו לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּקּב"ה

לׁשמּה). ְְְִַָָמלאכּתם
טעם  אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה־ׁשאין־ּכן
להן  הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתן יעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר

ּבּטוּיה. ְְְִִֵַַָלהתעּסק
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:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ
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והיּפּוכֹו: ּדבר היה הּמׁשּכן, למלאכת יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבנדבת
מה  ּוכפי לּבם נדבת ּכפי הביאּו ואּׁשה איׁש ּכל - אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָמּצד
יֹוצא־מהּכלל  ללא יׂשראל ּבני ּכל - ׁשני ּומּצד ּבידם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּׁשהיה

זֹו. ּבנדבה ְְְִִַָָהׁשּתּתפּו
ּבפנימּיּותם: הּדברים ְְְִִִִַַָָָמׁשמעּות

הּמצֹות  ּכדגמת ׁשוים, יׂשראל ּכל ׁשּבהם ּפרטים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיׁש
ויראת  ה' אהבת ּדגמת ענינים, יׁש זה, לעּומת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּמעׂשּיֹות.

ּדרגֹות. חילּוקי יׁש ׁשּבהם ְִֵֵֶֶָָה',
ּבאֹותם  ּגם ּביטּוי לידי ּתבֹוא ׁשהאחדּות היא הּכּונה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתכלית

ׁשּיהיה  ּדהינּו, לרעהּו. איׁש ּבין הבּדלים יׁש ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּדברים
לפני  וׁשוים מאחדים ּכּולם ההבּדלים, למרֹות ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻניּכר

ַָָהּקּב"ה.
והן  ּכאמּור, הּמׁשּכן, ּבנדבת הן ּבּטּוי לידי ּבא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרעיֹון
ּבּפרׁשה, הּכתּוב על רׁש"י ּכפרּוׁש ּבפֹועל, הּמׁשּכן ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבעׂשּית
ּדן": למּטה אחיסמ ּבן ואהליאב הּוא ּבלּבֹו, נתן ְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָ"ּולהֹורֹות
הּׁשפחֹות, מּבני ׁשּבּׁשבטים הירּודין מן ּדן, מּׁשבט ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ"ואהליאב
מּגדֹולי  והּוא הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהׁשוהּו

ּדל". לפני ׁשֹוע ניּכר ולא ּׁשּנאמר מה לקּים ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשבטים,
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מטוה וּיביאּו טוּו ּבידיה חכמת־לב כה)וכל־אּׁשה (לה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
למלאכת  וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמצינּו
"הּתכלת  את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשּכן,
הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו לא א גֹו'" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהארּגמן

החּלּוק. ּבטעם לעּין ְְְִֵֵַַַַויׁש
להיֹות  צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
ּבית  לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָ"לׁשמּה"

ְָֻקדּׁשה".

ּבחטא  חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל,
ּבחר  ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק להם הּתירּו לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּקּב"ה

לׁשמּה). ְְְִַָָמלאכּתם
טעם  אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה־ׁשאין־ּכן
להן  הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתן יעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר

ּבּטוּיה. ְְְִִֵַַָלהתעּסק

Âb¯‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«
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aEWg didW ,dtEpY zWgPd mB `xwIW¤¦§¨©©§¤§¨¤¨¨¨
did `NW ipRn ,sqMd on xzFi mdl̈¤¥¦©¤¤¦§¥¤Ÿ¨¨
,c`n aEWg didW F` .EPOn mciA `vnp¦§¨§¨¨¦¤¤¨¨¨§Ÿ
daFh advn zWgp ilkE :xn`PW oiprM̈¦§¨¤¤¡©§¥§¤ª§¨¨

adGM zcEng mipW(.f"k ,'g `xfr).dk dxez §©¦£Ÿ©¨¨¤§¨

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyily meil inei xeriy

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין (שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותן א היא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(456 cenr fh jxk 'zegiy ihewl')

אּלא  העּזים, על־ּגּבי הּטוּיה את לעׂשֹות נצטּוּו לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנׁשים
לכׁשרֹון  זכּו ׁשאם הבינּו הּנׁשים עצמן. מּצד לכ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָנתעֹוררּו

הּמׁשּכן. - היא הּדבר מּטרת ה', מאת זה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻמיחד

חּוׁשים  לאדם מעניק הּקּב"ה ׁשּכאׁשר הֹוראה, ֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָמּכאן
לעׂשֹות  - ה' לעבֹודת לנּצלם עליו מיחדים, ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֻוכׁשרֹונֹות

.יתּבר לה' ודירה מׁשּכן ְְְִִִֵֵַָָָָָמהעֹולם

(æë)éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָָָ
ּובמלאכת  ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻנׂשיאים
אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו לא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּמׁשּכן
ּומה  ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַנׂשיאים:
ׁשהׁשלימּו ּכיון אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמחּסרין,

ׁשּנאמר הּכל, את לו)צּבּור היתה (לקמן "והּמלאכה : ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹ
את  הביאּו לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדּים",

הּמזּבח א  ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָֹֻ
מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּתחּלה.

ּכתיב  ."והּנׂשאם" ְְְִִִַ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

(èë)àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ
äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáäô ¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

ß '` xc` `"k iyily mei ß

(ì)äLî øîàiåýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLa§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑מרים ּבנּה .היה ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היה מרים ׁשל ל)ּבנ ּה לה, ּכבר (רש"י רׁש"י הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכי־תּׂשא  ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּכתב

ב) מיח (לא, ׁשם ׁשּגם ׁשרׁש"י , לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל ס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
הּבא ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו (פסוק זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּצד לד) ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ּגדל מֹודיע הּכתּוב ּכלֹומר: .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
אבל האם  ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי יֹותר מתקּים ׁשּבזה , ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא  לחּור ׁשהּיחּוס ּבפׁשטּות, לֹומר יׁש ּכי־תּׂשא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבפרׁשת
ׁשל מעלֹותיו ּבּכתּובחּורמּצד .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְֲִֶַַַַָָָֹ

(àì)äðeáúa äîëça íéýìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

(áì):úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

ÓÎÁa‡כו  Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז  ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁ·e¿¿»

e¯‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„ Ï‡¯NÈ È· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»



ldwieעד zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyily meil inei xeriy

(âì)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:úáLçî úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑ הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְִִִֵֶַָ
הּמקֹום  והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשבטים,

הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא הּמׁשּכן, למלאכת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלבצלאל
ּׁשּנאמר מה לד)לקּים לפניֿדל (איוב נּכרֿׁשֹוע "ולא :". ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

(äì)úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
Løç|í÷øå áLçåéðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:ýåýé äeö¦−̈§Ÿ̈«

(á)-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´

:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(â)øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúàŸ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä: ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

e¯b·e˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד  ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äLî éðôlî eç÷iå (â)mFiA dPd ©¦§¦¦§¥¤¦¥§
z`Gd dacPd lM E`iad cg ¤̀¨¥¦¨©§¨¨©Ÿ

(.h"kÎa"k ,d"l lirl)`EdW crFn ld` l` §¥¤Ÿ¤¥¤
mFIA FA Egwl minkgde ,dWn lW¤¤§©£¨¦¨§©
ipXA oke ,dnMWdA zxgnaE eiptNn¦§¨¨§¨¢©©©§¨¨§¥©¥¦
`Ede dacp Fld` l` cFr eil` E`iad¥¦¥¨¤¨¢§¨¨§
cr ,mipO`d l` DzF` `iadl dEv¦¨§¨¦¨¤¨ª¨¦©

mdW Fl Exn`Wàéáäì íéaøî ¤¨§¤¥©§¦§¨¦

.øúBäå íic äúéäåoFxzId did `le §¨§¨©¨§¥§Ÿ¨¨©¦§
icEwR dN` zWxtA xRqIW aEWg xaC̈¨¨¤§©¥§¨¨©¥¤§¥
ld`A gPn did ilE` ,FA EUr dn¤¨©¨¨ª¨¨Ÿ¤
zFUrl F` ,oMWOd wcA z` DA wGgl§©¥¨¤¤¤©¦§¨©£
WCwOA EUri xW`M zxW ilM DÄ§¥¨¥©£¤©£©¦§¨

zFxzFOA(.'c ,'c milwW). ©¨§¨¦

øékæäå:aEzMdàéáäì íòä íéaøî §¦§¦©¨©§¦¨¨§¨¦
(.'d wEqR)mrd z` gAWl , ¨§©¥©¤¨¨

minkgd x`tlE ,mzacpA mi`iaOd©§¦¦§¦§¨¨§¨¥©£¨¦
gAWn mdilr cibPd mbe ,mzEpn`pA§¤¡¨¨§©©¨¦£¥¤§ª¨
,"mrpnl dpgOA lFw xiardW" dfÄ¤¤¤¡¦©©£¤§¨§¨
x`WM madfE mRqkA utg Fl oi` iM¦¥¥¤§©§¨§¨¨¦§¨
`l :xn`W oiprM ,mOrA milWFOd©§¦§©¨§¦§¨¤¨©Ÿ

iz`Up mdn cg` xFng,f"h xAcOA) £¤¨¥¤¨¨¦©¦§¨

(.e"h.c dxez



עה ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyily meil inei xeriy

(âì)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:úáLçî úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑ הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְִִִֵֶַָ
הּמקֹום  והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשבטים,

הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא הּמׁשּכן, למלאכת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלבצלאל
ּׁשּנאמר מה לד)לקּים לפניֿדל (איוב נּכרֿׁשֹוע "ולא :". ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

(äì)úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
Løç|í÷øå áLçåéðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:ýåýé äeö¦−̈§Ÿ̈«

(á)-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´

:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(â)øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúàŸ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä: ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

e¯b·e˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד  ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äLî éðôlî eç÷iå (â)mFiA dPd ©¦§¦¦§¥¤¦¥§
z`Gd dacPd lM E`iad cg ¤̀¨¥¦¨©§¨¨©Ÿ

(.h"kÎa"k ,d"l lirl)`EdW crFn ld` l` §¥¤Ÿ¤¥¤
mFIA FA Egwl minkgde ,dWn lW¤¤§©£¨¦¨§©
ipXA oke ,dnMWdA zxgnaE eiptNn¦§¨¨§¨¢©©©§¨¨§¥©¥¦
`Ede dacp Fld` l` cFr eil` E`iad¥¦¥¨¤¨¢§¨¨§
cr ,mipO`d l` DzF` `iadl dEv¦¨§¨¦¨¤¨ª¨¦©

mdW Fl Exn`Wàéáäì íéaøî ¤¨§¤¥©§¦§¨¦

.øúBäå íic äúéäåoFxzId did `le §¨§¨©¨§¥§Ÿ¨¨©¦§
icEwR dN` zWxtA xRqIW aEWg xaC̈¨¨¤§©¥§¨¨©¥¤§¥
ld`A gPn did ilE` ,FA EUr dn¤¨©¨¨ª¨¨Ÿ¤
zFUrl F` ,oMWOd wcA z` DA wGgl§©¥¨¤¤¤©¦§¨©£
WCwOA EUri xW`M zxW ilM DÄ§¥¨¥©£¤©£©¦§¨

zFxzFOA(.'c ,'c milwW). ©¨§¨¦

øékæäå:aEzMdàéáäì íòä íéaøî §¦§¦©¨©§¦¨¨§¨¦
(.'d wEqR)mrd z` gAWl , ¨§©¥©¤¨¨

minkgd x`tlE ,mzacpA mi`iaOd©§¦¦§¦§¨¨§¨¥©£¨¦
gAWn mdilr cibPd mbe ,mzEpn`pA§¤¡¨¨§©©¨¦£¥¤§ª¨
,"mrpnl dpgOA lFw xiardW" dfÄ¤¤¤¡¦©©£¤§¨§¨
x`WM madfE mRqkA utg Fl oi` iM¦¥¥¤§©§¨§¨¨¦§¨
`l :xn`W oiprM ,mOrA milWFOd©§¦§©¨§¦§¨¤¨©Ÿ

iz`Up mdn cg` xFng,f"h xAcOA) £¤¨¥¤¨¨¦©¦§¨

(.e"h.c dxez

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k iriax meil inei xeriy

(ä)àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®
úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä écî¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬

:dúàŸ¨«
i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודה מּכדי יֹותר צר. ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(å)Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´
Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà äMàå§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

:àéáäî íòä àìkiå©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑ מניעה .לׁשֹון «ƒ»≈ְְִָ

(æ)úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñ Ÿ¨®§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»
היתה  ההבאה לכל ּומלאכת הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּולהֹותר  אֹותּה לעׂשֹות מׁשּכן ׁשל .הּמלאכה ְְְֲִֵֶַַָָָָ

¯˙B‰Â∑ח)ּכמֹו "והכּבד (לעיל ג)ּבֹו",ל את : ב :(מלכים ¿≈ְְְִֵֶַ
מֹואב  את .""והּכֹות ְֶַָ

ß '` xc` a"k iriax mei ß

(ç)-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNò áLç äNòî íéáøk éðL úòìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

·È¯LÓ˙‡ו  ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

aÚÓÏ„ז  ‡z„·Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙¯˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

È˙ח  ‡z„·Ú È„·Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äëàìî ãBò eNòé ìà äMàå Léà (å)¦§¦¨©©£§¨¨
`l m` :oke ,dk`ln `xTi oFnOd©¨¦¨¥§¨¨§¥¦Ÿ

Edrx zk`lnA Fci glW(.'f ,a"k lirl), ¨©¨¦§¤¤¥¥§¥

iptl xW` dk`lOd lbxl,b"l ziW`xA) §¤¤©§¨¨£¤§¨©§¥¦

(.c"iqnpe dfanp dk`lOd lke ,'`Îl`EnW) §¨©§¨¨§¦§¨§¨¥§¥

(.'h ,e"hmEW cFr E`iai `NW" ,oiprde .§¨¦§¨¤Ÿ¨¦
:xn` la` ."WcTd zk`lnl xaCìà ¨¨¦§¤¤©Ÿ¤£¨¨©©

,äëàìî ãBò eNòémiWPd qipkdl ©£§¨¨§©§¦©¨¦
dPde ."miGrd z` zFeh" cFr Eidi `NW¤Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¦§¦¥
mdn rpnE ,dUrn `xTi d`add mB©©£¨¨¦¨¥©£¤¨©¥¤

.lMdf dxez ©Ÿ
éNòa áì íëç ìë eNòiå (ç)©©£¨£©¥§Ÿ¥
øNò ïkLnä úà äëàìnä©§¨¨¤©¦§¨¤¤

.úòéøézk`ln dxFYA xifgd dPd §¦Ÿ¦¥¤¡¦©¨§¤¤
minrR Wng oMWOdz` xiMfd iM , ©¦§¨¨¥§¨¦¦¦§¦¤

xn` dNgY .llkaE hxtA d`ESA DNMª¨©©¨¨¦§¨¦§¨§¦¨¨©
KM ziUre KM ziUre(.b"n ,g"kÎ 'i ,d"k), §¨¦¨¨§¨¦¨¨

:llM KxcA mNM xiMfd ok ixg`eeNòå §©£¥¥¦§¦ª¨§¤¤§¨§¨

ãòBî ìäà úà Eúéeö øLà ìk úà¥¨£¤¦¦¦¥Ÿ¤¥
,úãòì ïøàä úàå:crøLà ìëk §¤¨¨Ÿ¨¥ª©§Ÿ£¤

eNòé Eúéeö(.`"iÎ'e ,`"l lirl). ¦¦¦©£§¥

íòhäåciBIW dWnl mXd dESW ,dfA §©©©¨¤¤¦¨©¥§¤¤©¦
lklE a`ild`e l`lvA l ¤̀§©§¥§¨¢¦¨§¨
ok ixg`e DllkA dk`lOd minkgd©£¨¦©§¨¨¦§¨¨§©£¥¥
ExWki `l iM ,DzFUrl dil` Eaxwi¦§§¥¤¨©£¨¦Ÿ¦§§
lM ErnWIW cr WcTd zk`lnl¦§¤¤©Ÿ¤©¤¦§§¨
mdilr ElAwie DzF` Epiaie dk`lOd©§¨¨§¨¦¨¦©§£¥¤
dUrOd zrWaE .DnilWdl ErcIW¤¥§§©§¦¨¦§©©©£¤

(.'kÎ`"i ,d"l lirl)KxcA dNgY DzF` xiMfd §¥¦§¦¨§¦¨§¤¤
xMfPd llMd(.`"iÎ'e ,`"l lirl):xn`e , ©§¨©¦§¨§¥§¨©

úà 'ä äeö øLà ìk úà eNòéå eàBáé̈§©£¤¨£¤¦¨¤
Bìäà úà ïkLnäo`Mn xQgie ,'Fbe ©¦§¨¤¨¢§¦©¥¦¨

xn`l dWn Kxvd i`CeA iM ,cg` hxR§¨¤¨¦§©©ª§©¤¥Ÿ
EUr dk`lOd miUFrd minkgd l ¤̀©£¨¦¨¦©§¨¨£
KM drixid Kx` ,zFrixi xUr oMWOd©¦§¨¤¤§¦Ÿ¤©§¦¨¨
xiMfd `le ,dk`lOd lkA oke ,KM agxe§Ÿ©¨§¥§¨©§¨¨§Ÿ¦§¦

lMd mdl xn`W rEcIA iM ,df aEzMd©¨¤¦©¨©¤¨©¨¤©Ÿ
.xace xaC lM ok EUrW ixg` ,xcQM©¥¤©£¥¤¨¥¨¨¨§¨¨
hxtl dWn Kxvd `l iM ,dfA mrHde§©©©¨¤¦Ÿª§©¤¦§Ÿ
xW`M xacA xaC dUrOd lM mdl̈¤¨©©£¤¨¨§¨¨©£¤

d`ESA xMfd(.b"n ,g"k .'i ,d"k)dUrOaE ª§©©©¨¨©©£¤
(.a"n ,h"l .'g ,e"l)EN`M mdl Exvw la` ,£¨¨§¨¤§¦

Wng zFrixi xUrA oMWn EUrIW xn`̈©¤©£¦§¨§¤¤§¦¨¥
cbpM,LîçzF`lEl EUri iM Epiad mde §¤¤¨¥§¥¥¦¦©£¨

lkA dfA `vFIke ,adf iqxwe zFliAwn©§¦§¦§¥¨¨§©¥¨¤§¨
mde ,oiprd mdl fnx dxvwA dk`lOd©§¨¨¦§¨¨¨©¨¤¨¦§¨§¥
hxRA Kix`d `l oM lr ,lMd Epiad¥¦©Ÿ©¥Ÿ¤¡¦©§¨
aEhe mzpiaE mznkg aEzMd fnxi ,dGd©¤¦§Ÿ©¨¨§¨¨¦¨¨§

oM xg`e .mdAW lkVd(.a"nÎh"l .'g ,e"l) ©¥¤¤¨¤§©©¥
xifgdhxRd KxcA DNM dk`lOd ¤¡¦©§¨¨ª¨§¤¤©§¨

oFW`xd(.b"nÎg"k .'i ,d"k lirl):ìk Nòiå ¨¦§¥©©©¨
,ïkLnä úà äëàìnä éNòa áì íëç£©¥§Ÿ¥©§¨¨¤©¦§¨
úà Nòiå ,íéfò úBòéøé eNòiå©©£§¦¦¦©©©¤

íéLøwä.'Fbe ©§¨¦§



ldwieעו zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k iriax meil inei xeriy

(è)änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì§¨©§¦«Ÿ

(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

(àé)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNò ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

(áé)íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò úàììª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:úçà-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçàô ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

‡ÔÈnט  ‡ÈÓ˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

LÓÁÂי  ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡יא  ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

Á„‡יב  ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡˙Èz ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»
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ÔÈn‡aטו  ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז  ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז  ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח  ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט  ÈÎLÓ ‡kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLכ  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcכג  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚכד  ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ



ldwieעח zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(äë)äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNò¤§¦¬§¨¦«

(åë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

(çë)ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

(èë)-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤
ì äNò ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−

:úòö÷nä©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

(áì)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½
:äöwä-ìà äöwä-ïî¦©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

(äì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

(åì)áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå̈«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

kLÓ‡כח  ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÏÚכט  ÔÈeÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡לב  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג  ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד  ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

Ú·ˆeלה  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

ÔeÙÁÂלו  ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»



עט ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(äë)äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNò¤§¦¬§¨¦«

(åë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

(çë)ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

(èë)-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤
ì äNò ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−

:úòö÷nä©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

(áì)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½
:äöwä-ìà äöwä-ïî¦©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

(äì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

(åì)áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå̈«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

kLÓ‡כח  ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÏÚכט  ÔÈeÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡לב  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג  ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד  ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

Ú·ˆeלה  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

ÔeÙÁÂלו  ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(æì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî Nòiå©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈

ô :úLçð§«¤

æì(à)íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑ חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹו,לפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשמֹו על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן לז,לפי (רש"י ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
את א) עׂשה ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיׁש

את  ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהארֹון

ּומּובן  עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפרת
הארֹון  על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה לא אחד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשאדם

" נאמר זֹו "ועׂשּו(ּומּסּבה ולא הּכלים).ועׂשית ארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

(á)øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬
:áéáñ áäæ̈−̈¨¦«

(â)åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
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(æè)íéìkä-úà Nòiå|-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤
úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ
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:åéúðø÷©§Ÿ¨«

(åë)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
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:íäa BúàŸ−¨¤«
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(èë)úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqäñ ©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©

efÁ¯‰‡כ  ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

È‚„‡כב  dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג  ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
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Lã÷ äçLnä ïîL úà Nòiå (èë)©©©¤¤¤©¦§¨Ÿ¤
.øBäè íénqä úøè÷ úàå`l §¤§Ÿ¤©©¦¨Ÿ

lrW ,mixg`A WxR xW`M EN`A WxR¥©§¥©£¤¥©©£¥¦¤©
minUA gTIe" :xn`IW iE`x x`Xd KxC¤¤©§¨¨¤Ÿ©©¦©§¨¦
onW FzF` UrIe" 'Fbe "xFxC xn W`xŸ¨§§©©©¤¤

"zlgWE shp miOq gTIe ,Wcw zgWn¦§©Ÿ¤©¦©©¦¨¨§¥¤
zgwxn gwx zxhw DzF` UrIe" ,'Fbe§©©©¨§Ÿ¤Ÿ¥©¦§©©
`NW xEarA iM ,mrHde ."gwFx dUrn©£¥¥©§©©©¦©£¤Ÿ
dUrOd mElWzA d`ESd mdA dxn`p¤¤§¨¨¤©©¨¨§©§©©£¤

mW iYWxR xW`M(.c"l ,'l lirl)zxhTaE , ©£¤¥©§¦¨§¥©§Ÿ¤
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ldwieפב zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy

ß '` xc` d"k ycew zay ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåLîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnàL ©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«

(á)eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´
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i"yx£˙ÁÏ ·e·∑'וכן חלּול, הּוא נב)נבּוב' :(ירמיה ¿À…ְְֵָ
נבּוב" אצּבעֹות ארּבע ÁÏ˙."ועביֹו ·e·∑ ְְְְֶַַָָָ¿À…

והחלל  רּוח, לכל ׁשּטים עצי ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָָהּלּוחֹות
.ּבאמצע  ְְֶַ

(ç)úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîañ §©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑ ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ
אֹותן  ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמראֹות

מׁשה  מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת מּלהביא עּכבּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא
ליצר  ׁשעׂשּויים מּפני הּקדֹוׁשּֿבהן לֹו אמר הרע. ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
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:d˙È»≈

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úàávä úàøîa (ç)l`xUi zFpA §©§Ÿ©Ÿ§Ÿ§¦§¨¥
ociA EidúBàøîodA zF`FxW ¨§¨¨©§¤¨¤

,EaMr `l ozF` s`e zFhXwzn odWM§¤¥¦§©§§©¨Ÿ¦§
oiiEUrW ipRn odA q`Fn dWn dide§¨¨¤¥¨¤¦§¥¤£¦
`Ed KExA WFcTd Fl xn` ,rxd xvIl©¥¤¨©¨©©¨¨

on oiaiag EN`Ecinrd odici lrW lMd ¥£¦¦¦©Ÿ¤©§¥¤¤¡¦
miWPdúBàáö,'Eke mixvnA zFAx ©¨¦§¨©§¦§©¦§

mFlW mEUl `EdW mdn xFIMd dUrpe§©£¨©¦¥¤¤¨¨
miOd on zFwWdl FYW`l Wi` oiA¥¦§¦§§©§¦©©¦
.dxYqpe dlrA Dl `PTW dX`l FAW¤¨¦¨¤¦¥¨©£¨§¦§§¨

dGd WxcOA mrHde .i"Xx oFWl`nEgpY) §©¦§©©©©¦§¨©¤©§¨

(.'i icEwRElAw oMWOd zk`ln lkAW , §¥¤§¨§¤¤©¦§¨¦§
:aizkcM ,miWPd on oihiWkYdeàáiå ©©§¦¦¦©¨¦§¦§¦©¨Ÿ

íéLpä ìò íéLðàä(.a"k ,d"l lirl), ¨£¨¦©©¨¦§¥

,æîeëå úòaèå íæðå çç eàéáäå§¥¦¨¨¤¤§©©©§¨
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oiiEUrW ipRn odA q`Fn dWn dide§¨¨¤¥¨¤¦§¥¤£¦
`Ed KExA WFcTd Fl xn` ,rxd xvIl©¥¤¨©¨©©¨¨

on oiaiag EN`Ecinrd odici lrW lMd ¥£¦¦¦©Ÿ¤©§¥¤¤¡¦
miWPdúBàáö,'Eke mixvnA zFAx ©¨¦§¨©§¦§©¦§

mFlW mEUl `EdW mdn xFIMd dUrpe§©£¨©¦¥¤¤¨¨
miOd on zFwWdl FYW`l Wi` oiA¥¦§¦§§©§¦©©¦
.dxYqpe dlrA Dl `PTW dX`l FAW¤¨¦¨¤¦¥¨©£¨§¦§§¨

dGd WxcOA mrHde .i"Xx oFWl`nEgpY) §©¦§©©©©¦§¨©¤©§¨

(.'i icEwRElAw oMWOd zk`ln lkAW , §¥¤§¨§¤¤©¦§¨¦§
:aizkcM ,miWPd on oihiWkYdeàáiå ©©§¦¦¦©¨¦§¦§¦©¨Ÿ

íéLpä ìò íéLðàä(.a"k ,d"l lirl), ¨£¨¦©©¨¦§¥

,æîeëå úòaèå íæðå çç eàéáäå§¥¦¨¨¤¤§©©©§¨

ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy
הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי 'קּבל, ֲִִִִֵֵַַַָָֹּברּוֿהּוא:

צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ּבמצרים,רּבֹות ׁשעלֿידיהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הֹולכֹות  היּו ,ּפר ּבעבֹודת יגעים ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו
אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ְֲֲִִִֶֶַַָָָּומֹוליכֹות
ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל הּמראֹות ְְְְְְִַַַַַַָָָָונֹוטלֹות

מּמ,ּומׁשּדלּתֹוּבּמראה  נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ
ונזקקֹות  ּתאוה, לידי לבעליהן מביאֹות ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּומּתֹו

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות ח)להם :(שה"ש ְְְְֱִֶֶֶַַָָ
"ּבמראֹות  ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַ"ּתחת
ׁשלֹום  לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַָָָהּצֹובאֹות".

למי  ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַּבין
ּבעלּה לּה מראֹות ׁשּקּנא ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכּכר  ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּמׁש,
לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש למדּת,וגֹו' ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְִַַַַַָָָָֹֻ

ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נׁשּיא' 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, ,רּבי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּתרּגּום  ּבלע"ז,והּוא מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְֶַַַַ
ּביׁשעיה מצינּו וכן ג)(ׁשפיעגעל), :(ישעיה ְְִִֵַָָ

'ּומחזיתא' מתרּגמינן: ˆ·‡e."והּגליֹונים" ¯L‡∑ ְְְְְְְִִִַַַָָָ¬∆»¿
.נדבתן להביא  ְְִִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

צריכה  למּטה לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו הּצֹובאֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּמראֹות
עז  הוי ּכמאמר נחּוׁשה", ּד"מצח ּבאֹופן העבֹודה ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַָָָלהיֹות
הּוא  לזה והּכח כּו'. הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ׁשּלא כּו', ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּכּנמר

ראׁשי־ "נחׁשת", ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז וזה הּתֹורה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל־ידי
ּתֹורה". ׁשּלמעלה חכמה "נֹובלֹות ְְְְֵֶַָָָָּתיבֹות

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ
:änàa äàî øæLî LL¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½
íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−

:óñk̈«¤

(áé)íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´
íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå äøNò£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−

:óñk̈«¤

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

È„¯Òט  ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

LÁ‡י  ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא  ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

ÔÈn‡aיב  ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

‡ÔÈn:יג  ÔÈLÓÁ ‡ÁÈ„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

æîekäåFWxcn itM(:c"q zAW)xzFi §©¨§¦¦§¨©¨¥
,dacPd lM daxrzp mW la` ,q`np¦§¨£¨¨¦§¨§¨¨©§¨¨
hiWkYd on cgin ilM EUrIW la £̀¨¤©£§¦§ª¨¦©©§¦
xgFA dWn did `l rxd xvIl iEUrd¤¨©¥¤¨©Ÿ¨¨¤¥
.dxEaBd iRn oM Fl xn`PW cr KkA§¨©¤¤¡©¥¦¦©§¨

àìå:df itl WxRzi Ki` iYrciøLà §Ÿ¨©§¦¥¦§¨¥§¦¤£¤
.ãòBî ìäà çút eàáöilE`e ¨§¤©Ÿ¤¥§©

l` `idd dacPd miWPd E`iadW xn`iŸ©¤¥¦©¨¦©§¨¨©¦¤
F`xTW dWn ld`,ãòBî ìäà`Ede Ÿ¤¤¤§¨Ÿ¤¥§

ld` iM ,xEACd iR lr odn lAw Fnvr©§¦¥¥¤©¦©¦¦Ÿ¤

:mBxY qElwp`e .oicr dUrp `l oMWOd©¦§¨Ÿ©£¨£©¦§ª§§¦§¥
,"`pnf oMWn rxzl d`lvl o`iz`c"§¨¦¨§©¨¨¦§©©§©¦§¨
EidW xn`W `"x ixacl eixaC mihFp¦§¨¨§¦§¥¤¨©¤¨
ze`Yn Exqe ,'d zFcaFr dN`d miWPd©¨¦¨¥¤§§¨¦©£©
,dacp "odizF`xn" Epzpe ,mlFrd df¤¨¨§¨§©§¥¤§¨¨

l` "mFie mFi lkA zF`aE"ìäà çút ¨§¨¨¤¤©Ÿ¤
ãòBî.zevOd ixaC rnWle lNRzdl ¥§¦§©¥§¦§Ÿ©¦§¥©¦§Ÿ
ïëzéåhWRd KxcA xn`PW cFr §¦¨¥¤Ÿ©§¤¤©§¨

dUrWúBàønî Bpëå øBikä ¤¨¨©¦§©¦©§
miWPdøLàodn E`AàáölFcB ©¨¦£¤¨¥¤¨¨¨

l` Etq`peãòBî ìäà çútzzl §¤¤§¤¤©Ÿ¤¥¨¥
zWgp dide ,oAl zacpA odizF`xn©§¥¤§¦§©¦¨§¨¨§¤
,c`n dtie hxnn llw zWgp zF`xOd©©§§¤¨¨§Ÿ¨§¨¤§Ÿ
,dGd ilMl dNgYn FzF` cgi oM lre§©¥¦¥¦§¦¨©§¦©¤
zF`aE zFtq`p oM ozF`xA miWPde§©¨¦¦§¨¥¤¡¨¨
odizF`xn oNM zzl zF`av zF`av§¨§¨¨¥ª¨©§¥¤
oFkp mbe .FPke xFIMd lM odA zFUrdl§¥¨¨¤¨©¦§©§©¨
oipr ipRn dNgYn KkA EpEMzIW `Ed¤¦§©§§¨¦§¦¨¦§¥¦§©
dgnUA odilr oM ElAw ode ,dhFQd©¨§¥¦§¥£¥¤§¦§¨

.odizF`xn lM FA zzl EaCpzdeh dxez §¦§©§¨¥¨©§¥¤



ldwieפד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåíéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnò änà äøNò Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äL §¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æé)(íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹
íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤
:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá äîB÷å§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«

i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר קלעי ּכמּדת. ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh jxk zegiy ihewl)

החצר קלעי יח)ּכמּדת לח, לּתן (רש"י הּכתּוב ׁשּבא היינּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשער טעם ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות עׂשר ׁשהיה ֶֶֶֶֶַָָָֹהאהל,

החצר קלעי ּכחלקלעּמת הּוא הּמס ולכן מהּקלעים - , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגבהם. ּגבהֹו להיֹות ְְְְִִָָָָצרי

(èé)úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë)ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

ÔB‰È„enÚיד  ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו  Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז  ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז  ÈÂÂ ‡LÁ ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»

:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«»«≈«¿»

ÏÎz‡יח  ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡¯Úa‡יט  ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

BÁÒ¯כ  ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁcƒ¿»»

äîø ¯ îø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

לימוד פנימיות התורה פועל שגם הלימוד דגלייא שבתורה הוא באופן שניכר בו החיבור עם הקדוש-ברוך-הוא נותן התורה.
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



פה ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåíéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnò änà äøNò Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äL §¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æé)(íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹
íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤
:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá äîB÷å§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«

i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר קלעי ּכמּדת. ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh jxk zegiy ihewl)

החצר קלעי יח)ּכמּדת לח, לּתן (רש"י הּכתּוב ׁשּבא היינּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשער טעם ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות עׂשר ׁשהיה ֶֶֶֶֶַָָָֹהאהל,

החצר קלעי ּכחלקלעּמת הּוא הּמס ולכן מהּקלעים - , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגבהם. ּגבהֹו להיֹות ְְְְִִָָָָצרי

(èé)úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë)ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

ÔB‰È„enÚיד  ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו  Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז  ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז  ÈÂÂ ‡LÁ ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»

:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«»«≈«¿»

ÏÎz‡יח  ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡¯Úa‡יט  ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

BÁÒ¯כ  ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁcƒ¿»»

äîø ¯ îø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

יום ראשון - י"ט אדר א'
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב אדר א'
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' אדר א'
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג אדר א'
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א אדר א'
פרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד אדר א'
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה אדר א'
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

לשבוע פרשת ויקהל 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 
כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 
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 



`'פו xc` 'kÎh"i ipyÎoey`x mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ט ראשון יום
ì÷øôיום ראשון ֿשי י "ט ֿכ 'אדר א ' ,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr.â"äëå ä÷ãöä

א' אדר כ' שי יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåñ 'éçáá åìéôàå,hl 'nr cr.'åëå äðùå øáòù

äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨
øöiä úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò ¯ Bæk äîeöò£¨¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¤¤¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mr dnglnd -,äáäì Làk øòBaälw"a - ©¥§¥¤¨¨
,rxd xvia mglidl eilry ,zepxwd iayein "milwayúBéäì¦§

ãçt éðtî øaLðå òðëð¦§¨§¦§¨¦§¥©©
.'ä`ed m`d ,`p opeazi -

dfk sweza mgel ok`
rbepa ,rxd exvia
lry itk ,dpeeka dlitzl
megll "milway lw"d
mb jke ;ely rxd xvia
mixg` mipiprl rbepa

.oldl xaecn mdilrïëå§¥
ìëå ïBænä úkøa ïéðòa§¦§©¦§©©¨§¨
úBönäå ïéðäpä úBëøa¦§©¤¡¦§©¦§

,olek dpiidzy -,äðeëa§©¨¨
zeyxcp jk myly -
cbp dnglne zevn`zd

,rxd xvidéøö ïéàåC §¥¨¦
úBönä úðek øîBì©©¨©©¦§

ì.ïîLmyl oniiwl - ¦§¨
,d"awd ly enyle devn

xvid mr dnglne dlecb zevn`zd i`cea zyxcp jk myly
ea xqg oiicry ,envra `evnl leki `edy xacd xexae ,rxd

.zeevn miiwn `edyk dnyl dpeekaïëåepnn yxcpyk - §¥
,mglidløúBé äaøä ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ©§¥¥

Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçîdnk cr cenll ick ,ik - ¥¤§§§¦¦§§¦
dcnzda cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy
cenll ick ,j` .e"h wxta lirl xkfpk ,llk mglidl eilr oi` -

,wx zeidl leki df - ezelibxe erah xy`n xzeiéãé-ìò©§¥
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôeb íò äîeöò äîçìî- ¦§¨¨£¨¦¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidl xak eilr jk lry,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íò ïBéîãå Cøò dì ïéàå- §¥¨¤¤§¦§¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnly itk ,"milway lw"aéø÷îc,`xwpy -òLø" §¦§¥¨¨
.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöé çvðî Bðéà íà "øeîb̈¦¥§©¥©¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

ezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglny ixd -dpi` -
cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd eznglnl llk dnec
xy`n xzei daxd
eilr jk myly ,epevxa
dlecb dnglna wa`idl
,envr z` `p wecai -
dngln el yi ok` m`
lw"d lv`y s`e .efk
`id dnglnd "milway
- "rxn xeq" ly mipipra
dyre"a xqg elv` eli`e
epax jk lr xne` - "aeh

:owfdúðéça él äîe©¦§¦©
él äîe ,"òøî øeñ"¥¨©¦
¯ "áBè äNòå" úðéça§¦©©£¥
Cìnä úåöî àéä ìkä©Ÿ¦¦§©©¤¤
ãçéîe ãéçé LBãwä©¨¨¦§ª¨

.àeä-Ceøalcadd - ¨
dyre"l "rxn xeq" oiay
rbepa wx `ed "aeh
zeevnd meiw mvra j` ,jkn raepy dne zepeek ly mipiprl
cigi `edy ,zeevnd lr deeivy df ,deevnd cvn oi` -©
mipipra ie`xk eznigl i` ,`linn .mdipia lcad mey ,cgeine
xeq" ly mipipra fld ly ezelykidl dnec "aeh dyre" ly

."rxn,úBöî øàLa ïëåepnn yxcp ,oniiwl icky - §¥¦§¨¦§
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevn -ä÷ãvä úãBáò Bîk- §£©©§¨¨

ly ote`a dwcv zzldcearyi xy`n xzei dwcv zzl ,
,ezelibxae epevxa.àðåb éàäëeleki `ed mda ,dnecke - §©©§¨

.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envra `evnl

øeñ" úðéçáa elôàå©£¦¦§¦©
Léà ìk ìBëé ,"òøî¥¨¨¨¦
BLôða àöîì ìékNî©§¦¦§Ÿ§©§
òøäî éøîâì øñ BðéàL¤¥¨§©§¥¥¨©

ìk ìkî ìka11íB÷îa , ©Ÿ¦ŸŸ§¨
éøvLäîeöò äîçìîì C ¤¨¦§¦§¨¨£¨

,ìéòì økæpä Cøòk- ¨¤¤©¦§¨§¥

lw"n zyxcpd dnglnd
,"milwayúBçt elôàå©£¦¨

,ìéòì økæpä Cøòî- ¥¤¤©¦§¨§¥
dnigl epnn zyxcpyk
yxcp xy`n xzei dlw
leki `ed oi` - fldn

,ef dnglna cenrlïBâk§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé

.â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù

øåñ 'éçáá 'éôàå
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ(האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא [וכהדוגמא



פז '` xc` `"k iyily mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"א שלישי יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà úîàá ìáà,hl 'nr cr:úåââùë

Bà ,äàð äçéN òöîàa ÷éñôäì,rvn`a -úeðâa øetñ §©§¦§¤§©¦¨¨¨¦¦§
elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷ éàðb elôàå ,Bøáç£¥©£¦§©¨¨§©§Ÿ©¤¡¤©£¦

z`f xtqn `edyk -,Bîöò úBwðì éãkeniy`i `ly -eze` §¥§©©§
,df i`pbaòãBpk12àäî,dnn -åéáàì ïBòîL éaø øîàc ©©¥¨§¨©©¦¦§§¨¦

:LBãwä eðaøxywa - ©¥©¨
azkp `ly jaeqn hbl

:jixvy enkàðà åàì"¨£¨
àãeäé àlà ,déáúk©§¥¤¨§¨

,"déáúk àèiç`l" - ©¨¨©§¥
Îik ,hbd z` izazk ip`
- "`hiig dcedi m`
jka did mewn eze`a
jkÎlk `l i`pb meyn
ea ynzyd `ede ,lecb
,envr z` zewpl ick

z`f lkae:Bì øîàå- §¨©
iax epal yecwd epax

:oernylî Clk""òøä ïBL,"rxd oeyln jl jl" -íL ïiò] ©¥¦¨¨©©¥¨
,[àøúa àáác é ÷øt Léø àøîbamc`l el xyt`y ixd - ©§¨¨¥¤¤§¨¨©§¨

ldpn `ed oi` ,"rxn xeq" ly mipipra mby ,envra `evnl
,rxd exvie eteb mr dnglnd z` ie`xkàðåb éàäëednece - §©©§¨

,jkl.àáeè éçéëLc élî änk,miax migiky mixac - ©¨¦¥¦§¦¥¨
`ed oi`y ,envra `evnl leki cg` lky ,ixd .zeaexw mizra

.rxd xvid z` gvpl witqn mgelBîöò Lc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥©§

àúéøBàcî àeäL ,Bì øzna13,z` ycwl aiiegn mc`y - ©ª¨¤¦§©§¨
: ,mixzend mixac mb zeyrln rpnidle envráeúkL Bîk14: §¤¨

"'Bâå ízLc÷úäå" ,"'Bâå eéäz íéLã÷"15;`ed ,z`f lkae - §Ÿ¦¦§§§¦§©¦§¤§
zyxcpyk ,dzenilya ef devn miiwn `ed oi`y ,envra `ven
,dnevr dngln epnn

íéøôBñ éøác ,íâå- §©¦§¥§¦
eraw minkgy mixac

,mze`éøácî íéøeîç£¦¦¦§¥
äøBz16.'eëåitl mby - ¨§

jnvr ycw"y dricd
- opaxcn `ed "jl xzena
,opax erawy mipic ixd
.dxezd ipicn mixeng
àöBiëå elà ìkL àlà¤¨¤¨¥§©¥
úBðBòî ïä ,ïää¤¥¥£

åéá÷òa Lc íãàäL17, ¤¨¨¨¨©£¥¨
yg `ed oi` ik -

,dxiar meyn jka yiy al my epi`e mzxnegaeNòð íâå§©©£
.'eëå äðLå øáòL úîçî ,øzäkzxne` `xnbdy itk -18: §¤¥¥£©¤¨©§¨¨§

meyn - "xzidk el ziyrp ...da dpye dxiar mc` xary oeik"
oi`y ixd ,xen`l m`zda .edyna `heg `edy ,yg epi`y

xzei aeh `edmyk ik ,"milway lw"d xy`nfldyepi`
eznglna gvpl wa`zn`edmb jk ,`ed,dngln ldpn epi`

zepeiqpa cenrl ickely.

,"mc` lk ipta gex lty iede" mixne` ixd l"f epinkg ,mxa
`ed ,`eti` ,dna - "milway lw"d ipta elit`rexblw"dn

:owfd epax jk lr xne` - ?"milwayàeä íà ,úîàa ìáà- £¨¤¡¤¦
,oeaygd z` dyery mc` eze`,øôñ òãBécenll rcei - ¥©¥¤

,dxezúøBúa ÷éæçîe©£¦§©
õtçé íé÷ìà úáø÷å ,'ä§¦§©¡Ÿ¦¤§¨
,àNpî BðBò ìBãb ¯¨£¦§Ÿ

BúîLàåéìôëa äìãb §©§¨¨§¨§¦§¥
íéìôk?dnl jk lke - ¦§©¦

íçìð BðéàM äîa§©¤¥¦§¨
Cøòa Bøöé ìò øabúîe¦§©¥©¦§§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

ìéòì úøkæpäzyxcpd - ©¦§¤¤§¥
ezny` ."milway lw"dn
`eti` `id xtq rceid ly

,daxda dlecbúîLàî¥©§©
éáLBiî íélwaL ì÷©¤©©¦¦§¥
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àáé ë"çàå àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו מסביר ˘·‡Ó˙"לכאורה האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך בתכלית,Ò„¯דיעה עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות אותה Â·ˆÚ˙העדר ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
Ú‚¯‰) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות זה Ê"Á‡Ïדהעדר שאין שביאר,

מהפךÂ‡„¯·‰עצבות דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰ העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' א.7.האמתי ה, הכושר 8.ברכות שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

שעת  היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות
נתון  שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות
כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר
שמחה-קדושה  באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו
הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה,



`'צ xc` a"k iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,BaL úéðeiçä.sebd z` dignd zindad ytpd -ìáà ©¦¦¤£¨
ì÷a elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦§©

,íélwaLdwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mb ,oky - ¤©©¦
,lrnnLnî úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ©¨

,dúBéçäì da Laìîä©§ª¨¨§©£¨
àéäL ÷øytpd - ©¤¦

,ziwl`d,úeìb úðéçáa¦§¦©¨
ly zindad ytpa -
ip`y drya ,dtilwd
cexi ipgex avna `vnp

.dfkïk-íàå,ixd - §¦¥
,äaøcà:jtidl -ìk ©§©¨¨

úéìëúa éðàM äî©¤£¦§©§¦
áeòzäå 'äî ÷eçøä̈¦¥§©¦
Lôð éøä ¯ õewLå§¦£¥¤¤
úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨
úeðîçøäå ,øúBé ìBãb̈¥§¨©£¨
äæìå ,ãàî äìBãb äéìò̈¤¨§¨§Ÿ§¨¤

,okle -éúnâî ìk íéNà̈¦¨§©¨¦
dàéöBäì éöôçå§¤§¦§¦¨
,äæ úeìbî dúBìòäìe§©£¨¦¨¤
äéáà úéa ìà dáéLäì©£¦¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðk:xnelk - ¦§¤¨
dzidy enk ,dyxeyl
,éôeâa äLaìúpL íã÷Ÿ¤¤¦§©§¨§¦

äúéäL,f` -úììëð ¤¨§¨¦§¤¤
úãçéîe Cøaúé BøBàa§¦§¨¥§ª¤¤
äzò íâå ,úéìëúa Bnò¦§©§¦§©©¨

äz ïkúãçéîe äìeìk à ¥§¥§¨§ª¤¤
,Cøaúé Ba,didi dfe - ¦§¨¥

ïäa Léaìäì ,úBöîe äøBúa éúnâî ìk íéNàLkdxeza - §¤¨¦¨§©¨¦§¨¦§§©§¦¨¤
,zevnaeäéúBðéça øNò ìkzegeke zepiga zxyr lky - ¨¤¤§¦¤¨

"yeal" didi "lky"dy ,zeevne dxeza miyaeln eidi ytpd
xeaice dyrna zeevnd meiwa - "zecn"de ,dxezd zpada
,'eke 'd z`xie 'd zad` zecn oda zeyealy enk ote` eze`a

ìéòì økæpk9,älôz úåöîa èøôáecgeina zbyen da - ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©§¦¨
dyxeyl dxywle dzelbn ziwl`d ytpd z` `ivedl dnbnd

:ici lr - zewl`a÷òöì,dlitzd zrya wrvz ytpdy -ìà ¦§Ÿ¤
,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa dúeìbî dì øva 'ä©©¨¦¨¨§¦©§ª¨§¦¨¦©§¥

Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìednypd z` `ivedl ,ef dcear - §¨§¨¦§¨¥§
dxez iciÎlr d"awd mr dcegiil dxifgdle seba dzelbn

,hxta dlitz iciÎlre llka zeevneäáeLz" úðéça àéä¦§¦©§¨
"íéáBè íéNòîe10"miaeh miyrn"e "daeyz" dxe`kl ,oky - , ©£¦¦

z` aihidle owzl ick d`a "daeyz" :mipey mipipr ipy md
zeevnd meiw md ,"miaeh miyrn" eli`e ,aehÎ`ld xard

miyrpd miaeh mipipredzr- "xar"l zekiiy mey mdl oi`e ,
daeyz :cg` xac md eli`k mdipy z` mixywn ,`eti` ,cvik
daeyza zg` dry dti" :l"f epinkg oeylk) ?miaeh miyrne
miaehd miyrndy ,o`k xaqeny itk ,`l` .("miaeh miyrne
jezn zeyridl mikixv
oaei - dxen`d dpeekd

:xacdíéNòî ïäL¤¥©£¦
éãk äNBòL íéáBè¦¤¤§¥

áéLäì,ytpd z` - §¨¦
`idy"'ä ÷ìç"- ¥¤

,d"awdlàøB÷îì¦§¨
.ïéîìò ìëc àLøLå- §¨§¨§¨¨§¦

lk yxeye xewn `edy
miyrny ,ixd .zenlerd

miaehdl`mixeyw
dxewnl ytpd zxfgda
oipr dfy ,dyxeye

"daeyz"d.
ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨
àéä ,äaø äçîNa åéîé̈¨§¦§¨©¨¦
dúàöa Lôpä úçîN¦§©©¤¤§¥¨
äáLå ,áòúîä óebäî¥©©§Ÿ¨§¨¨
,äéøeòðk äéáà úéa ìà¤¥¨¦¨¦§¤¨
dzidy enk ,dyxeyl -
ef dayd ,dligza

zrvaznäøBzä úòLa¦§©©¨
,äãBáòäå`edyk - §¨£¨

wqere dxez cnel
ytpd zxfeg ,'d zceara
enk dyxeya dcegiil

.seba dyalzdy iptl dziidyì"æø øîàîëe11ìk úBéäì : §©£©©©¦§¨
.äáeLúa åéîé-epiax w"k oeyl- oaen epi` dxe`klc" : ¨¨¦§¨

`l` - "?daeyz dyri aey dn lr - daeyz dyry xg`l
zaydl mexbl ,dcearae dxeza weqri cinzy ,`id dpeekd

.daeyzd oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpdäçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨
äéäL Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå úeìbäî úàök äìBãb§¨§¥¥©¨§©¦§¨¦§©¤¤¤¤¨¨

íéøeñàä úéáa ïçBèå äéáLa12yxcp `ed ea dyw xq`n - §¦§¨§¥§¥¨£¦
,zekxtne zeyw zeceara weqrl,ätLàa ìeðîeeze`ne - §ª¨§©§¨

avn.Cìnä åéáà úéa ìà éLôçì àöéåel dpzipe - §¨¨§¨§¦¤¥¨¦©¤¤
dgnyd ef ixd - izeklnd eia` zial xefgl zexyt`d
dxezd zceara ,l`xyi oa ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbd
,jln oa `idy ,ytpd z` `iven `ed ,jk ici lr ik ,zeevnde
ekln - dyxeyl dze` xifgne ,mizegpd eipiprae seba dzelbn

.mler lyãîBò óebäL óàå,oiicr -Bîëe ,Báeòúå BöewLa §©¤©¥§¦§¦§
,"àéåçc àëLî" àø÷ðc øäfa áeúkL`xwp sebdy - ¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨§¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
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נתון  שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן,
הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה ד.9.בין יז.10.פרק ד, שבת 11.אבות ראה

א. ˘ËÈÏ"‡:12.קנג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה



צי '` xc` a"k iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

d "ygp") "ygpd xer" - "`iegc `kyn"zetilwd ylyl dpeek
,okl `xwp ,"dbep" ztilwny icedi ly etebe ,ixnbl ze`nhd

("ygpd xer" - "`iegc `kyn"13.ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaä Lôpä,oky - ©¤¤©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

miyrnde zeevnd
lr wx mirityn miaehd
zindad ytpd iyeal
devn ziyrp mciÎlry
dzedn eli`e .zinyb
ytpd ly dzenvre
:xnelk ,zindad
lr miktdp mpi` ,dizegek
,cvik ,"aeh"l jk ici
zeidl leki `ed ,`eti`
drya ,dlecb dgnya
eteb zpigany rcei `edy
x`yp `ed zindad eytpe
- !?zegp avn eze`a oiicr
BLôð ø÷éz ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦©©§
dúçîNa çîNì ,åéðéòa§¥¨¦§Ÿ©§¦§¨¨
dz`ivia ,ytpd zgny -
dzecg`zde ,sebd zelbn
iciÎlr zewl`a ycgn

,dceare dxezøúBé¥
,äæápä óebäîytpdy - ¥©©¦§¤

- eipira dxwi didz
,dfapd eteb xy`n - dzgnya genylìaìáìe áaøòì àlL¤Ÿ§©§¥§©§¥

.óebä ïBáöòa Lôpä úçîNsebd zpigany had ilany - ¦§©©¤¤§¦§©
zpigan dgnya z`f lka didi ,zeavra zeidl daiq zniiw

.daxda eipira dxwiy ,ytpdBæ äðéça ,äpäåly df ote` - §¦¥§¦¨
ytpde sebd zelbn dnvr zwzpn ziwl`d ytpdy ,dcear
x`yp sebdy zexnl ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,zindad

,ezezigpada øîàpL ,íéøöî úàéöé úðéça àéä14ék" : ¦§¦©§¦©¦§©¦¤¤¡©¨¦
,"íòä çøá.dgixa ly dxeva mixvnn `vi l`xyi mry - ¨©¨¨

,úàæk äúéä änì ,deîz àeä äøBàëìc"gexal" - §¦§¨¨©¨¨¨§¨¨Ÿ
,mixvnnì äòøôì eøîà elà éëåàì ,íìBòì éLôç íçlL §¦¦¨§§©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨Ÿ

ì çøëî äéä?íçlLdid ,eilr ekzipy zeknd xyr ixg` - ¨¨ª§¨§©§¨
zeidl jixv df did ,`eti` ,recn ,mglyl dk oia ul`p drxt
,cala mini dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr ly dxeva

?gexal okn xg`leàlàdyrpd xac lk ik -l`xyi ipa lv` ¤¨
l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n exewn - zeinyba
mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn zelba zeinyba eid
mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde dtilwd zelba
:zeipgexa mixvn z`nehn mdizenyp z`ivin drap zeinyba

ziwl`d mytpy jk dzid ,mixvnn mz`iviy xg`ne
dwacpy mixvn ztilwe z`neh ly "rx"d on geka dxxgzyd
mda oiicr ex`yp ,zindad mytpe mteb zpigan ,oky) oda
mzle`b dzid zeinyba mb okl - (mixvn z`nehe ztilw
- dgixa ly dxeva

:"`ipz"d oeylaeéðtî¦§¥
ìàøNé úBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¦§¨¥
mytpe mteb zpigan -

,zindadäéä ïéãò£©¦¨¨
,éìàîOä ììça Bt÷úa§¨§¤¨¨©§¨¦
ly dnewn ,alay -
xvid lye zindad ytpd

rxd15,ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨
,äøBz ïzî ãò íúîäæª£¨¨©©©¨
íöôçå íúnâî ÷ø©§©¨¨§¤§¨
íLôð úàöì äúéä̈§¨¨¥©§¨
úeìbî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¨

-àøèqäàéä ,àøçà ©¦§¨¨¢¨¦
ä÷áãìe ,íéøöî úàîèª§©¦§©¦§¨§¨

áéúëãëe ,Cøaúé Ba16: ¦§¨¥§¦§¦
éñeðîe éfòîe éfò 'ä"ª¦¨ª¦§¦

,"'Bâå äøö íBéa- §¨¨§
,"dgixa" oeyl - "iqepn"
zxev dpyi :xnelk
,'d l` dgixa ly dcear

"'Bâå éñeðîe éabNî"17, ¦§©¦§¦§
"'Bâå éì ñBðî àeäå"18.ytpd dgxa zeipgexay myk ,ixd - §¨¦§

d`a dle`bdy ,zeinyba mb did jk okl ,"rx"dn ziwl`d
."mrd gxa ik" ly ote`a,ãéúòì ,ïëìå,dcizrd dle`ba - §¨¥¤¨¦

,õøàä ïî äàîhä çeø 'ä øéáòiLkdidz `l `linne - §¤©£¦©©ª§¨¦¨¨¤
,ixnbl lhazi rxd ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev zeipgexa
okly ,"dgixa" ly dxeva dle`bd didz `l zeinyba mb okl

-áéúk19."'Bâå 'ä íëéðôì Cìä ék ,ïeëìú àì äñeðîáe" : §¦¦§¨Ÿ¥¥¦Ÿ¥¦§¥¤§
mb jke ,dqepn ly dxeva dzid mixvnn d`ivid ,j` -
,ezezigpa oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi ly zipgexd dceara
,zindad ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd z`f lka z`vei
.mixvn z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr

Bæ äáeLz úðéça úBéäìåiciÎlr dyxeyl ytpd zayd - §¦§§¦©§¨
,zeevne dxez,àaìc à÷îòî æò øúéå úàN øúéawnern - §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨

,aldLôpä úçîN íâå,ef "daeyz"l deelznd -äéäz §©¦§©©¤¤¦§¤
äçîNå äøBà úôñBzadf ixd -úòc Baì ìà áéLé øLàk §¤¤¨§¦§¨©£¤¨¦¤¦©©

äðeáúe,dpeazae zrca ,eala opeaziyk -Bîçðì,ald z` - §¨§©£
,BðBâéå BðBáöòîeavn zepeaygn miraepd -,ipgexdøîàì ¥¤§¦¥Ÿ

'eë úîà ïä :ìéòì økæpk,d"awdn zilkza wegx ip`y - ©¦§¨§¥¥¡¤
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íéøîà éèå÷éì
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø
øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå .'åâå 'ä íëéðôì êìåä
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד, 15.שמות
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג"כ מתורץ יט.16."בזה טז, יט.17.ירמי' טז, פיוט 18.ירמי'

עולם. יב.19.אדון נב, ישעי'



`'צב xc` b"k iying mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ג חמישי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr.ïè÷ ãòå

,uweyne arezne,éîöò úà éúéNò àì éðà Càdcaerd - ©£¦Ÿ¨¦¦¤©§¦
seba zelb ly dfk avnl `eal zlbeqn ziwl`d ytpdy
`l - xzeia milty mipiprl dze` zekyend ,zindad ytpae
`l` ,zeedzdl lkei dfk avny zeaiqpd z` izxvi ip`

ytpd z` yiald d"awd
ytpae seba ziwl`d
`idy jk ,zindad
,dfk avnl `eal zlbeqn
,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ
BøBàî ÷ìç ãéøBäì§¦¥¤¥

,Cøaúéytpd - ¦§¨¥
,ziwl`dááBñå àlîîä©§©¥§¥

ïéîìò ìklk - ¨¨§¦
,zenlerddén÷ àlëå§ª¨©¥

,áéLç àìklkde - §¨¨¦
erl,melkl aygp `l ezn

BLéaìäå,xe`d z` - §¦§¦
yiald ,dnypd z`

,d"awdàëLî"a§©§¨
"àéåçc,`xwpd ,seba - §¦§¨

"ygpd xer" ,xen`k
"äçeøñ ätè"å?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -ék äæ ïéà §¦¨§¨¥¤¦

Bæ äãéøé íà,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä- ¦§¦¨¦Ÿ¤£¦¨
:dcixid ixg` `eazyúéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦

äáLçî úðéça ïä ,äéLeáì ìëå dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©§¨§¤¨¥§¦©©£¨¨
,dlL äNòîe øeac,d"awd l` elrzi mleky -éãé-ìò ¦©£¤¤¨©§¥

äøBzä úáLçîe øeac äNòîa ïúeLaìúäiciÎlr - ¦§©§¨§©£¤¦©£¤¤©¨
dxez ipipra xedxdde xeaicd iciÎlre ,dxezd zeevn ziiyr
dxeaic ,dzaygne zindad ytpd dlrzn jk ici lry -

,diyrneïn÷ì øàaúiL Bîëe]20Bæ äàìòä ïéðòly - §¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨
diyeale zindad ytpdéà ,úeëéøàaàéäL C,ef d`lrd - ©£¦¥¤¦

úàæå ,äNòà úàæ àBôà ïk-íàå ,[íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨§¦¥¥Ÿ¤¡¤§Ÿ
éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz,iig ini jyn lk -ïäa ìëì ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦§¨¨¤

,dxez ly dyrne xeaic ,daygna qipkdl -,éLôðå éçeø éiç©¥¦§©§¦
áeúkL Bîëe21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13øM÷ì §¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥

éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå ézáLçî©£©§¦§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥
,eðéðôì úBëeøòä úBëìäezaygn od od ,dxezd zekld - £¨¨£§¨¥

Îlre ,d"awd ly exeaice
xedxdde xeaicd ici
xywn ,dxezd zeklda
exeaic z` mc`d
exeaica ,ezaygne

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî©£¤§©£¥©¦§
ziiyr iciÎlry -
xywzn ,dyrna zeevnd
,mc`ay dyrnd yeal
ly dyrnd zpigal

,d"awdúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22úáéLî" ©¨§¦©

Leøt ,"Lôðdaiyn - ¤¤¥
ytpd z`døB÷îì¦§¨

äæ ìòå ,dLøLå§¨§¨§©¤
øîàð23:dn lr - ¤¡©

eavne ecnrn z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly
jk ici lre ,zeevne dxez iciÎlr envr z` gnyi - ipgexd

:weqta xn`p - dyxeye dxewnl eytp z` xifgi'ä éãewt"¦¥
:"áì éçnNî íéøLédxez iciÎlry ,oeaygd iciÎlry - §¨¦§©§¥¥

didz - ,zewl`l zindad eytp mb dlrzn ,zeevne
didz ytpd zgnye ,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d
,ok iptl xen`d oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda
,zindad ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd
eteb zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze
znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe
ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn eneiwe dxez

.áì ÷øtmc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn

zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd

wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y ,ezeppeazd iciÎlr

la` ,wegix zilkz d"awdn

,ziwl` ytp ixd ea yi

lrnn dwl` wlg `idy

ytpdy xg`ne ,ynn

sebd zelba z`vnp ziwl`d

wqtd ila ,jk meyn ,lczyi - dilr dlecb zepngxe ,zindad ytpde

,zewl`a dyxeyl dxifgdle ef zelbn ziwl`d ytpd z` le`bl

ytpÎzgnyl d`ian ef dxfge daiy - zeevnde dxezd meiw iciÎlr

le .iaydne zelbdn d`ivid zgny :dlecbeavna x`yp sebdy zexn

xzei daxd eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aehÎ`lde zegpd

xeq` `linne ,sebdn

iciÎlr xtez ef dgnyy

.sebdn zraepd zeavrd

íei÷ éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦
,ìéòì íéøkæpä íéøácä©§¨¦©¦§¨¦§¥

,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäìoeayg iciÎlr ,erpkzyda - ¦§¦§¤§¦§¨§¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
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ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח.22.תהלים יט, ט.23.שם יט, שם



צג '` xc` c"k iyiy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ד שישי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åôåâù øçàî éë,`n 'nr cr.äãáì øáãá

,cexi sebd dnk cr ,ytpdLôpä úçîN äéäz BúçîN ÷ø©¦§¨¦§¤¦§©©¤¤
dcáì`vei `edy dnn - §©¨

eyxeyl xfege zelbdn
zeevn iciÎlr ,iwl`d

,miaeh miyrneBæ éøä£¥
àáì äl÷å äøLé Cøc¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ
úåöî íei÷ éãéì¦¥¦¦§©

"EBîk Eòøì záäàå"1ãòå ìBãbîì ìàøNiî Lôð ìëì §¨©§¨§¥£¨§¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨§©
.ïè÷lecbn lgd - ¨¨

,miaeh miyrnae zeevna
zeevna ohwa dlke
z` ,miaeh miyrnae
enk aed`l eilr mlek

.envr z` ade` `edy

,Bìöà áòúîe ñàîð BôebL øçàî ékllk mewn oi`y ixd - ¦¥©©¤¦§¨§Ÿ¨¤§
mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny

eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`iy llkytpdy
,oky ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnl `id ely

òãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©
ïLøLa ïúìòîe ïúlãb§ª¨¨©£¨¨§¨§¨

,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe- §¨¥Ÿ¦©¦
leki `ed ,`eti` ,cvik
daeyg eytpy zrcl
ytpn dlrnl `ide
jetd avnd `ny ?zlefd

?ixnblíbLa,mvra ik - §¤©
,úBîéàúî ïlkLlk - ¤ª¨©§¦

dbixcna ,zeey zenypd
.zg`xirn epiax w"kla` zeni`zny dfn xzei cere" :

lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta `"e`k zewlegn
zg` zelcap od jk mr cgi j` ,zeni`zn zenypdy ,jk
ep`y xacd mvr ik) envrl xac `id dnyp lke dipydn
`le ozelcazd lr dxen dipyl zg` zeni`zn ody mixne`

itk ixd - (ozecg`zd lrqgia xne`e jiynn owfd epaxy
- eppiprl,äðlëì ãçà áàålkl cg` yxeye cg` a` - §¨¤¨§ª¨¨

l`xyi ipa zeytp2.dplek" :dxen`d ezxrd miiqn epiax w"k
jka ,mcew xn`p xy`n xzei df ixd :xnelk ."micg`zn -

.zg` zecg` - "dplekl" `ed "cg` a`"yìk eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¨
Lnî "íéçà" ìàøNé3;ãçà 'äa íLôð LøL ãvî ,enk - ¦§¨¥©¦©¨¦©Ÿ¤©§¨©¤¨

cg` a` zenypd lkl yi jk ,cg` a` yi mig` daxdly
aed`l xacd ,dxe`kl ,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye
zirah ixd `id envr zad` ,?envr z` enk zlefd z`

dad` `l` zizenvr dppi` ,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre
xvepd xac xy`n xzei wfg cinz `ed izenvr xace ,zxvepd
`edy enk zlefd z` aed`l leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe
ipa lk dnypd zpigany ,xen`d itl ,`l` ?envr z` ade`
md ik ,mig` md l`xyi
oaen ,cg` yxeyn mi`a
zpigan ,oky .xacd
dad`d mb ixd dnypd
zirah dad` `id zlefl
dcn dze`a ,zizenvre
`id mig` oia dad`dy
,mxa .zizenvre zirah
wx `ed xen`d lk
,cala dnypd zpigan

÷ø,z`f -øwò íôeb íéNBòä ïëìå ,íé÷lçî íéôebäL ©¤©¦§ª¨¦§¨¥¨¦¨¦¨
úézîà äåçàå äáäà úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§©£¨§©§¨£¦¦

,íäéðéa`id zlefl dad`d mda - ytpd ipipry xg`n - ¥¥¤
,sebd ipipr `l` ,xwird eipira mpi` - zizenvre zirah
ipydn cg` miwelge micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane

,zizin` dad` mdipia xexyzy xyt` i`eàlà,dad` - ¤¨
.dcáì øáãa äéeìzäm`zda dad`d zlaben ,f`y - ©§¨§¨¨§©¨

dlha - lha ,dad`d z` mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl
- sebde eipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d `linn

,ixd el yi ,lthdze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan
xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d ly dcn

cer oipr" owfd epaxxzeiicil d`ian dgnydy ,l"pda lecb
) "dlek dxezd lk `idy - efk devn meiwepiax w"k oeyl.(

ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk :xnelk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì

.ïè÷ ãòå ìåãâîì

åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéá
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יח.1. יט, ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם
- אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת  הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל - ˘ËÈÏ"‡:3.לכולנה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא
ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים ÓÓ˘מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"

אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת פנים").‡ÌÈÁמתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים וגו':
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אגרות קודש

]י"ג אדר ה'תשי"ב[

... לענין מחשבות זרות, צריך להרבות באותיות התורה ואותיות התפלה. ושיהי' גם כן חקוק 
אותם  חוזרים  שאין  בשעה  אפי'  מגין  שזה  משניות,  פרקים  ואיזה  תניא  פרקים  איזה  זכרונו  במוח 
ואפילו במחשבה. וכמובן בלקוטי תורה סוף פ' קדושים, ובמילא מהנכון שילמוד בע"פ גם את דרוש 

הנ"ל והדרת פני זקן.

כיון שלעתים תכופות מחשבות הנ"ל מבלבלות דוקא בעת התפלה ובעת הלמוד, לכן טוב שבעת 
התפלה ובעת הלימוד יהי' הסידור או הספר שלומר - ]פתוח[ לפניו באותו מקום שעומד. וכשירגיש 

שמחשבותיו מתפזרות הרי יעיין תיכף בהסידור והספר - שאותיות הכתב, האלטען איין...



צה היום יום . . . 

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ָהָיה  ר  ְמֻסּדָ ּוִמְנָהג  ּוְכתּוִבים[.  ְנִביִאים  ]=ּתֹוָרה  ”ְך  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ָהיּו  ינֹוִנים,  ַהּבֵ ֲאִפּלּו  ַהֲחִסיִדים, 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

”ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ לֹשָׁ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ ”ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די 
נעגעל זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל 

על פניו.

ֲעבֹוָדה,  ִהיא  ַעְצָמּה  ָהֱאֶמת  א  ֶאּלָ ֱאֶמת,  ּבֶ ְהֶיה  ּתִ 'ֲעבֹוָדה'  ׁשֶ 'ֲעבֹוָדה',  ל  ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ ֵאין 
ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל  ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבֶ ְרַנִים ִהּנָ ּפָ ַהּצִ ׁשֶ

ָניו. ּפָ

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין יח, ב(, ְוהּוא  י ַרַז”ל ּגַ ְדרּוׁשֵ ְמָצא ּבִ ם ָקדּום ַהּנִ ם ”ָחִסיד” הּוא ׁשֵ ׁשֵ
”ד ּתַֹאר  תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ְ ּתַֹאר ַהּשׁ
ְצֹות.  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ בֹו  ּוַמּצָ ְוִלּמּוָדּה  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  ּבִ ּוַמֲעָמדֹו  ָהַעְצִמי  ַמהּותֹו  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ”ָחִסיד” הּוא 

ַלת ֹעל. ֶדֶרְך ַקּבָ ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ֶ יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשׁ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום לֹא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ ”ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ִיְתרֹון  ְנָחה”.  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  ”ְלעֹוָלם  ְלִליָאְזנָא:  ּבֹואֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ּתֹוַרת 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צו

ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּיֹום,  ֶאְמַצע  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ הּוא  ְוַעְרִבית  ֲחִרית  ׁשַ ּדְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  ִנּכָ ְוֶזה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַהְינּו  ָיִאיר,  ָזִהיר  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ּופֹוֵעל  ִאיר  ַהּמֵ ֶכל  ׂשֵ ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ם  ּגַ ֲאַזי  ִריא  ּבָ ָהרֹאׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאְלֵפי  י  ְוָראׁשֵ ָהֵעָדה  ֵעיֵני  ִנְקָרִאים  ּתֹוָרה  ּוַבֲעֵלי  ִנים  ָהַרּבָ
ִריא. ַהּגּוף ּבָ

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו”ר 
ָמה. ּוְכִתיב ”ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון”,  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: ”ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ָמה.  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ּוִביָנה  ָחְכָמה  נּו”ן,  נתיבות חכמה וחמישים שערי בינה[,  ]ל”ב  – ל”ב  ְלָבנֹון 
ה  ”ַוֲעׂשֵ ּבְ ִחּזּוק  ְונֹוָצר  ַהּגּוף,  ֶאת  ה  ַהְמַחּיָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְונֹוֵטף'  'נֹוֵזל   – ׁשֹוַמַעת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה”. ֲעׂשֶ ָס”ה ִמְצֹות לֹא־ַתַ ׁשַ ּבְ ה ּוְב”סּור ֵמָרע” ׁשֶ ַרַמ”ח ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ּבְ טֹוב” ׁשֶ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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á"ôùú'ä 'à øãà è"é ïåùàø íåé לטרוח  לא אך להשיב, צריך

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà ìæBbä©¥¤
ïBîî ïäì øéæçiL ãò íéìòaä øçà ócøì áiç Bðéà ...Bøáç£¥¥©¨¦§Ÿ©©©§¨¦©¤©§¦¨¤¨
.ïälL eìhéå íéìòaä eàBáiL ãò ,ïìæbä ãéa éäé àlà ;BãéaL¤§¨¤¨§¦§©©©§¨©¤¨©§¨¦§¦§¤¨¤

ערוך' ס"א)ב'שלחן  שפ סי' של (חו"מ מטבע  שהזורק  נפסק 

ההעלאה הוצאות  את  לו לשלם וצריך כמזיק דינו  לים , חברו 

הגזלה את  שהרחיק  הגזלן  כן אם מדוע  להבין: ויש  מהים .

לשלם הפחות לכל או  בעצמו, לטרוח חייב אינו מהבעלים 

לבעלים ? להחזירה כדי  הדרך, הוצאות  את 

לרדוף חייב הגזלן שאין כאן  הדין כי  מכך שלמדו  ויש 

הבעלים אם רק  נאמר הגזלה  את  להחזיר  כדי הבעלים אחר

הגזלן ואין  הגזלה , במקום  עתה נמצאים  ואינם ממקומם  הלכו 

למקום הוא  ההשבה  שחיוב  משום  אחריהם  לרדוף  חייב

נשארו הבעלים  אם אך  אחר, למקום  ולא  גזל שממנו 

להשיב  בעצמו  לטרוח  חייב  הגזלן חו"מ)במקומם , פיתים .(מנחת

בכל  הבעלים  אחר  מלרדוף  פטור  הגזלן  כי  אומרים  יש  אך

הזורק כדין  בכך, מחויב  היה  הדין שמעיקר ואע "פ  אופן,

כדי ההשבה  תנאי  את  עליו להקל תקנו חז"ל לים , מטבע 

מלהשיב  לגמרי ימנע השבים')שלא  ולא('תקנת בגזלן  כן ותקנו ,

רלבסק"י)במזיק  סי' המשפט .(נתיבות

הגזלן על ומוטלת מאחר  נוספת : שאלה  מיושבת  ובכך

מדוע גזל", אשר  הגזלה  את  "והשיב  של מדאורייתא  מצוה 

שצריך  כשם  לקיימה, כדי הנדרש  ככל  לטרוח יצטרך לא 

נכלל  זה  גם  כי מובן האמור  ולפי  המצוות ? כל עבור  לטרוח 

הגזלה  את  להשיב  עליו  להקל חכמים  חינוך בתקנת  מנחת (ראה

ו) .קל,

חייב אדם  אין כי  אחר , באופן  זו קושיא  שיישבו  ויש 

בעבור ולא  למקום  אדם  שבין למצוה אלא  הוצאות  להוציא 

אבדה בהשבת  שאמרו  כשם  לחברו , אדם  שבין  ממונית  מצוה 

ב) ל, ממון(ב"מ את להציל  כדי משלו להפסיד  חייב  שאינו 

חייב אינו  ממון, חיוב הוא  שעיקרה הגזלה  בהשבת  וכן  חברו ,

לקיימה  כדי זמן ולהפסיד למרחק יג,ללכת סי' יחזקאל דברי (ראה

ב) סב, ב"ק אשר מנחת .ג,

á"ôùú'ä 'à øãà 'ë éðù íåé אבינו  לאברהם סדום מלך טענת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ïéìBëé eéä̈§¦
ïk íà àlà ;òöîàì ìévî ,ìévnä ìk Y ÷çcä éãé ìò ìéväì§©¦©§¥©§¨¨©©¦©¦¨¤§©¤¨¦¥
eäeòîML ïåékL ;Bîöòì ìévî äæ éøä ,'ìévî éðà éîöòì' øîà̈©§©§¦£¦©¦£¥¤©¦§©§¤¥¨¤§¨
ïåéëå ,ìéväìe íîöò ÷çãì íäì äéä ,'ìévî éðà éîöòì' øîBà¥§©§¦£¦©¦¨¨¨¤¦§Ÿ©§¨§©¦§¥¨

.ìkä ïî eLàéúð éøä Y eìévä àìå eáLiL¤¨§§Ÿ¦¦£¥¦§¨£¦©Ÿ
אם – וטרפה  גייס עליה  ועמד  במדבר  שהלכה  שיירה 

זאת שבכל מי  נתייאשו, וכולם  מידם " להציל  יכולים  "אינן 

שהציל  מה  בכל זכה  הקודמת)הציל בהלכה אם(כמבואר אך ,

בפירוש הודיע  והמציל הדחק " ידי על להציל "יכולין 

ששמעוהו "שכיון  הרכוש , בכל זכה  מציל", אני "לעצמי

וכיון ולהציל, עצמן  לדחוק  להן היה  מציל אני לעצמי אומר 

אמר לא  אם  אולם  הכל", מן  נתייאשו הרי  הצילו  ולא  שישבו 

ע"י להציל  אפשרות  להם  שיש  כיון  מציל", אני "לעצמי

לוקח  אחד שכל היינו  לאמצע", ו"הציל נתייאשו לא  – הדחק 

שלו החלק  ב)את קטז, ב"ק – לאמצע הציל ד"ה .(רש"י

החיים ' ה 'אור מבאר  כא)ובזה יד, מלך (בראשית טענת  את 

ארבעת את ניצח  שאברהם לאחר אבינו  לאברהם  סדום 

רכוש  את ושחרר  ליהמלכים  "תן – בשבי שנלקח סדום

הנפש " לי "תן  סדום  מלך  מאמירת  לך": קח  והרכוש  הנפש 

שיתן ומבקש  אבינו , לאברהם  שייך הכל כי  שמסכים  משמע

לך" קח "הרכוש  לו אומר  הוא איך כך , ואם  מתנה . לו

הרכוש ? את  יקח שאברהם  מצדו  רשות  ונתינת  כהסכמה 

להמשיך  שביכולתו  היה  סבור  סדום  מלך כי  ומבאר ,

אפשר של  מקרה  זה  והרי  הרכוש  את  ולשחרר  ולהילחם 

"לעצמי בפירוש  לומר  אברהם  על והיה הדחק' ידי 'על  להציל 

התייאש לא כן אומר  אברהם את  שמע שלא  וכיון  מציל ", אני 

חלקו את לוקח אחד וכל לאמצע ", ש"הציל הוא  והדין 

ורכושו " לוט שהוא  שלו שהוא  מה  אלא  יטול  "לא  ואברהם 

הרכוש . שאר את  יקבל סדום  ומלך

מ  מעשר  הפריש  שאברהם  בראותו  הרכושlkאמנם 

שאי מקרה זהו  אברהם  לדעת  כי  סדום  מלך  הבין שהציל,

שהציל  וכיון  הדחק , ע "י לא  גם  אופן , בשום להציל אפשר

מציל ". אני  "לעצמי  הודיע  לא אם  אף  הרכוש  כל  לו  מגיע 

לך" קח והרכוש  הנפש  לי  "תן פשרה : סדום מלך  הציע  ולכן

זכותי אבטל ואני הנפש , לי  ותחליט  זכותך  תבטל  "אתה  –

לאמצע') שה'הצלה הבנתי לך ".(לפי קחנו  הרכוש , לך ואחליט

יכולין "אינן של  מקרה זה  באמת  כי טעה  סדום  מלך אולם 

הרכוש את  לשחרר  כלל באפשרותו  היה  לא כי  כלל  להציל "

ואינו מלחמה " העריכו  "כבר המלכים  שהרי  בשבי, שנלקח

להציל ". הייתי  "יכול לטעון  יכול

á"ôùú'ä 'à øãà à"ë éùéìù íåé והיום  אז - תפילין המוצא

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ïélôz àöî̈¨§¦¦
ïéàå ,ìkä ãéa àeä éeöî øácL ;åéìò íçéðîe íäéîc íL Y¨§¥¤§¦¨¨¨¤¨¨¨§©©Ÿ§¥

.ãáìa äåöîì àlà ïééeNò£¦¤¨§¦§¨¦§©
לשמור צריך  ספרים  שהמוצא  מבואר  הקודמת  בהלכה 

ובגמרא  בהם . ולטפל האבידה  בעל עבור  ב)עליהם  כט, (ב"מ

משום תפילין, כמו לעצמו  לקנותם  יכול שאינו מבואר

האבידה שבעל וודאות ואין נדיר  דבר היו בזמנם  שספרים

קושי ללא  להשיג ניתן  תפילין  אך למוכרם , מסכים  היה 
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ואחר לעצמו  ייקחם  שהמוצא  מסכים  האבידה  שבעל  ומסתבר

אחרים . לעצמו וירכוש  תמורתם  את  יקבל  כך 

הכל, ביד  הוא  מצוי  "שדבר  זה: על מוסיף  oi`eוהרמב "ם
cala mzevnl `l` oieyr."

דבריו: סיום  בהבנת  המפרשים  ונחלקו 

סק"ל)הסמ"ע רסז סי' אדם(חו"מ אחרים  דברים על כי מפרש 

בחפץ להשתמש  מעדיף  אדם  כי לקנותם , שמצוי  אף  מקפיד 

ייצא אם  להקפיד הדרך אין  תפילין על ורק  בו הורגל  שכבר 

באחרות . או  באלו חובה  ידי

סקט"ז)והש "ך לקיום(שם נועדו  והתפילין שמאחר  פירש 

נוח  כי לעצמו, אותם ירכוש  שהמוצא מסכים המאבד מצוה ,

שהמאבד  הטעם בצירוף  (וזאת  בממונו מצוה  שיעשו לאדם 

מצויות ), הן  שהרי אחרות  תפילין  כך אחר  לעצמו  להשיג  יוכל 

לכך. מסכים  המאבד אין אחר  בדבר אך 

להן זקוק  ואינו  תפילין  במוצא השיטות , בין ונפקא ֿמינה 

לכשייעשה הקטן  בנו עבור לרוכשן  שרוצה  אלא כעת 

אינו המאבד שהרי  מותר הראשונה הדעה  לפי  ברֿמצוה :

לוותר מוכן המאבד  השניה  הדעה  לפי אך עליהן , מקפיד 

בהן מקיים  המוצא  אין  אם  אך המצוה , קיום  לצורך  רק  עליהן

לכך  מסכים  המאבד אין שימוש , ללא  מונחות  הן  אלא  מצוה 

עח) יח, אליעזר ציץ .(ראה

אלעזר ' שם)וה 'מנחת  בצי"א מובא ט נוסף(ד, טעם  כתב 

ומי שלהם  התפילין על מקפידים  אנשים בזמנינו  כי  להחמיר,

להחליפן יסכים  לא  שמים  וירא  מומחה  מסופר  תפילין  שרכש 

שהיו בימיהם  רק  היה  הדין זה  ו"כנראה  אחרות , תמורת 

היו אולי  או  בזה... מדקדקים אינם  ככולם  רובם  ההמון

וטהורים...". צדיקים  כולם  בימיהם  אז  הסופרים 

á"ôùú'ä 'à øãà á"ë éòéáø íåé 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  אינו  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 

הבעלים כיד שידו ומאחר האבידה , בעל עבור עליה  שומר 

שאין מה  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)

á"ôùú'ä 'à øãà â"ë éùéîç íåé בושת? לו יש הערום

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰úà Liáîä©§©¥¤
àeä éøäå ,åéðt ìò åéìeL äëôäå ,çeøä äáLð .øeèt ...íøòä¤¨Ÿ¨¨§¨¨©§¨§¨¨©¨¨©£¥

éñBäå ,íøòLiáî äîBã Bðéàå ,úLaa áiç Y BúèLôäa äæ ó ¨Ÿ§¦¤§©§¨¨©¨©Ÿ¤§¥¤§©¥
.åéãâáa äqëîä úà Liáîì ,äæ¤¦§©¥¤©§ª¤¦§¨¨

רש "י ערום)לדעת  ד"ה ב פו, קמא בושת ,(בבא לו אין  הערום 

המביישו – אדם  בני  בפני ערום  מללכת  נמנע  שאינו וכיון 

התוספות  וכתבו ערום)פטור . ד"ה לו(שם שאין  רש "י שכוונת 

התוספות לדעת אבל הכוהו, או  עליו ירקו אם  אף  בושת 

חייבים . לו , סטרו או  בפניו ירקו  ואם בושת  בן  הוא הערום 

את שהמבייש  כרש "י פסק  הרמב "ם  משנה': ה'מגיד וכתב 

בברייתא שאמרו  ומה  פטור. שם)הערום  את(ב"ק שהמבייש 

שוליaiigהערום  את  והגביהה  הרוח שנשבה  באופן  מדובר  ,

לא שהרי  הוא  בושת  ובן להפשיטו , והוסיף  זה  ובא  הבגד

את למבייש  זה  מבייש  דומה  ש "אינו  אלא  ערום , היה  מדעתו 

המבייש שהוסיף  שלפני מאחר  כי בבגדיו", המכוסה

קצת  ערום  היה  כבר הרוח)להפשיטו  הבושה(ע"י תוספת –

לבוש שהיה  אדם של מבושה  פחותה  ידו  על  שנגרמה

והפשיטו.

יוסף ' תכ)וה 'בית סי' לומר(חו"מ הכרח אין כי כתב 

כרש "י סובר  בגדיו)שהרמב"ם  שבהפשטת בושת אלא פוטר שאינו .(ויתכן

את "המבייש  הרמב "ם  מלשון תמה: משנה ' ה 'לחם  אך

לא ערום  כבר שהוא כיון כי כרש "י , משמע פטור" הערום,

שירק בכך  רק  אלא  הבגד, בהפשטת שמביישו לומר  שייך

רש "י וכדעת שפטור, הרמב "ם  כתב  זה ועל לו סטר  או עליו

בושת . בן  אינו שהערום 

המהרש "ל  יט)והוסיף  סי' פ"ח ב"ק שלמה של :(ים

של  בביוש  בושת  בן הוא  שהערום  התוספות  לשיטת  אף 

חול  מחמת  בערום  רק  זה הרי  סטירה , או  סיבהיריקה  או  י

אין – מתבייש  ואינו  אנשים  בפני ערום  ההולך  אבל אחרת ,

כלל. בושת  לו  ואין מזה  גדול  שוטה  לך 



צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä 'à øãà ã"ë éùéù íåé בחזרה? להכות רשאי המוכה האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äknä©©¤¤£¥
.ä÷Bì Y äèeøô äåL da ïéàL äàkä©¨¨¤¥¨¨¤§¨¤

להכות לו מותר – והכהו  במריבה  התחיל חבירו  ואם 

בחזרה ?

הזקן אדמו "ר ב)כתב  סע' גו"נ נזקי חבירו(הל' את  "המכה  :

חבירו אם  ואפילו  התורה . מן מלקות  חייב  קלה ... הכאה 

הכהו". ואפילו  בדברים, וחרפו במריבה  עמו התחיל

מרש "י יורד)ומקורו ד"ה א. עא, מציעא הגמרא(בבא דברי  על

לפרש "אין לחייו ": עמו ירד – 'רשע ' לחבירו הקורא "אדם 

שיתירו לומר קשה  כי פרנסתו, ולמעט להפסידו  שרשאי 

עמו "להתקוטט אלא רעה ", ולגמול להנקם לישראל  חכמים 

וקראו במריבה  התחיל  חבירו  אם  שגם  הרי הכהו". כאילו

פרנסתו. למעט או  להכותו אסור  'רשע',

התוספות  אדם)וגם ד"ה צדוק(שם רב  של פירושו  את  דחו

שליש לשרוף ש "רשאי  הכוונה  לחייו' עמו ש 'יורד גאון

זה". לו מנין  גדול "תימה וכתבו  תבואתו",

מרזבורק  מהר "ם שכתב  וייל,ומה  מהר"י שו"ת בסו"ס (בנימוקיו

שקורא) מי  ודין "הואיל ד"ה להכותו מותר  'רשע ' לחבירו  שהקורא

להכות רשאי שהנפגע הכוונה  אין תונו ", לא  בלאו נזהר ולא 

להלכה שבסמיכות והראיה להכותו . רשאים  דין  שבית  אלא

קרא)זו  ראובן דין גנאי(ד"ה כינויי  לחבירו שקרא  אדם  על כותב 

'רשע'): יכוליםoic"אין (ולא דין  בית שאין  היינו  עליו ",

להענישו.

ערוך' וה 'שלחן ה 'טור ' דעת יג)וכן סע' תכא סי' שכתבו:(חו"מ

כיון פטור , בראשון והכה  המוכה וחזר  בחבירו, חבל  אדם  אם 

בו  לחבל לשני  רשות  לו envr"שיש  livdl ickאם" אבל "

הרבה , בו  וחבל מועטת  בחבלה  עצמו  להציל  יכול היה 

חייב".

מותר עצמו להציל שאפילו הזקן  אדמו"ר  מסיק ומזה 

יכול  אם  אבל להצלה , היחידה  האפשרות זו  אם רק להכות

לדוחפו". אפילו "אסור  הכאה בלא  להינצל

(` w"q my oexg` qxhpewe ,a"q p"eb iwfp zekld f"dec` r"ey)

á"ôùú'ä 'à øãà ä"ë ùãå÷-úáù מחברו  מצוה החוטף

:„ÈŒ‚È ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰äéäL øBL¤¨¨
èçLå ãçà íã÷å ...úBiøaä úà ÷éfî àeäL éðtî äâéøäì ãîBò¥©£¦¨¦§¥¤©¦¤©§¦§¨©¤¨§¨©

ì áiç ...äæ øBLïòé÷ôä éøäL ,íéðicä eàøiL Bîk íéìòaì ílL ¤©¨§©¥©§¨¦§¤¦§©©¨¦¤£¥¦§¦¨
äåöî úBNòlî['מקרבך הרע  äiç['ובערת  èçML éî ïëå ... ¦©£¦§¨§¥¦¤¨©©¨

ïzì áiç Y èçBMä úòcî àlL ícä äqëå øçà àáe ,óBò Bà¨©¥§¦¨©¨¤Ÿ¦©©©¥©¨¦¥
,áeö÷ ñð÷ ïúBð àeäL äøBäL éî Léå .íéðicä eàøiL Bîk Bì§¤¦§©©¨¦§¥¦¤¨¤¥§¨¨
íéìòaä òðBnä ìkL ,íéðBàbä eøBä ïëå ;íéáeäæ äøNò àeäå§£¨¨§¦§¥©§¦¤¨©¥©©§¨¦

.íéáeäæ äøNò íéìòaì ílLî ...äNò úåöî úBNòlî¦©£¦§©£¥§©¥©§¨¦£¨¨§¦
וחייב הדם  את וכיסה  חברו  וקדם  ששחט  באחד מעשה 

לשלם הדם  כיסוי  מצות  את  שחטף  זה את  גמליאל רבן 

המצוה  שכר את שהפסידו על  זהובים עשרה  פז,לשוחט (חולין

.ב)

לב והרי "ף  קמא הרי"ף)(בבא בדפי ב עשרה, שחיוב  דעה  הביא

באותה גמליאל רבן שהטיל  קנס  אלא  הדין מן  אינו זהובים 

קונסים הדיינים  אלא  אחרת , למצוה  ממנו למדים  ואין  שעה 

המצוה את  ממנו שמנעו זה  אדם האם  עיניהם ראות  לפי 

מצוה מעשיית  נמנע  אדם  לפעמים  וכן מצוות . בשאר מדקדק 

גובה את  יקבעו זה  ולפי אחר, ידי על  לעשותו  לו ונוח בעצמו 

סק"א)הקנס שפב סי' חו"מ שהביא(סמ"ע הראשונה  הדעה  וזו .

ואפשר הדין מן הוא  זה  שתשלום  סובר  הרי"ף  אך הרמב "ם.

שהביא השניה  הדעה  וזו המצוות, לשאר  ממנו  ללמוד 

הרמב"ן  כתב  וכן  כאן . שם)הרמב"ם  עשרה(חולין שכרן ..."

כולן אלא ולהחמיר להקל המצוות  את שמין שאין זהובים ,

שכרן". כך 

ה'מאירי ' ב)וכתב צא, קמא שתשלום(בבא הסוברים  לדעת  כי

אותו דנים  ואין  לארץ  בחוצה  אותו  דנים  אין  קנס, הוא  זה

הזה  ה"ח)בזמן פ"ה סנהדרין הל' מדין(ראה שהוא  הסוברים  ולדעת  .

הזה . ובזמן  לארץ  בחוצה אותו  דנים  קנס , ולא  ממון

הגבורים ' שם)וה 'שלטי  קמא בבא הרי"ף אם(על שאף  כתב

גובים אין קנס  ולא  ממון מדין הוא  זהובים עשרה  תשלום 

אלא לדון  דין לבית  רשות  אין עכשיו  כי  הזה , בזמן  אותו 

ישראל  בארץ שהיו  הראשונים  דין  בתי  של  שליחותם  בתוקף

כיס  חסרון בהם  שאין  בדברים לדון  רשות ניתנה  פד,ולא  (ב"ק

ה 'טור 'ב) פסק וכן כח). סי' .(יר"ד

הקדוש-ברוך-הוא נותן לכל אחד ואחת מישראל במשך כל השנה כולה "משלוח מנות", בכל המצטרך להם למטה מעשרה טפחים, 
בריבוי מופלג, ללא העלמות והסתרים וללא טירחא.

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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חייב 1) שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו
קיים  בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן

קיים. הגזל בשאין בין

.‡ÈÓ Ïk2Ï‡¯Oi‰ B¯·ÁÏ ÔBÓÓ ·iÁ˙pL3Ba ¯ÙÎÂ »ƒ∆ƒ¿«≈»«¬≈«ƒ¿»≈¿»«
¯˜L ÏÚ ÚaLÂ4Ô¯w‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿««∆∆¬≈∆«»¿«¬ƒ«∆∆

Ôa¯˜a ·iÁÂ .LÓÁ ˙ÙÒB˙Â Ba ¯ÙkL5‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ∆»«¿∆∆…∆¿«»¿»¿»¿«ƒ¿»
˙BÏÊb ÌL‡6. ¬«¿≈

קג:2) קמא בבא ה,3)משנה (ויקרא בתורה כתוב כי
ז. הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש שם,4)כא) ויקרא

השקר.5)כב. שבועת על אשמו 6)לכפר "ואת ככתוב
יחטא  כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא

כג). (שם, ואשם"

.·ÏÊBb‰ „Á‡7B‡8˜LBÚ‰9·Bb‰ B‡10B‡ , ∆»«≈»≈«≈
LÁÎÂ ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ BÏˆ‡ „È˜Ù‰L B‡ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»¬≈»¿ƒ≈

˙eÙzL Ô‰ÈÈa ‰˙È‰L B‡ ,da11BÏˆ‡ BÏ ¯‡LÂ »∆»¿»≈≈∆À»¿ƒ¿«∆¿
B¯ÎO BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰OÚL B‡ ,ÔBÓÓ12. »∆»»¿»»¿…»«¿»

ÌlLÏ ·iÁ ‰„B‰ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk13ÔÈca14, ¿»∆»»…∆ƒ»«»¿«≈«ƒ
LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«¿«≈∆∆»…∆∆∆¡«¿ƒ≈

ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa15. «¬ƒ¿ƒ»

כא.7) ה, ויקרא בין 8)בחוזקה, פירושו: או, ... אחד
ברצון 9)ובין. לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב

ד. הלכה א, פרק למעלה ראה (שם). הלוקח 10)הבעלים
גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון

ג. הלכה א יד"11)פרק בתשומת "או כא) (שם, ככתוב
עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה

א,12) פרק למעלה ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. פטור 13)הלכה הודה שאילו כפל, כגון קנס, למעט

לו: שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל בהתאם מלשלם
בבא 14) וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי לצאת ולא

לז. לשלם 15)מציעא חייב בו שהמודה ממון של דוגמא
בדין.

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na16ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«»¿«≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ17˙ÓÁÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈¬««¿¬»ƒ»»«»¿«≈≈¬«

LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡18ÂÈ·‡ ÏÊbL ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ≈¿«≈…∆≈«¿∆»«»ƒ
Ú„BÈ Ôa‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·iÁ ‰È‰L B‡ ·‚ B‡19¯ÙÎÂ , »«∆»»«»«¬≈ƒ¿«≈≈«¿»«

„·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ôa‰20; «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈«∆∆ƒ¿«
ÏÊb ¯L‡ :¯Ó‡pL21,LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰ BÏÊb ÏÚ - ∆∆¡«¬∆»»«¿≈ƒ…∆

.ÂÈ·‡ ÏÊb ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â¿≈ƒ…∆«∆∆»ƒ

חומש.16) לשלם או 17)שחייב גזל, עצמו שהוא כגון

קד:18)לווה. קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על אף
אין 19) כי מחומש, פטור שהוא מאליו מובן יודע אינו אם

קה. שם ראה שקר, שבועת הוא 20)זו הקרן את אבל
הגזילה  דמי כי קיימת, הגזילה שאין פי על אף לשלם, חייב
לבניו  שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב

הֿו). הלכה ה פרק למעלה מיותרות,21)(ראה אלה מלים
כך  ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי
שהוא  גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה

קד: קמא בבא גזל, עצמו

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ ÔÈ‡La ?23; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«¿≈»«∆∆
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÏÊb Ì‡ Ï·‡24¯ÙÎÂ , ¬»ƒ»«»ƒ»≈¿«¿≈»«∆∆¿»«

L¯Bi‰25Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈∆∆
.LÓÁÂ»…∆

והודה.22) ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו שהבן
לדמי 23) משועבדת והיא קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

ה  בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה,
אינו  הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת חייב

הגזילה.24) את להחזיר החובה היורש על ומוטלת
עצמו.25) מחמת בו חייב שהוא בממון כפר

.‰‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב

.Â˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»

בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
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פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את
ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה

שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.Á„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,

.ËBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««
ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈

Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…

Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈
Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»

.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.È- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן

עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות
לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.‡ÈÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת

קמא 53)ומעלה. בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
קה.

.·ÈÌÈÏÚaÏ Ô¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰54‰iL ÌÚt ¯ÙÎÂ , ««¬ƒ∆«∆∆«¿»ƒ¿»«««¿ƒ»
LÓÁa55ÏÎÏ Ô¯˜k LÓÁ‰ ‰OÚ - ÂÈÏÚ ÚaLÂ «…∆¿ƒ¿«»»«¬»«…∆¿∆∆¿»

¯·c56ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;¯Á‡ LÓÁ ÂÈÏÚ ÌlLÓe57 »»¿«≈»»…∆«≈∆∆¡««¬ƒƒ»
,LÓÁ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ…≈»»¿«≈∆ƒ…∆«…∆
‰ÂMÓ ÂÈÏÚ ÚaLÂ Ba ¯tÎiL LÓÁ‰ ËÚÓ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«…∆∆ƒ¿…¿ƒ¿»»»ƒ»∆

‰Ëe¯t58. ¿»

שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב בפעם 55)לאחר
שילם. שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה

הקודמת.56) ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין בנוגע גם
רבים.57) ויודה,58)לשון לשקר ויישבע בו יכפור אם

פרוטה  משווה פחות שהגוזל כשם נוסף, בחומש יתחייב לא
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר

.‚È,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ,ÔB„wt BÏˆ‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ»¿»«∆»«¿ƒ¿«
,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
ÏÎÏ LÓÁ ÌlLÓ - BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿«≈…∆¿»
:¯Ó‡pL ;„Á‡‰ Ô¯w‰ ÌÚ ‰Úe·Le ‰Úe·L¿»¿»ƒ«∆∆»∆»∆∆¡«
‰nk ÌlLÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ«¬ƒƒ»…≈»»¿«≈∆¿«≈«»

„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ÔÈLÓÁ59. √»ƒ«∆∆∆»

חמ 59) ריבתה של "התורה מימרא אחת", לקרן הרבה ישיות
זה  גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא
וגם  אחת, קרן היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים

"עליהם". ולא "עליו" נאמר
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגזלן,1) ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

יורשים, לו כשאין ובין הנגזל, של היורשים עם דינו מהו
השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון

.‡ÏÊ‚p‰ ˙Óe B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰2‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁÈ - «≈∆¬≈≈«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»
˙Èp˙L B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ3.‰ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B - «¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«≈≈»∆»∆»

BÏ ÚaL Ì‡Â4˙Ó Ck ¯Á‡Â5Ô¯w‰ ÌÈL¯BiÏ Ô˙B - ¿ƒƒ¿«¿««»≈≈«¿ƒ«∆∆
LÓÁ‰Â6. ¿«…∆

שמת,2) גזלן על דובר הקודם בפרק קג. בבאֿקמא משנה
שמת. נגזל על - זה לברייתו,3)ובפרק חוזר שאינו שינוי

זה. בשינוי הגזלן אותה לנגזל.4)וקנה הנגזל.5)הגזלן
מיתת 6) אחרי ליורשים הודה ובין עצמו, לנגזל הודה בין

י. הלכה ז, פרק למעלה ראה שם. משנה אביהם,

.·ÂÈ·‡ ˙‡ ÏÊBb‰7ÔÈ‡ Ì‡ :·‡‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ≈
˙Èp˙L B‡ ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰8ÂÈÁ‡ ÌÚ ÔBaLÁ ‰OBÚ -9 «¿≈»«∆∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ∆»

·iÁ - ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ Ì‡Â ;LÓÁ‰ ÏÚÂ Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆¿««…∆¿ƒ«¿≈»«∆∆«»
B„È ˙ÁzÓ dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆB‰Ï10˙‡ Ô˙B ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«¿≈»«¿»ƒ««»¿ƒ»≈∆

ÂÈÁ‡Ï LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰11Â ,ÔBaLÁ Ô‰nÚ ‰OBÚ12. «¿≈»¿∆«…∆¿∆»¿∆ƒ»∆∆¿

קח:7) שם הגזילה 8)משנה, את להוציא חייב ואינו
ידו. מתחת והחומש 9)עצמה הקרן את לתת עליו

חלקו  את מנכה הוא יורש, הוא שגם ומכיון ליורשים,
(ראה  לאחיו נותן הוא היתר ואת וחומש, בקרן לו המגיע

הגזילה".10)כסףֿמשנה). את "והשיב ככתוב
יורש.11) הוא שגם אףֿעלֿפי מאומה, בידו מעכב ואינו
את 12) מפעיל הוא הגזילה, השבת מצוות שקיים לאחר רק

נכסים  משאר ומקבל אחיו עם חשבון ועושה כיורש. זכותו
וחומש. בקרן חלקו את

.‚ÔÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡13‡e‰ Bc·Ï ÔÏÊb‰ ‰Ê ‡ˆÓpL , ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆««¿»¿«
L¯Bi‰14ÂÈ·Ï B„È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆBÓ -15ÔÈ‡ Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈»ƒ««»¿»»¿ƒ≈

B·BÁ ÏÚ·Ï d˙B - ÔÏÊb‰ Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈa16B‡ »ƒ¿∆«≈««¿»¿»¿««
‰˜„ˆÏ B‡ B˙‡ÂÏ‰a17dÓˆÚ ‰ÏÊ‚ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ . ¿«¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿»¿≈»«¿»
¯ËÙ - B„È ˙ÁzÓ18B‡ ‰zÓ d˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ««»ƒ¿«««ƒ∆¿»»«»»

‡a‡ ÏÊb ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÌÚÈ„BiL ,‡e‰Â .B·BÁa dÚ¯t19. ¿»»¿¿∆ƒ≈¿…«∆∆∆«»

הגזילה.14)שם.13) את להשיב למי כדי 15)ואין
דברי  על מבוססת זו הלכה ידו. תחת תשאר לא שהגזילה
לאחיו". או לבניו וחומש קרן משלם זה "הרי שם: המשנה
אבל  הנגזל, אביו של לאחיו" או "לבניו מפרש שם רש"י
רבינו  וגירסת הגזלן, הבן של ואחיו בניו מפרש רבינו
שהם  קודמים, אחיו כי לבניו", או "לאחיו היא: במשנה
- היחידי היורש והוא אחים לו כשאין ורק הנגזל, יורשי
(ראה  רבינו על ה'טור' השגת מיושבת בזה לבניו. מוסר הוא

שם). למשנה הגר"א ולא 16)הגהות אחים לא לו אין אם
לו", "שאין (שם) המשנה דברי את רבינו מפרש כך בנים,

אחרת. מפרש הגזילה 17)ורש"י את ישאיר שלא ובלבד
קט. בבאֿקמא בידו, אפשרות 18)עצמה לו שאין מכיון

ליורשיו. או עצמו לנגזל הגזילה את ואני 19)להחזיר
שם). בגמרא פפא (רב ידי מתחת הגזילה את להוציא רוצה

.„¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ20,BÏ ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÚaLÂ ¿≈«≈∆«≈¿ƒ¿«¿»«¿»
ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ21‰ÂÏÓ Ïk‰22Û‡ - ¯b‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ¿»«»»«…ƒ¿»¿««»≈«≈«

‰ÏÊba ‰ÎfL Èt ÏÚ23B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ,24. «ƒ∆»»«¿≈»«»¿ƒ»ƒ««»

זכה 20) בהם המחזיק וכל הפקר ונכסיו יורשים לו שאין
שם. קודמת, בהלכה לנידון קצת דומה זה ודין בהם,

גזילה.22)הגר.21) מתורת ויצא והחומש, הקרן את
בה.23) מוחזק הוא כי ההפקר, את 24)מן לגזל בדומה

רבי  דעת זוהי הקודמת. בהלכה שנזכרו בדרכים אביו,
(גמרא  ידו" מתחת גזילו שיוציא עד תקנה לו "אין עקיבא
מלוה, זקף לא שאם רבינו, מלשון משמע [לכאורה שם).
אבל  הגר. מיתת לפני הודה אם אפילו לכהנים הכל
ומה  הגזלן, בה זכה זקפה בלא שגם מפרש, המגידֿמשנה
חייב  מלוה, שזקפה שאףֿעלֿפי ללמדנו הוא "וזקף" שאמר

ידו]. מתחת להוציאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na25ÌÈ˙Èa ‰„B‰Lk26Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈¿«ƒ¬»
˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ˙‡ ÏÊb Ì‡ƒ»«∆«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

¯b‰27ÌÈ‰kÏ LÓÁÂ Ô¯w‰ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -28 «≈¬≈∆«»¿«≈«∆∆»…∆«…¬ƒ
¯ÓLÓ B˙B‡ ÏL29BÓL‡ ‡È·Óe ,30¯tk˙È Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿»≈ƒ¬»¿««»ƒ¿«≈

Ba31.

בגזילה.25) זכה ונתחייב 26)שהגזלן הגר, מות לפני
הגזלן  זכה יורשים, לגר שאין ומכיון וחומש, קרן לגר לשלם
מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן

כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה
שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר

יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.Â‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆

¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«
¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
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כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר
עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו

.ÊÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי

.Á¯b‰ ÏÊ‚a ÌÈ‰k‰51˙BzÓ ÈÏa˜Ók52.Ô‰ «…¬ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿≈«»≈
¯·ÚÂ ,ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ÔÓ ıÓÁ ÏÊBb‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»≈ƒ«≈∆≈¿ƒ¿»«

ÁÒt‰ ÂÈÏÚ53˙ÚLk ÂÈÓc ˙‡ ÌÈ‰kÏ ÔzÏ ·iÁ - »»«∆««»ƒ≈«…¬ƒ∆»»ƒ¿«
‰ÏÊb‰54ÂLÎÚ Ô‰Ï e‰zÈ Ì‡L ;55,‰zÓ dÈ‡ - «¿≈»∆ƒƒ¿≈»∆«¿»≈»«»»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L56‰È‰ ,Ìi˜ ¯b‰ ‰È‰ el‡Â . ∆¬≈»«¬»»¿ƒ»»«≈«»»»
EÈÙÏ ElL È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡57e¯‡aL BÓk ,58. ≈¬≈∆¿¿»∆¿∆≈«¿

יורשים.51) לו ואין שמת הגר גזל המקבלים הכהנים
דינם 52) ואין כהונה, מתנות כיתר מהקדושֿברוךֿהוא,

קי: בבאֿקמא הגר, בהנאה.53)כיורשי ונאסר
שם.54) בגמרא שנפשטה הפסח.55)בעיא לאחר
מאומה.56) לו נותן גופו,57)ואינו החמץ את לו ומחזיר

כלום. שוה שאינו ד.58)אףֿעלֿפי הלכה ג, פרק למעלה
שנפשטה. בעיא

.Ë¯b ÏÊbL Ô‰k59˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L …≈∆»«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
¯b‰60B„È ˙ÁzL BÏÊ‚a ‰Ê ‰ÎÊ ‡Ï -61‡ÈˆBÈ ‡l‡ , «≈…»»∆ƒ¿≈∆««»∆»ƒ

ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ B„È ˙ÁzÓ62.˙¯ÓLn‰ Èa ƒ««»¿»∆»«…¬ƒ¿≈«ƒ¿…∆

קט:59) ואפילו 60)בבאֿקמא הכהן, הודה ואחרֿכך
בקודש. לעבוד שלו המשמר של תורו כשהגיע הודה

ברשותו.61) שהיא שהודה,62)אףֿעלֿפי ברגע כי
כיתר  במתנה, אותם נתן והוא לה', והחומש הקרן שייכים

שם). (גמרא המשמר כהני לכל הכהונה, מתנות

.È¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰63LÈ¯Ù‰Â ,¯b‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆«≈¿ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‰kÏ Ô˙BÏÚ‰Ï B˙ÏÊ‚e BÓL‡64Ì„˜ ÔÏÊb‰ ˙Óe , ¬»¿≈»¿«¬»«…¬ƒ≈««¿»…∆

‰¯tk65‰ÏÊb‰ ÛÒk ˙‡ ÌÈL¯BÈ ÔÏÊb‰ Èa È¯‰ -66 «»»¬≈¿≈««¿»¿ƒ∆∆∆«¿≈»
dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ B‡67ÌL‡‰Â ,68Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È «¿≈»«¿»¿»»»ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ69BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,70. ¿∆≈«¿ƒ¿

קי.63) בבאֿקמא למעלה 64)משנה לנאמר בהתאם

ה. מן 65)בהלכה הגר בגזל הגזלן זכה הדין, מצד כי
למסור  אותו מחייבת התורה אבל הגר, מות לאחר ההפקר
לשם  באים ושניהם אשם, קרבן ולהביא לכהנים הכסף את
ו). הלכה למעלה (ראה לשקר ונשבע שכפר על כפרה,

למתים.66) כפרה אין רשאים 67)כי גזלו, שלא  הבנים
למעלה  ראה בדין. בה זכו אם עצמה הגזילה את להחזיק

גֿד. להקריבו.68)הלכה ואיֿאפשר בעליו, שמתו
נדבה 69) לעולות הולכים ודמיו אותו, למכור אפשר ואז

לחולין. יוצא קרבן אין מום, בו שנפל לפני אבל למזבח.
יד.70) הלכה ד, פרק המוקדשין פסולי הלכות

.‡ÈÔÏÊb‰ Ô˙71Ì„˜ ˙Óe ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï ÛÒk‰ ˙‡ »«««¿»∆«∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈…∆
‰¯tk72‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÏÊb‰ ÈL¯BÈ ÔÈ‡ -73„iÓ «»»≈¿≈««¿»¿ƒ¿ƒƒ«

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰k‰74.‰È‰È BÏ «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¬∆ƒ≈«…≈ƒ¿∆
ÔÈ‡ - ‰zÓ B˙zÓ ÔÈ‡L ,ÔË˜ ÔÏÊb‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»««¿»»»∆≈«¿»«»»≈

.ÌÈ‰k‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈL¯BÈ¿ƒƒƒƒ««…¬ƒ

קי.71) בבאֿקמא קרבן 72)משנה את שהקריבו לפני
בקרבן 73)האשם. אביהם על כיפרו לא שהכהנים בטענה

הכהנים,74)אשם. בו זכו מחצה, מכפר שהכסף מפני
קי: שם גמרא

.·ÈÛÒk‰ ˙‡ Ô˙75˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ˙Á‡Ï76˙‡Â , »«∆«∆∆¿««ƒ«ƒ¿»¿∆
zaL ‡È‰L BÊ ‰¯ÓLÓÏ ÌL‡‰d77ÛÒk‰ ¯ÈÊÁÈ - »»»¿ƒ¿»»∆ƒ««»«¬ƒ«∆∆

‰¯ÓLn‰L ;‰Úe·w‰ ‰¯ÓLn‰ ÈL‡Ï ÌL‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿«¿≈«ƒ¿»»«¿»∆«ƒ¿»»
.d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰˙ÎÊ ‡Ï dzaL ‡Ïa ÛÒk ‰Á˜lL∆»¿»∆∆¿…««»…»¿»ƒƒƒ»»

קי.75) בקודש.76)שם לעבוד תורה היה שלא  בשבוע
הכסף 77) נתן אם אבל בקודש. לעבוד שתורה ימים שבוע

שניה, למשמרה האשם את נתן ואחרֿכך העובדת למשמרה
שקיבלה. במה אחת כל זכתה תורה, כשהגיע

.‚ÈÌL‡‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡78ÔÏÊb‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈«¿ƒƒ∆»»»«∆«¬ƒ««¿»
Ô¯w‰79ÔÈ‡L ¯b ÏÊ‚ ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ‰kÏ B‡ ,ÌÈÏÚaÏ «∆∆«¿»ƒ«…¬ƒƒ»»∆∆≈∆≈

¯tk˙ - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙ .ÌÈL¯BÈ BÏ¿ƒ»«∆«∆∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿«≈
‰¯tk‰ ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,BÏ80˙‡ ÔzÏ ·iÁÂ . ¿≈«…∆¿«≈««»»¿«»ƒ≈∆

.‰¯tk ¯Á‡ LÓÁ‰«…∆«««»»

קי.78) שם הביא 79)משנה, שלא עד אשמו "הביא
"האשם  הפסוק מן לומדים זה דין (שם). יצא" לא גזילו,
בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד לכהן לה' המושב
(גמרא  שאמרו כמו לכסף, כוונתו "האשם" ח). ה, (במדבר
"יכפר" אשר כתוב אשם ובקרבן קרן", זה "אשם שם)
את  השיב שכאשר משמע בעבר, "כיפר" אשר ולא בעתיד,
את  הביא ולא כיפר לא עדיין הכסף, קרבן דהיינו האשם,

וגמרא 80)הקרבן. שם, (משנה האשם קרבן את לפסול
קיא.). שם

.„ÈÌÈ„·Ú‰81˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â82Ô‰a ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»¿««¿»≈»∆
LÓÁ ˙ÙÒBz83Ïk .ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL . ∆∆…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»
ÔÈÚa ¯eÓ‡‰84e‡ˆÈ .ÔBÓÓ ÔÙe‚Â ‡e‰ ÔÈÏËÏhÓ »»»ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿»»»¿

˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜85˙B¯ËL e‡ˆÈÂ , «¿»«¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»
ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L86ÏÊ‚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87BÏ ÔÈ‡L ¯b ∆≈»»¿≈ƒ»∆∆≈∆≈

ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÌÈL¯BÈ88dÈ‡ Ú˜¯w‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»¿ƒ«…¬ƒ¿≈««¿«≈»
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ÔÏÊbÏ ÌÏBÚÏ ˙È˜89˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a ‡l‡ ,90. ƒ¿≈¿»««¿»∆»ƒ¿¿»∆»∆∆
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÛÏ‡Ï ‰¯kÓ elÙ‡Â91 «¬ƒƒ¿¿»¿∆∆∆««∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡Ïa ÏÊ‚pÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ -92‰‡ˆiL ÈÓ ÏÎÂ . ¬≈∆∆«ƒ¿»¿…»ƒ¿»ƒ∆»¿»
BÏ d¯ÎnL ‰Ê ÏÚ ¯ÊBÁ B„È ˙ÁzÓ93¯ÎBn‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ««»≈«∆∆¿»»¿≈«≈

ÔÓ Á˜Bl‰ ¯ÊÁiL „Ú ,ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ÈM‰«≈ƒ««≈»ƒ«∆«¬…«≈«ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,epnÓ ÏhÈÂ ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÏÊb‰94. ««¿»«««¿»¿ƒ…ƒ∆¿∆ƒ¿»≈

עולם.81) עבדי שהם נשבעים 82)כנענים, שאין אלו כל
מב: שבועות כפירתם, עליהם.83)על נשבע אפילו

פקדון,84) כגון החומש, בענין שם המובאות הדוגמאות כל
אבידה. עושק, גזל, יד, בהם 85)תשומת כתוב כי

הכתוב  "הקישן מו), כה, (ויקרא לבניכם" אותם "והתנחלתם
כב:). (קידושין " אחוזה נייר 86)לשדה פיסת אלא

קה. בבאֿקמא וראה לממון, הוכחה המשמשת בעלמא,
והקרקעות.87) והשטרות הגר 88)העבדים בגזל כי

משלם  בישראל בה שכיוצא גזילה על מדובר לכהן, המושב
ב. פרק ומתנה זכיה הלכות וראה ואשם. וחומש קרן

מהֿשאין89ֿ) שינוי, עלֿידי לקנותן הגזלן יכול במטלטלין
א. הלכה ב, פרק למעלה ראה בקרקע, דעת 90)כן זוהי

קיז: בבאֿקמא בברייתא אלעזר רבי על החולקים החכמים,
ביאוש 91) אותם קונה הלוקח היה מטלטלין, היה זה לו

ג. הלכה שם למעלה ראה רשות, במטלטלין,92)ושינוי
הנגזל  חייב יאוש, לפני שקנה כגון להחזיר, חייב כשהלוקח
חוזרת  הקרקע אבל השוק, תקנת משום לקונה דמים לשלם

ז). הלכה ה, פרק למעלה (ראה דמים ליטול 93)בלא
ששילם. הקרקע דמי את הבא.94)ממנו בפרק

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ר"ל 1) בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

מבעליו  שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם
באלימות.

.‡d„ÈÒÙ‰Â B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ ÏÊBb‰2da ¯ÙÁL ÔB‚k ,3 «≈«¿«≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»«»
˙B¯Ba4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ıˆwL B‡ , ƒƒ¿»∆»«∆»ƒ»

BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ÔÈa‰ Ò¯‰Â ˙BÈÚn‰ ˙‡ ˙ÁLÂ¿ƒ≈∆««¿»¿»««ƒ¿»«»¿«¬ƒ
ÈÓc ÌlLÈ B‡ ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa eÈ‰Lk ‰„O B‡ ˙Èa«ƒ»∆¿∆»ƒ¿««¿≈»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁL Ì‡ Ï·‡ .„ÈÒÙ‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¬»≈≈∆»¿

¯‰ dÙËML7ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯iL L‡a ‰Ù¯O B‡ ∆¿»»»»ƒ¿¿»¿≈∆»¿»ƒ«»«ƒ
BÏ ¯ÓB‡ -8EÈÙÏ ElL È¯‰ :9˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L . ≈¬≈∆¿¿»∆∆««¿«¿∆¿«

˙Ói˜ ÌÈÏÚa10„ÒÙ‰ ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ d11‡l‡ ¿»ƒ«∆∆¿≈«¬»∆¿≈»»»∆»
ÔÈÏËÏhÓa Ôk ÔÈc‰ ÔÈ‡M ‰Ó .B„Èa „ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡12, ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«∆≈«ƒ≈¿ƒ«¿¿ƒ

e¯‡aL BÓk13. ¿∆≈«¿

נזק.2) לה יד:3)גרם עגולים.4)בבאֿמציעא
משנה 7)מרובעות.6)מאורכים.5) בקרבתה, שהיה

קיז: לנגזל.8)בבאֿקמא שלי 9)הגזלן לא זו קרקע
הוא. שלך ההפסד גם כן ועל שלך, אלא ואינה 10)היא

יד. הלכה ח פרק למעלה ראה לגזלן, אלו 11)נקנית כי
הגזלן. את בהם להאשים ואין אונסין, שהם 12)הם

באונסין. וחייב הגזלן הלכה 13)ברשות ג פרק למעלה
היתה  והמגידֿמשנה הראב"ד בידי שהיו [בספרים יא.

רבינו. דברי על תמהו ולכן בעבדים, או במטלטלין הגירסא
שם]. ראה

.·‰„O ÏÊb14ÌÈ˜ÈˆÓ ‰eÏËe epnÓ ‰ÏÊ‚Â15ÁÎa »«»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆¿»»¿ƒƒ¿…«
CÏn‰ Á˜lL ÔB‚k ,‡È‰ ‰È„Ó ˙kÓ Ì‡ :CÏn‰«∆∆ƒ««¿ƒ»ƒ¿∆»««∆∆
:BÏ ¯ÓB‡ - ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÏL ÌÈza B‡ ˙B„O»»ƒ∆»«¿≈«¿ƒ»≈

EÈÙÏ ElL È¯‰16‰Á˜Ï ÔÏÊb‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;17- ¬≈∆¿¿»∆¿ƒ≈¬«««¿»ƒ¿¿»
˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ18. «»¿«¬ƒ»∆«∆∆

קטז:14) בבאֿקמא גוים.15)משנה שהרי 16)אנסים
מן  שירדה באש נשרפה או נהר בשטפה כמו ודינו אונס, זה

הקודמת. שבהלכה כל 17)השמים, את שלקחו כגון
ביניהן. הגזולה זו וגם הגזלן, הגזלן 18)קרקעות ודין

הנגזל, ביד היתה לו כי הקודמת, בהלכה בידים, כהפסידה
אותה. לוקחים היו לא

.‚ÔÏÊb‰ ˙‡ CÏn‰ Ò‡19Ïk eÏ ‰‡¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â »««∆∆∆««¿»¿»««¿≈»»
,ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ÏÊbL BÊ ‰„O ‰‡¯‰Â ,EÏ LiM ‰Ó«∆≈¿¿∆¿»»∆∆»«ƒ¿«¿»

CÏn‰ dÏËe20˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ¿»»«∆∆«»¿«¬ƒ»∆«∆∆
d˙BÓk21.‰ÈÓc Ô˙B B‡ , ¿»≈»∆»

שם.19) שהיא 20)גמרא הנגזלת השדה על אמר לא ולו
בלבד. הגזלן לקרקעות התכוון כי לוקחה, היה לא שלו

הגזלן.21) מחמת נלקחה הקרקע כי

.„B„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆

ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.‰‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: ואם 29)גיטין
בקרקע  כמו משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד
אבל  במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה
בין  הבדל שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו

לקרקע]. עם 30)פירות הקרקע את ומוציא בא והנגזל
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השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים
יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,

ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על
יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,

הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן
ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה

לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי
ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי

כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה
הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן

יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.Âd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰39ÏÚaÓ «∆«»≈««»»≈«»»ƒ««

Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â ,‰„O‰40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. «»∆¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן

נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל
הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן

בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,
וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.ÊÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב . קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק

שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת
אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,
דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי

ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.Á‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.Ë,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»

„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe d¯ÎnL ¯Á‡««∆¿»»¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰59‰zÓ ÔÏÊb‰ BÏ d˙ elÙ‡Â .ÔÏÊb‰ ÔÓ60 «≈«ƒ««¿»«¬ƒ¿»»««¿»«»»

dÁ˜Ïe ¯ÊÁL ÔÂÈk - B„Èa ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk61‰Ói˜˙ ¿∆»¿»¿»¿»≈»∆»«¿»»ƒ¿«¿»
„Ú ÔÏÊb‰ Á¯Ë ‰Ê ÈtnL ;‰zn‰ ÏawL ‰Ê „Èa¿«∆∆ƒ≈««»»∆ƒ¿≈∆»«««¿»«

B˙eÓ‡a „ÓÚÏ È„k ,d‡wL62. ∆¿»»¿≈«¬…¿∆¡»

הלוקח.57) מיד הנגזל אותה מוציא לעולם כך ומשום
יד.58) הלכה ח, פרק ללוקח 59)למעלה מכר הגזלן כי

אחרי  לידו שתבוא הזכות ואפילו בקרקע, זכויותיו כל
בנאמנותו, לעמוד - גזלן ואפילו - אדם רוצה כי המכירה,

טו: טז.60)בבאֿמציעא הנגזל.61)שם מן הגזלן
לו 62) שנתן הקרקע את ממנו להוציא הנגזל יבוא שלא

זכות  עוברת הקרקע, את הגזלן שקנה ברגע כן על במתנה,
"כדי  זה טעם המתנה. מקבל על או הלוקח על בעלותו
דברים  במה טו: שם אשי רב נתן בנאמנותו", לעמוד
אם  אבל שלו, אינה שהשדה הלוקח ידע כשלא אמורים?
וראה  חזר, ד"ה שם (תוספות בידו נתקיימה לא - ידע

כאן). מגידֿמשנה

.È¯ÎnL ÈtÓ ÔÏÊb‰ ˙‡ Á˜Bl‰ Ú·z Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«∆««¿»ƒ¿≈∆»«
ÌlLÏ ·iÁ˙Â ,BlL dÈ‡L ‰„O BÏ63˙Èa ÏÈÁ˙‰Â , »∆∆≈»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿ƒ≈

ÔÈc64ÔÏÊb‰ ÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï65Ô‰Ó ˙Ba‚‰Ï È„k ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈««¿»¿≈¿«¿≈∆
ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï ‰Ê¯Î‰‰ eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡Â ,Á˜BlÏ«≈«¿««∆ƒ¿ƒ««¿»»¿»»««¿»ƒ
¯Á‡nL ;Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ…ƒ¿«¿»¿««≈«∆≈««

ÂÈÒÎ ÏÚ eÊÈ¯Î‰L66‰lb˙dÁ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«»∆≈∆¡»¿…¿»»
Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈÏÚa‰ ÔÓ67. ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ»¿««≈«

שילם.63) ולא פחות 64)בביתֿהדין לא שעברו לאחר
פסקֿהדין. ממתן יום למכירה 65)מתשעים עומדים שהם
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דמתחלן  "עד טז. שם פפא רב כדעת היא זו הלכה פומבית.
הרי"ף. גם פסק כך אכרזתא", ולא 66)יומי במרדו ועמד

הנגזל,67)שילם. במקום הבא הגזלן, יוכל כן ועל
ומחזיר  קניה, אינה שקנייתו הלוקח, מן הקרקע את להוציא

מעותיו. את לו

.‡ÈÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï68d¯ÎnL ¯Á‡ ¿»»««¿»ƒ«¿»ƒ««∆¿»»
¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰ÏeÊ‚ ‡È‰Lk69‰zÓa d˙ B‡ ¿∆ƒ¿»¿»«¿»»¿«≈¿»»¿«»»
BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - dLÈ¯B‰ B‡70‰ˆB¯ BÈ‡L ƒ»¬≈ƒ»«¿∆≈∆

d„ÈÓÚ‰Ï71.‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk epnÓ dÁ˜lL ‰Ê „Èa ¿«¬ƒ»¿«∆∆¿»»ƒ∆¿∆»¿»¿»
‰M¯Èa ÔÏÊbÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ72„Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ¿≈ƒ»¿»««¿»ƒÀ»…ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰73. «≈«

טז.68) לפני 69)בבאֿמציעא לאחר, מכרה אם וכלֿשכן
הנגזל. מן אותה וכו'.70)שקנה המכירה מעשה עלֿידי

מן 71) הקרקע את שקנה שלנו, הדעת אומד כלומר,
לא  כן ועל נכונה, אינה בנאמנותו, לעמוד כדי הבעלים
סימן  חושןֿמשפט ב'טור' הלוקח. ביד הקרקע נתקיימה
אחרי  לאחר מכרה אם שאפילו רבינו, דעת מפרש שעד,
רש"י  אבל ראשון, לוקח ביד נתקיימה לא הנגזל, מן שקנאה

ז  שדין מפרש, זבנה ד"ה שהגזלן שם במקרה רק נאמר ה
קנה  אם אבל הבעלים, מן שלקח קודם השדה את מכר
נתקיימה  כשקנאה מיד שניה, מכירה לפני הבעלים מן אותה

למכרה  שוב יכול ואינו הלוקח, כסףֿמשנה ביד ראה לאחר.
ואחרֿכך 72)כאן. ממורישיו, מאחד אותה גזל שמתחילה

שם. גמרא הנגזל, מקום 73)מת יש הגזלן, אותה קנה אם
מאמץ  עשה שהרי בנאמנותו, לעמוד שמעוניין להנחה,
אין  בירושה לו נפלה אם אבל הקרקע, את לקנות וטרח
מצדו, טירחה כל בלי לידו בא השדה כי זו, להנחה הצדקה

דמיה. את לו ומשלם הלוקח, מיד להוציאה יכול והגזלן

.·ÈB·BÁa ÔÏÊb‰ d‡·b74Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ LÈ Ì‡ : ¿»»««¿»¿ƒ≈«ƒ¿»«¿«
˙¯Á‡75È·BÁa ‰·B‚ È‡ BÊ :ÔÏÊb‰ BÏ ¯Ó‡Â ,76- «∆∆¿»«««¿»¬ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿««≈«¿ƒ≈
Ôek˙pL ‡e‰ B·BÁ ˙Ba‚Ï - BÊ ‡l‡ Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ77. «ƒ¿»«¿«∆»ƒ¿∆ƒ¿«≈

ואמר 74) לנגזל בא ללוקח, ומכרה הקרקע את שגזל לאחר
לי, חייב שאתה החוב תמורת הגזולה הקרקע את לי תן לו:

טז. בבאֿמציעא הנגזל, ממנה 75)והסכים לגבות שאפשר
החוב. ביד 76)את הקרקע את לקיים שכוונתו דעתו גילה

היה  יכול הרי בלבד, חובו את לגבות בדעתו היה לו הלוקח.
הגזולה. מזו דוקא ולאו אחרת, מקרקע גם לגבות

הקרקע 77) את לקיים שרצונו דעת גילוי כל שאין מכיון
מידו. השדה את להוציא יוכל כן על הלוקח, ביד

.‚È‰zÓ ÔÏÊbÏ ÌÈÏÚa‰ ‰e˙78Á˜Bl‰ d‡˜ -79. ¿»»«¿»ƒ««¿»«»»¿»»«≈«
BÏ ÌÈ˙B eÈ‰ ‡Ï - ÌÈÏÚaÏ Á¯Ë ‡Ï el‡L∆ƒ…»««¿»ƒ…»¿ƒ

‰zÓa80È„a da ‰kÊiL È„k ,Á¯Ë ‰Ê ÈtÓe ;,Ô ¿«»»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆»¿ƒ
Á˜Bl‰ „Èa Ìi˜˙˙Â ,B˙eÓ‡a „ÓÚÈÂ81. ¿«¬…¿∆¡»¿ƒ¿«≈¿««≈«

שם.78) גמרא ללוקח, הגזלן שמכרה ואין 79)לאחר
(למעלה  כירושה ודינה מאליה באה שהמתנה אומרים,

הלוקח. קנאה שלא יא), באה 80)הלכה לא המתנה
כמכר. ודינה הגזלן, של מאמציו פרי היא אלא מאליה

אומר:81) אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת שם בגמרא
פסק  ורבינו כמכר. מתנה אומר: ואחר כירושה, מתנה

כמכר. מתנה כמאןֿדאמר

.„È‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â dÏÊbL ¯Á‡Â ,‰„O ÏÊBb‰82 «≈»∆¿««∆¿»»¿À¿««¿»»∆»
:¯Ó‡Â ÏÊ‚p‰ ÔÚËÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁ»«¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿»«

È˙ÈÈ‰ Òe‡BÏ ‰Èz¯ÎnL ‰ÚMa83ÈzÚ„Ï ‡lLÂ »»ƒƒ«»»∆¿«¿ƒ»¿∆…¿«¿ƒ
B˙eÏÊb ˙ÓÁÓ Èz¯ÎÓ84ÏÚ Û‡ ,ÔÏÊb‰ ‰ÎÊ ‡Ï - »«¿ƒ≈¬««¿»…»»««¿»««

ÌÈ„Ú BÏ LiL Èt85‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â .dÁ˜Ï Ì‰ÈÙaL ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿≈∆¿»»¿«¬…«»∆
Ô˙pL ÌÈÓc‰ ÔÏÊbÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÌÈÏÚaÏ86. «¿»ƒ«¬ƒƒ««¿»«»ƒ∆»«

זו 82) שדה על שהוחזק "כגון שאמר יוחנן, רבי כדעת
מז.). (בבאֿבתרא אדם 83)בגזלנותא" שהגזלן מכיון

השלטון, בפני עלי מלשין היה לו, מכרתי ולולא הוא, אלם
שם. כהנא רב פחדתי 84)דעת אלא הטוב, מרצוני שלא

אלם. וגבר גזלן שהוא מפני ראיה 85)לסרב שהביא "גזלן
מז:). (שם בידו" שדה מעמידין ואין ראיה, ראייתו אין
מכיון  אבל המכירה, את שראו אמנם מעידים העדים
למכור  הסכים שלא טוען והנגזל גזלן, הוחזק שהלוקח

כלל. מכירה זו אין הרי על 86)לגזלן, אותו קונסים ואין
יש  מעות אבל לו, אין "קרקע דמיו, שיפסיד גזילה מעשה

שם. גמרא נחמן, רב בשם ביבי רב של מימרא לו",

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»

ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆
ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈

„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.ÊË¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
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מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ë éðù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.‡Ò‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5.
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו

ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,
גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם
משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.‚Ï‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«
;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«
.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין
זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו

בשלושים.13) מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם
המעות  שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על
דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם

ארבעים. השווה הקרקע מן רבע מחיר 14)שהוא שוודאי
ארבעים. - רצו 15)הקרקע העליונה, על הבעלים "ויד

שם). (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע

.„B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯Bi‰16dÚËe ˙eL¯a ‡lL17: «≈¿¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»»
ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰ ‰„O ‰˙È‰ Ì‡18Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ƒ»¿»»∆»¬»ƒ«¿ƒ«»»»

;‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ ,dÚhÏ BÊ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«««»∆
ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡Â19ÏÚ B„ÈÂ BÏ ¿ƒ≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«

‰BzÁz‰20. ««¿»

גבוהים 16) במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא
הביטוי  מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי

השדה. לתוך לאילן 18)אילנות.17)"היורד" שיפה
מלזרעים. לו.19)יותר שיכולים 20)מעריכים לפי

על  בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים
עולה  השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן
על  עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על
פרק  כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח,

משנה). (מגיד ה הלכה ט,

.‰‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡21CÏÂ EÏÈ‡ ¯˜Ú :22- »««««»∆¬…ƒ»¿»≈
BÏ ÌÈÚÓBL23ÈÏÈ‡ ¯˜BÚ ÈÈ¯‰ :ÚËBp‰ ¯Ó‡ .24- ¿ƒ»««≈«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈÁÎnL ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡25. ≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ∆««¿«

הקודמת 21) ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו
משנה). לבן 22)(מגיד בשדה אלא אילן בשדה חפץ איני

מלאילנות.23)(זרעים). לזרעים יותר מתאימה השדה כי
משום  בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין
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מוכח  זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב
בשדה  נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה
ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה

התחתונה.24) על תהיה שידי מסכים שהאילנות 25)ואיני
אין  זה טעם ולפי האחרון). כלשון קא: (שם השדה מן ינקו

לארץ. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל

.ÂÔ‰a ÛÈÒB‰Ïe ÔÈ·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆
˙BiÏÚÂ ÌÈza26ÌÈB‡b‰ e¯B‰ CÎÈÙÏ .27‰Ba‰L , »ƒ«¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆«∆

‰„O ÚËBk ‰Ê È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa«¬«¬≈∆…ƒ«¿¬≈∆¿≈«»∆
ÔÈ·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk BÏ ÔÈÓLÂ ,ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»ƒ«¿»ƒ«»»»∆ƒ≈¿ƒ¿»

‡e‰Â .B˙B·Ï ‰Ê28ÏÈÚBn‰ ÔÈa ‰·iL ,29Èe‡¯‰ , ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ»»
ÌB˜Ó B˙B‡ ‚‰Ók ¯ˆÁ d˙B‡Ï30. ¿»»≈¿ƒ¿«»

בבית.26) עליונה אחרי 27)קומה בבבל הישיבות ראשי
סבוראי. לבעל 29)בתנאי.28)רבנן תועלת המביא

וטיב 30)החצר. והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי
מקום. באותו למקובל בהתאם יהיו הבניין

.Ê‰„O ÚË elÙ‡ ,˙eL¯a B¯·Á ‰„OÏ „¯Bi‰«≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿¬ƒ»«»∆
:‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡L∆≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«»∆¿»
ÏËB - Á·M‰ ÏÚ ¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»«»»»≈««∆«≈

‰‡ˆB‰‰31ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡Â , «»»¿ƒ«∆«»≈««»»≈
Á·M‰32BzL‡ ÈÒÎa ÏÚ·e .33ÛzM‰Â34LiL ‰„Oa «∆«««¿ƒ¿≈ƒ¿¿«À»«»∆∆≈

Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,Ô‰ ˙eL¯a „¯BÈk - da ˜ÏÁ BÏ≈∆»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»∆¿»»
.‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»

הבעלים.31) על שנהוג 32)וההפסד השבח חלק [כלומר,
משנה]. מגיד ראה לאריסים. לתת לומר:33)היה צריך

כתב  וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
ואחיה  אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד
הואיל  כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא ויכולה
כתב  וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק
הדברים  ומקור י. הלכה אישות מהלכות כג בפרק רבינו
התחתונה  על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות
- ט) (הלכה שם רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו
מפני  העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו
מופרז  ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו
בו  תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא

יב. הלכה להלן וראה שם). מב:34)(גמרא בתרא בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף

.Á„OÏ „¯Bi‰,‰a B‡ ÚËÂ ˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰ «≈ƒ¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»«»»
¯ÓML B‡ ÔÈa‰ ÌÈÏL‰Â ‰„O‰ ÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»«««»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«

˙BÚÈËp‰35BzÚcL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿«≈¿≈«¿»ƒ∆«¿ƒ∆«¿
‰ËB36ÔÈÓL - ¯·c‰ ‡a BBˆ¯·e ‰Ê ‰OÚM ‰ÓÏ »¿«∆»»∆ƒ¿»«»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ37. ¿»«»∆¿»

קא.35) מציעא בבא סביבן, גדר שעשה שהוא 36)כגון,
מבדילים 37)מסכים. ואין ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין

.Ë‡lL d‡·e B¯·Á ÏL B˙a¯Á CB˙Ï „¯Bi‰«≈¿»¿»∆¬≈¿»»∆…

‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ˙eL¯a38¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«««¿»¿ƒ»«
ÏËB È‡ È·‡Â ÈˆÚ :ÔÈa‰ ÏÚa39ÔÈÚÓBL - ˙È·a : «««ƒ¿»≈««¬»«¬ƒ≈¿«ƒ¿ƒ

BÏ40‰„Oa ,41BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -42LÈÁÎnL ÈtÓ , ¿»∆≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
˙ÈaM ‰Ó ÏË :Ú˜¯w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ .Ú˜¯w‰ ˙‡43 ∆««¿«»«««««¿«…«∆»ƒ»

BÏ ÔÈÚÓBL -44. ¿ƒ

כן 38) על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה

ד. הלכה למעלה דין 39)ראה לפי בתשלום רוצה ואיני
עוקר  "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו

ה. הלכה למעלה הריסת 40)אילני" ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק גורם אינו הבניין

בשדה.41) בנה הקרקע 42)אם להכחשת גורם הבניין כי
אבל  בנטיעות, כלומר בשדה, פירש: ורש"י נבנה. שעליו
מפורש  לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה

ה. הלכה למעלה וראה שם. רוצה 43)בגמרא אינני כי
ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין.

ה. הלכה חורבתו 44)למעלה לתוך ירד שהלה מכיוון
בשניהם  בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. שלא
מציעא  לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול

שם.

.ÈBÏ ÔÈÓML ÈÓ Ïk45ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa , »ƒ∆»ƒ≈∆»¿»»«
‰BÈÏÚ‰46‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47BÈ‡ - »∆¿»≈∆»¿»»«««¿»≈

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú ÌeÏk ÏËB48.‡ÈˆB‰ ‰nk ≈¿«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ
,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»««»ƒ¿«¬««»»

Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚ ‡È‰ È¯‰Â49ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , «¬≈ƒ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ
ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe „Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â50 ¿»¬»ƒ¿«ƒ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ BÏ ÔÈÚÓBL -51ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈
„·Ïa Á·M‰52CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â «∆«ƒ¿«¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ

‰Úe·L53. ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.‡È:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»
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z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…
„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«

˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.·ÈÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««

˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי
הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים
הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא

האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

א  עּׂשר ּפרק 1חד ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.‡Ï‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.·‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי
מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".

.‚˙„·‡ :¯Ó‡pL ,˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙„·‡¬≈«≈»ƒÀ∆∆∆∆¡«¬≈«
EÈÁ‡12‰¯·Ú ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d¯ÈÊÁn‰Â .13ÈtÓ , »ƒ¿««¬ƒ»¬≈∆≈¬≈»ƒ¿≈

Lc˜Ï d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .ÌÏBÚ ÈÚL¯ „È ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L∆«¬ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ∆¡ƒ»¿«≈
ÈÏÚa Ì‰L eÚ„ÈÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ e¯‡ÙiL È„k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿≈∆¿»¬∆ƒ¿»≈¿≈¿∆≈«¬≈

‰eÓ‡14ÏelÁ LiL ÌB˜Ó·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ¡»¬≈∆¿À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌM‰15d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,‰¯eÒ‡ B˙„·‡ -16ÏÎ·e . «≈¬≈»¬»¿«»¿«¬ƒ»¿»
ÌB˜Ó17ÔÈÒÈÎÓ18ÈÏÎk ÌÈ·pb‰ ÈtÓ Ì‰ÈÏk »«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈««»ƒƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»

אתה 12) "לאחיך אחיך". אבידת לכל . . . תעשה "וכן
בבאֿ רב, בשם מימרא לכנעני". מחזיר אתה ואי מחזיר,

קיג: עו:13)קמא סנהדרין רב, בשם כגון 14)מימרא
מישמעאלי, חמור תלמידיו לו שקנו שטח, בן שמעון רבי
משום  לישמעאלי, והחזירה בו, תלויה טובה אבן ומצאו
בבאֿמציעא  (ירושלמי עלֿידו שמים שם שיתקדש שרצה

ה). הלכה ב, ישראל,15)פרק רוב במקום שמצאה כגון
(כסףֿמשנה). ממנו גנב שיהודי יחשוב בדין 16)והגוי

אמר  לא ישראל, את שיפארו כדי כשמחזיר, שלמעלה,
זה  הרי זו כוונה מתוך החזיר שאם אלא להחזיר שחייב
להחזיר. חייב - השם חילול של חשש כשיש אבל משובח,
(בבאֿקמא  יאיר בן פנחס ר' בשם בברייתא מובא זה דין
בכלל  אבידה השבת במצוות כמדקדק המפורסם קיג:)

ג). הלכה א פרק דמאי חילול 17)(ירושלמי שאין אף
החוץ 18)השם. הלכה מן ה פרק גיטין בירושלמי הביתה.

פרק  זרה בעבודה אבל גויים", כלי "ומכבסין הגירסא: ט,
"ומכניסין". הגירסא: ג הלכה א

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÚË19˙¯zÓe ,B˙„·‡k -20. »»≈»ƒ«¬≈»À∆∆
BÓˆÚÓ ‰ÚhL ,‡e‰Â21¯eÒ‡ - B˙BÚË‰Ï Ï·‡ ;22. ¿∆»»≈«¿¬»¿«¿»
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בחשבון.19) וטעה ישראל עם עסק לו כשאין 20)היה
קיג:). (בבאֿקמא בטעותו הרגיש שלא כגון השם, חילול

היהודי.21) של תחבולה הלכות 22)ללא למעלה ראה
ח. הלכה ז פרק גניבה

.‰?„ˆÈk23ÔBaLÁ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰OÚL ÔB‚k ≈«¿∆»»»≈»ƒ∆¿
‰ÚËÂ24ÏÚL ‰‡¯ :Ï‡¯OÈ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ . ¿»»¿»ƒ∆…«ƒ¿»≈¿≈∆«

CÓBÒ È‡ EBaLÁ25‰z‡M ‰Ó ‡l‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ∆¿¿¬ƒ≈¿≈ƒ≈«∆»«∆«»
¯zÓ ‰Ê ÔB‚k .EÏ Ô˙B È‡ ¯ÓB‡26‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈¬ƒ≈¿¿∆À»¬»ƒ…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ôek˙È ‡nL ;¯eÒ‡ - Ôk BÏ ¯Ó‡»«≈»∆»ƒ¿«≈»≈»ƒ
B˜„·Ï27.ÏlÁ˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓÂ , ¿»¿¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

מותרת.23) גוי חשבון 24)טעות ישראל שעשה ולא
של 25)והטעה. הראשון (כפירוש שם כהנא רב דברי
לידי 26)רש"י). יבוא לא שטעה, הגוי יגלה אפילו כי

השם. ישר.27)חילול הוא אם הישראל את

.Â‰ˆÁÓe ,da ÔÈ¯c ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ÌÈÏ‡¯OiL ¯ÈÚƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ»∆¡»
- ‰„·‡ da ‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ˆÁÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆¡»ƒ¿»≈»»»¬≈»

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB28‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â .29·iÁ - ≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»«»
¯ÈÊÁ‰Ï30. ¿«¬ƒ

ח).28) משנה ב פרק (מכשירין היא ישראל של שמא
ג.29) הלכה יג, פרק לקמן וראה מובהקים, סימנים
התייאש.30) שהישראל אומרים ואין

.ÊÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰»»…»ƒ¿≈»ƒƒ»»¿»
Ï‡¯OÈ ÌL ÌÈÈeˆn‰ ·¯L ¯ÈÚ‰ ÔÓ31·iÁ - ƒ»ƒ∆…«¿ƒ»ƒ¿»≈«»

ÊÈ¯Î‰Ï32‡ÈË¯Òa ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;33‡ÈËÏÙe34 ¿«¿ƒ¬»ƒ»»ƒ¿«¿»¿«¿»
˙BiÒÎ Èz·a ,‰ÏB„‚35˙BL¯„Ó Èz··e36È„·BÚ‰L ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»¿≈

„ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ·ÎBk37ÌÈa¯‰L ÌB˜Ó ÏÎ·e , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»∆»«ƒ
BlL ‰‡Èˆn‰ È¯‰ - ÌL ÔÈÈeˆÓ38Ï‡¯OÈ ‡a elÙ‡Â , ¿ƒ»¬≈«¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»≈

‰ÏÙpLk ‰pnÓ L‡È˙ È¯‰L ;‰ÈÓÈÒ Ô˙Â39ÈtÓ , ¿»«ƒ»∆»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆»¿»ƒ¿≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d‡ˆÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈≈»ƒ¿»»««ƒ∆ƒ

BlL40CÏÈÏ ‰ˆB¯‰ ,41¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a42‰OBÚÂ ∆»∆≈≈¿∆∆«¿«»»¿∆
‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ43Ï‡¯OÈÏ ƒ¿ƒƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿ƒ¿»≈

.‰ÈÓÈÒ ˙‡ ÔziLk¿∆ƒ≈∆ƒ»∆»

ישראל.31) של מדרשות ובתי כנסיות בתי כי 32)כגון
כד.). (בבאֿמציעא ישראל שרובו כמקום דרך 33)דינו

שם. מצויים שרבים תפילה.35)שוק.34)המלך, מקום
תורה.36) בו ללמוד מיוחד בבתי 37)מקום כלומר,

בהם  ומושיבים לעיר, מחוץ הנמצאים מדרשות ובתי כנסיות
כנענים". בהו "דיתבי הגמרא ובלשון שמירה. לצרכי גוים

שם). נמוקיֿיוסף וראה (שם קבע ישיבת כי 38)כלומר,
גוים. העיר יאוש.39)רוב לאחר המוצא ליד והגיעה

הדין.40) חננאל 41)עלֿפי רבינו ראה אותו. כופים אבל
כאן. מיימוניות והגהות כד: אףֿעלֿפי 42)לבבאֿמציעא

והטוב  הישר "ועשית הכתוב פי על הדין, מן מצווה שאינו
על  המדבר הכתוב אחר מיד שבא יח), ו, (דברים ה'" בעיני
שם, לתורה רמב"ן וראה צוך", "אשר וחוקים עדות מצוות,

לה. ל: בבאֿמציעא שם 43)וגמרא שמואל, מר כמעשה
כד:

.ÁÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L BÊ ¯ÈÚa ‡ˆÓ»»¿ƒ∆À»¿≈»ƒ»ƒ∆«ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ dÈÈ -44¯zÓ dp˜˜Â ,45.‰„·‡ ÌeMÓ ≈»»«¬»»¿«¿«»À»ƒ¬≈»

‰i˙La ¯zÓ - ‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â46‰ÊÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»À»ƒ¿ƒ»¿∆
d‡ˆnL Ï‡¯OÈ47. ƒ¿»≈∆¿»»

נסך.44) יין ספק שרובו 45)משום במקום מציאה כדין
(שם). דוקא 46)גוים [וזה נסך. יין ספק מכלל יצא כי

שמא  בשתיה, אסורה פתוחה, מצא אבל סתומה, כשמצא
כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א וכתב גוי. אותה ניסך
חותם  בתוך חותם כאן הצריכו ולא מספיקה, אחת שסתימה
שאם  והטעם, ה"ח), פי"ג אסורות מאכלות הלכות (ראה

סותמה]. היה לא החבית את גוי מחוייב 47)פתח ואינו
הבעלים  נתייאשו גוים, שרוב מכיון לבעליה, להחזירה

(שם).

.Ë¯Oa ÛËÁL ÛBÚ48Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa BÎÈÏL‰Â ∆»«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈«∆∆«
ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒƒ¿»≈¬≈∆À»ƒ

‰„·‡49.epnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ È¯‰L , ¬≈»∆¬≈ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆

שם.48) בגמרא ומסופר שהיה, אסור 49)מעשה  אבל
(שם). העין מן שנתעלם בשר כדין נבילה, ספק משום

.ÈÌÈ ÏL BËBÊa ‰„·‡ ‡ˆBn‰50ÏL B˙ÈÏeÏL·e «≈¬≈»¿∆»ƒ¿ƒ∆
¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»

epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆
epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»

Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆
.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.‡ÈBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.·È‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»
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שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
ובבאֿ תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.‚È˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆

ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה אףֿעל66ֿ)סל
דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין
כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה

בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,
לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא לא 75)בעיא שהבעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק דרכו 76)נפתרה, שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.„ÈdLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈

‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»

ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈
BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»

‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»
¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈

·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»
.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא
"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי

לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"
תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי

ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא
נז. ובבאֿקמא

.ÂË˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ï dÒÈÎiL „Ú ,da Ïth‰Ï¿ƒ«≈»«∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙¯nzLn‰87ÌÈÏÚa ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â .88. «ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ««¿»ƒ

בבית.84) מצויים הבעלים בשחרית שם, בבאֿקמא
הבעלים.85) על האחריות מכיוון 87)שם.86)כי

שם. גמרא יתירה, שמירה צריכה לצאת, היא שמלומדת
זוהי 88) האבידה. את שהחזיר לבעלים, להודיע צריך אינו

מדי, יותר אותו להטריח שלא אבידה, למשיב הניתנת הקלה
שצריכים  ובגזלן, ובגנב השומרים בארבעת מהֿשאיןֿכן

(שם). בעלים דעת

.ÊËdÓB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰Â ¯Èc‰ ÔÓ ‰Á¯aL ‰Ó‰a ‰‡»̄»¿≈»∆»¿»ƒ«ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Âˆn‰ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -89. ¬≈∆ƒ≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿»ƒ

הב 89) מבית רחוק שהדיר הבעלים אףֿעלֿפי שהרי עלים,
שם. הכניסוה עצמם

.ÊÈ¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a CÏB‰‰90ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ «≈¿∆∆«¿«»»¿∆ƒ¿ƒ
Û‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿»»«

B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ91. «ƒ∆≈»¿ƒ¿

ז.90) הלכה סוף למעלה רבי 91)ראה שעשה כמו
ל:). (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל

.ÁÈ‰‡¯L Ô‰k92BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‰„·‡‰ …≈∆»»»¬≈»¿≈«¿»≈
ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ˙ÚaL .d¯ÈÊÁ‰Ï ‡nhÓƒ«»¿«¬ƒ»∆»≈∆¿«≈ƒ¿«¬≈∆
¯·BÚÂ 'eÈ‰È ÌÈL„˜' ÏL ‰OÚ Ïh·Ó ,‰„·‡ ·L‰»≈¬≈»¿«≈¬≈∆¿ƒƒ¿¿≈
ÔÈ‡Â ,'ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ ‡Ï' ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ«…«¬∆∆…ƒ«»««¿«»¿≈

‰ÁB„ ‰OÚ93‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡94. ¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

לב.92) שם ומשנה ל. אףֿעלֿפי 93)שם ל. שם
להתעלם), תוכל (לא תעשה' 'לא גם יש אבידה שבהשבת
ורי"ף). שם רש"י (ראה בלבד ב'עשה' יש לדחות הכוח אבל

בלבד.94) תעשה' 'לא אלא
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.ËÈ‰„·‡‰ ˙‡ ‰‡¯95‰p¯ÈÊÁz Ï‡ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡Â , »»∆»¬≈»¿»«»ƒ««¬ƒ∆»
epnÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ,¯ÈÊÁÈ -96‡ˆÓ ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ Ì‡L . «¬ƒ¿…¿«≈ƒ∆∆ƒƒ≈≈»ƒƒ¿»

Ïha ,'EÈ·‡ ˙‡ „ak' ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌiwL ˙Úa¿≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆«≈∆»ƒƒ≈
ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ ¯·ÚÂ 'Ì·ÈLz ·L‰' ÏL ‰OÚ¬≈∆»≈¿ƒ≈¿»««…«

.'ÌlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈

לב.95) מזה 96)שם אחר נימוק אמרו לב: שם בגמרא
ואביו  אמו איש יט) (ויקרא "שנאמר כאן: רבינו שאמר

בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני וכו' תיראו

.ÎÌÈÓ ‰‡B¯‰97B¯·Á ÔÈa ˙ÈÁL‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÙËBL »∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬≈
¯c‚Ï ·iÁ - e‰„O B‡98ÌÚÓÏe Ì‰ÈÙa99:¯Ó‡pL ; »≈«»ƒ¿…ƒ¿≈∆¿»¿»∆∆¡«

BÚ˜¯˜ ˙„·‡ ˙Ba¯Ï - EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ100. ¿»¬≈«»ƒ¿«¬≈««¿»

לא.97) אלא 98)שם יתמוטט, לא שהבנין אףֿעלֿפי
בלבד. מטלטלין 99)יתקלקל מנה שהכתוב אףֿעלֿפי

שם.100)בלבד. רבא, של מימרא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
באבידה 1) ופגע אבידה ממנו שאבדה מי  דיני בו נתבארו

שאבדו  השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת
זה. אחר הנמשך וכל ושהצילו

.‡˙„·‡Â B˙„·‡a Ú‚Ùe ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓƒ∆»¿»¬≈»»««¬≈»«¬≈«
Ô‰ÈzL ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B¯·Á2¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¬≈ƒ»¿«¬ƒ∆¿≈∆«»¿«¬ƒ

- Ô‰Ó ˙Á‡ ‡l‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ≈»¿«¬ƒ∆»««≈∆
˙Ó„B˜ B˙„·‡3ÂÈ·‡ ˙„·‡Ï elÙ‡Â .4Ba¯ ÏL B‡5- ¬≈»∆∆«¬ƒ«¬≈«»ƒ∆«

Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ BlL6. ∆≈¿»»»

חבירו.2) של את ויניח קודמת, שלי יאמר משנה 3)ואל
לג. ואם 4)בבאֿמציעא אב כיבוד שהוקש אףֿעלֿפי

ו). פרק ממרים והלכות לב. (שם מקום של לכבודו
הלכות 5) ראה אביו, משל יותר וביראתו בכבודו שחייב

וה. ב הלכה ה, פרק תורה שם 6)תלמוד וגמרא, משנה
לג.

.·ÂÈ·‡ ˙„·‡ ÌÚ Ba¯ ˙„·‡a Ú‚t7ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ : »««¬≈««ƒ¬≈«»ƒƒ»»»ƒ
Ba¯ „‚k Ïe˜L8˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ÏL -9- Â‡Ï Ì‡Â ; »¿∆∆«∆»ƒ∆∆¿ƒ»

‡e‰Â .˙Ó„B˜ Ba¯ ÏL10˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰iL ,11·¯L , ∆«∆∆»∆ƒ¿∆«À¿»∆…
B˙ÓÎÁ12‰¯Bz ÏL13.„ÓÏ epnÓ »¿»∆»ƒ∆»«

שם.7) אביו 8)משנה "ואם כתוב: במשנתנו בחכמה.
וגם  בירושלמי, במשנה אבל שבויים). פדיון (לענין חכם"
וגירסת  אבידה), (לענין רבו" כנגד "שקול הגירסא: ברי"ף
הלכה  תורה תלמוד מהלכות ה בפרק אולם זו, כגירסא רבינו
אףֿעלֿפי  תלמידֿחכם, אביו היה אם "וכן רבינו: כותב א,
למה  סתירה וזה ". . . אבידתו משיב רבו, כנגד שקול שאינו
תורה  תלמוד שבהלכות מיימוניות, הגהות דעת כאן. שכתב
שם  ובכסףֿמשנה כאן. הנוסח הוא והעיקר טעותֿסופר, יש
סתם, ברבו מדובר ששם רבינו, של מבניו אחד בשם כתב
כנגד  שקול אינו שאביו אףֿעלֿפי כן על מובהק, שאינו
מדגיש  וכאן קודם, הוא תלמידֿחכם שהוא כיוון רבו,
אביו  שיהיה צריך כן על מובהק", רבו שיהיה "והוא רבינו:
מקובצת' 'שיטה וראה קודם. רבו של - לא ואם שקול,

ב. פרק סוף הזה,9)לבבאֿמציעא לעולם הביאו "שאביו
(שם). הבא" העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו

שם.11)בתנאי.10) עולא, יהודה,12)לשון רבי כדעת
העולם.13)שם. אומות חכמת ולא

.‚B˙„·‡ ÁÈp‰14‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ƒƒ«¬≈»¿∆¡ƒ¬≈«¬≈≈∆»
BÏ Èe‡¯‰ ¯ÎO15¯‰ ÛËL ?„ˆÈk .16¯BÓÁÂ B¯BÓÁ »»»»≈«»«»»¬«¬

˙‡ ÁÈp‰ ,ÌÈ˙‡Ó B¯·Á ÏLÂ ‰Ó ‰ÙÈ BlL ,B¯·Á¬≈∆»∆»∆¿∆¬≈»«ƒƒƒ«∆
Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ÏL ˙‡ ÏÈv‰Â BlL∆¿ƒƒ∆∆¬≈≈∆»¿»»»
ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏ¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL17BÏ ÔzÏ ·iÁ -18ÈÓ„ ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ«»ƒ≈¿≈
ÂÈÏ‡Ó ‰ÏÚ B¯BÓÁL Èt ÏÚ Û‡Â .BlL19ÏÈ‡B‰ - ∆¿««ƒ∆¬»»≈≈»ƒ

Ba ˜qÚ˙ ‡ÏÂ20BnÚ ‰˙‰L ‰na ‰ÎÊ ,21. ¿…ƒ¿«≈»»«∆∆ƒ¿»ƒ

כלמעלה 14) קודמת, שלו הדין מן כי הדין, משורת לפנים
א. באבידת 15)בהלכה שטיפל והזמן הטירחה לפי

זאת  שעשה מכיוון שהפסיד, אבידתו דמי ולא חבירו,
במצוה. לזכות כדי קטו:16)מעצמו, בבאֿקמא משנה

בבאֿמציעא 17) ראה במקום. היה לא החמור שבעל כגון
לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי

שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון

שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.„ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
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השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.

"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.‰ÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»

BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈
ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈

¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»
.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:
שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.Â,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.ÊÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.Á¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42‰ÈÏÚ „ÓÚÂ , «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»
ÒÈb43dÙ¯Ëe44„ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : «ƒ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«

BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ∆»≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ

ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם

קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון
וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל

התייאש. שלא

.Ë˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»
ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ

.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.ÈÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ

ÔÓ Ba ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆≈ƒ
˙e¯ÈÎO‰55‡e‰ È¯‰ Ôk ¯Ó‡L ¯Á‡ ÏÈviL ÏÎÂ , «¿ƒ¿…∆«ƒ««∆»«≈¬≈

BlL56. ∆

להציל,50) יכול אינו כשחבירו אפילו יחד. לשניהם ושייך
לא  כן ועל שותפו, על סמך הוא כי שהתייאש, אומרים אין

ההפקר. מן שזכה לטעון הלה חלקי.51)יכול את
הוא 52) זכאי בסכנה, שממונו מכיון השותפות. את ביטל

שחבירו  בין שלו, את ולהציל חבירו, מדעת שלא לחלוק
שם). (גמרא יכול אינו ובין להציל של 53)יכול פירושו

שם. כי 54)רבא, להציל, יכול המשכיר כשאין אפילו
מציל. הוא הבית לבעל יכול 55)סתמו שפועל הוא, והדין

(שם). היום בחצי אפילו בו המשכיר 56)לחזור אין אם
ההפקר. מן השכיר וזוכה להציל, יכול

.‡È‡¯iL57ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,¯a„na ‰˙ÁL «»»∆»¿»«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯ËÏ58ÔÈ·MÁÓ - BÏ e˙Â ÔBÓÓ ÒÈb‰ ÌÚ e˜ÒÙe , ¿»¿»»¿ƒ««ƒ»¿»¿¿«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ59˙BLÙ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,60Ì‡Â . ¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
B¯ÎO ÔÈ·MÁÓ - C¯c‰ ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰ÈÙÏ ¯iz e¯ÎO»¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ¿»

˙BLÙ ÈÙÏe ÔBÓÓ ÈÙÏ61epLÈ Ï‡Â .62‚‰nÓ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿«ƒƒ¿«
.ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ

שם.57) שכל 59)לבוזזה.58)גמרא החפצים, ערך לפי
לביזה. היתה הגייס כוונת כי בשיירה. מוביל ואחד אחד

בסכנה.60) היו לא דרך,61)כי המורה התייר, בלי כי
לחייהם. וגם לממונם גם סכנה לתת 62)צפויה נהגו שאם

עושים. נפשות, לפי או ממון לפי לתייר

.·ÈÈ‡M¯Ô63Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈ¯nÁ‰64ÈÓ Ïk : «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
¯BÓÁ epnÓ „·‡zL65BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‡¯iM‰ ÈaÓ ∆…«ƒ∆¬ƒ¿≈««»»«¬ƒƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰„·‡Â ‡e‰ da ÚLt Ì‡Â .˙¯Á‡ ¯BÓÁ¬«∆∆¿ƒ»«»¿»¿»≈«»ƒ
BÏ „ÈÓÚ‰Ï66. ¿«¬ƒ

בדיבור 64)שם.63) אפילו קיים והתנאי רוצים, כשכולם
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין שתיטרף 65)בלבד, כגון
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רעות. חיות בכלל 66)עלֿידי אינו פשיעה מקרה כי
התנאי.

.‚È‰ÈÓ„ ÈÏ ez :¯Ó‡Â ,B¯BÓÁ ‰„·‡67‰ˆB¯ È‡Â »¿»¬¿»«¿ƒ»∆»«¬ƒ∆
¯BÓÁ ÁwÏ68ÌÎnÚ ¯ÓBL ÈÈ¯‰Â69ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ƒ«¬«¬≈ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒ

BÏ70Ê¯cÊiL È„k ,˙¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;∆»«¬ƒƒ¬«∆∆¿≈∆ƒ¿»≈
BzÓ‰a ¯ÓLÈÂ BÓˆÚ71‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . «¿¿ƒ¿…¿∆¿«¬ƒ»¿»¿≈»

˙¯Á‡72¯ÓBLÏ ˙Á‡ ¯ÓBL ‰ÓB„ BÈ‡ - ‡¯iMa «∆∆««»»≈∆≈««¿≈
ÌÈzL73. ¿«ƒ

(שם).67) החמור ראה 68)במקום אחר. פירוש ולרש"י
והליסטים.69)שם. החיות לו 70)מפני יש שאם

אינו  בהמה, לו וכשאין כהוגן. לשמור מסייעם הוא בהמה,
אחרים. ממון בשמירת עוזר 71)מזדרז הוא ועלֿידיֿזה

השיירה. כל בשמירה 72)בשמירת מזדרז הוא ובשבילה
ביתר 73)כחביריו. שומר הוא בהמות שתי על כי

לי  תנו אמר אם כן ועל האחת, על מאשר מסירותֿנפש
שם. לו, שומעים אין דמיה,

.„È‰ÈÙÒ74‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,Ìia ˙Îl‰Ó ‰˙È‰L ¿ƒ»∆»¿»¿«∆∆«»¿»«»∆»
ÏBLÁ75d‡OnÓ el˜‰Â ,dÚ·ËÏ76ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ - «¿¿»¿»¿≈≈ƒ«»»¿«¿ƒ¿ƒ
Èe‡OÓ77epLÈ Ï‡Â .ÔBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,78 «¿¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿«

.ÌÈtq‰ ‚‰nÓƒƒ¿«««»ƒ

סוערים.75)שם.74) מטביעה,76)גלים להצילה כדי
לים. המטען מן חלק להשליך הכרח השליך 77)יש "אם

(רש"י) ברזל" ליטרין מאה זה ישליך זהב, ליטרין מאה זה
משקל. באותו מטען לספנים 78)כשלשניהם היה אם

כשאין  מחייב שלמעלה והדין כמנהגם. עושים אחר, מנהג
יא. הלכה גם להבין יש וכן קבוע. נוהג

.ÂËÔÈ‡M¯79ÈÓ Ïk :Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈtq‰ «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
.˙¯Á‡ ‰ÈÙÒ BÏ ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰ÈÙÒ BÏ „·‡zL∆…«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆
˙BÈÙq‰ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ L¯tL B‡ ,‰„·‡Â da ÚLt»«»¿»¿»∆≈«¿»∆≈«¿ƒ

ÔÓf‰ B˙B‡a Ba ˙BÎÏB‰80BÏ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -81. ¿¿«¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ

יב.79) להלכה מקבילה  זו הלכה היו 80)שם. אפילו
ליבשה  סמוך בתשרי שהלך כגון אחר, בזמן בו הולכות
ונתקלה  השלגים, מהפשרת גדלים שהנהרות בניסן, כדרכו

התנו.81)ונשברה. לא עלֿמנתֿכן כי

á"ôùú'ä 'à-øãà à"ë 'â íåé

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
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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«

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
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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

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
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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

.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¿»¬
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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

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
(מגידֿ 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

"ממה48ֿ)במטבע.47) 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
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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

.‡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) לבבא79ֿ)בבאֿמציעא 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
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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,

.·‰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
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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»

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
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[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

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»̄
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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

á"ôùú'ä 'à-øãà á"ë 'ã íåé

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

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
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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∆¿»»
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∆¿»≈
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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
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 »«≈»»¿≈«¿««∆»»∆
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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
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
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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

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…»»

בבא20ֿ) 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
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¯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,

.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,
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(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»

‰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¿«»

á"ôùú'ä 'à-øãà â"ë éùéîç íåé

-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
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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…»
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¿≈«¿∆¬≈
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˙‡ ‰˙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

.·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
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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¿≈

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¿¿«≈
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‰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¿«¿≈…«≈»≈

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¿»≈¿««»¿«≈∆
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עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
לחושןֿ 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¿≈»∆»
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
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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
לחםֿ 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,

.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,
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.‡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 וה"יושר"

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 »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈

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 .
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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 אף39ֿ)ירושלמי
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
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 בבא51ֿ)המבייש.50)אבות
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»¬»»»
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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

á"ôùú'ä 'à-øãà ã"ë éùéù íåé

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
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
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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.

.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
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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
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
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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,

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
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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
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"
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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

אחרים,50) בפני חבלה עלֿידי למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני הודאה עלֿידי אף51ֿ)ולמבייש

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
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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

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
בבאֿ ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



קמה wifne laeg zekld - oiwifp xtq - '`Îxc` c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: בבא9ֿ)קמא
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∆∆«¬»»

·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

מגידֿ 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¿««
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‡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

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
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¯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»»«»«««

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
בבאֿ 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"

á"ôùú'ä 'à-øãà ä"ë ÷"ù íåé

ׁ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
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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
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
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ÈÏk ˜¯Bf‰ ?„ˆÈk .·iÁ - ÔBL‡¯‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰Â¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ
BlL51˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó52¯Á‡ ‡·e , ∆≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈
Ì„˜Â53ÌÈ¯k‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ¿»«¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ¯aLÂ ı¯‡a55;B„Èa B¯aL el‡k »»∆¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»
BÏ Ì¯b ˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ˜elqL56Ïk ÔÎÂ .¯·MiL ∆ƒ«»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

"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,
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
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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¿»
- 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¿»»
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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¿»
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. «»¿«≈
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wifneקנב laeg zekld - oiwifp xtq - '`Îxc` d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»»»¬≈¿»¿»»«»«»¿«≈
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¿»
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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
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
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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«»

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
מסכן  התורה ריבוי ואם ישראל, את לזכות בשביל אלא
להרגם, אחריהם רודף כמו שבה "המשא ישראל את
בשביל  התורה שהרי והושיעם", שהשליך עשה רבה ומצוה
- 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¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
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קנה ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - '`Îxc` d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.˙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
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»≈«
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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
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

תלמודֿ 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
אףֿעל42ֿ) 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, ועלֿמנת45ֿ)כמצוות 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

מכלֿ "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
בבאֿ 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".
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.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

.‡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

(כסףֿ 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
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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



meil cg` wxt m"anx ixeriy'`Îxc` d"kÎh"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'à-øãà è"é ïåùàø íåé

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨

עפרה,1) בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר
הדברים  וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר
ביניהם  והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ, בחוצה הבאים
תרומה  ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום
בו  שהיה גויים מדור עמים, מדור מחמת שנטמאו וקדשים
עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד
המובלעות  עיירות עמים, מדור משום טמאה שהיא חצר

ישראל. בארץ

.‡ÌÈnÚ‰ ı¯‡2dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza -3„·Ïa ∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«
B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰ ˙È·k¿≈«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»
d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡ Ú‚B4 ≈«≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡nËiL∆¿«≈¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»
ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ…¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈

O¯Á ÈÏk5B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L6¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»
Ìa¯ ÒÈÎ‰L ÌÈÏk7e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï8. ≈ƒ∆ƒ¿ƒÀ»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

dxie` lr exfbe exfg ..dyeb lr exfb dligza m"ekrd ux`"
."'ek `nhiy

ישראל  ארץ – "הארץ" של מעלתה מודגשת זה בעניין
בסוף  הרמב"ם כתב מזה ולמעלה החושך, מן האור כיתרון
שהן  אע"פ טהורות בבל עולי של דרכים "חזקת הפרק
ישראל  לארץ ההליכה שאפילו העכו"ם", בארץ מובלעות
העכו"ם, בארץ שמובלעות בדרכים גם טהרה פועלת

שנים!. מאות לאחרי בחזקתה והטהרה
(9 dxrd 280 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שמונהֿעשר 2) בין הגויים ארץ טומאת מנו - א טו, בשבת
ביתֿהלל. על ביתֿשמאי שרבו ביום שגזרו עפר 3)דבר

מפורר  עפר אבל ה"ג, לקמן מבואר ושיעורו מגובש,
מטמא. אינו - קטנים ומה 4)לגרגירים ב. עמוד שם

מטמאה  אינה הגויים שארץ ה"ב) (פ"ג למעלה רבינו שכתב
מארץ  עפר גוש ישראל לארץ כשהביא הכוונה באוהל,

ואאוירא. ד"ה שם 'תוספות' ראה שמטמא 5)הגויים.
בלבד. תוכו הכלי.6)מאויר של רובו הכניס לא אפילו

שהאויר 7) מפני מקצתו? כשהכניס אף טמא חרס כלי ולמה
כלים. בשאר משא"כ פי"ח 8)מתערב, אהלות תוספתא,

(בפירושו  רבינו הגויים? ארץ על טומאה גזרו ולמה ה"ב.
קוברים  שהגויים מפני כתב, מ"ג) פ"ב אהלות למשנה,
לבתי  מקומות מייחדים ואינם שהוא, מקום בכל מתיהם

משנהֿלמלך). (ראה קברות

.·˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,d¯ÙÚ9d¯ÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL : ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»

dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓe¯z ÔÈÙ¯BO10- ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË11; »≈À¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ

Â‡a ‡ÓËp‰ Ï·‡ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - d¯È ¬»«ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ÈÚÈ·Le12LÓL ·¯Ú‰Â13‰Óe¯z ÔÎÂ , ¿ƒƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»

ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - d¯ÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ
ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ14. ¿…¿ƒ

לתלות".9) אוירה ועל לשרוף, גושה "על שם
עפרה.10) א 11)כשנשא נד, (נזיר מת טומאת טמא ככל

טומאתו.12)וֿב). ביום החמה,13)אפילו שקיעת
במקומם. מבוארים שדיניו יום" "טבול נקרא שקיעתה ולפני

מאליהם.14) שירקבו עד אותם ומניחים

.‚ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,‡OÓ·e15Ì˙BÁk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ . ¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«

ÔÈÙeˆ¯n‰16‡e‰Â ,17‰wÙk18ÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚19. ««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ
˜¯Èa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚÂ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚ20Ì‡ : ¬«≈«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ
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Ì‡Â ,‡nËÓ - ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk „Á‡ ÌB˜Óa LÈ≈¿»∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï21Leb ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ; »≈ƒ¿»≈∆…»¿∆»«

B˙i¯·k22‰OÚÓ .23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙B¯b‡ eÈ‰L ƒ¿ƒ»«¬∆∆»ƒ¿»ƒ»»»∆
ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k È·Ïƒ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ

˙BÓ˙BÁ24Á ‡ÏÂ ,‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eL »¿…»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…
Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰25.ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk »»¿»≈∆¿«««¿ƒ

א.15) נודים 16)בהלכה "כמו רבינו: ופירש מ"ה. שם
דרכים) (הולכי אורח עוברי בהם ישימו מעור, (נודות)
מטיט". בחותם אותם ויחתמו אותם ינעלו וכליהם, בגדיהם

החותם.17) לאריגה.18)גודל העומד חוטים כדור
יותר 19) והם שקים, מהם שאורגים חוטים שקים. עושי

הפיקה  גם כך ומתוך בגדים, של ערב או שתי מחוטי עבים
א). כב, (בכורות גדולה יותר סקאים שהובא 20)של

לארץ. אם 22)כחכמים.21)מחוץ אפילו כלומר,
אינו  – כשיעור גוש ויצא הקטנים, הגושים את יחד הדביק

לבינה). בדין פי"ג, אהלות משנה (ראה שם.23)מטמא
כזה.24) גדול שיעור היה יחד ביניהם 25)בכולן היה לא

המרצופים. כחותם אחד אף

.„‡È·n‰26ÌÈÏÙÒe ÌÈ¯epz27O¯Á ÈÏÎe28‰ˆeÁÓ «≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»
e˜q‰ ‡lL „Ú :ı¯‡Ï29ı¯‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - »»∆«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆

ÌÈnÚ‰30Ò¯Á ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰MÓ ; »«ƒƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆
ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡ÓËpL31,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L , ∆ƒ¿»¿∆∆»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ

e¯‡aL BÓk32. ¿∆≈«¿

ה"ז.26) פי"ז שם חרס.27)תוספתא, כלים 28)של
וקדירות. צלחות כגון ונתקשו 29)קטנים, שנשרפו לפי

בהם. להשתמש ראויים עפר,30)אינם כגושי דינם
ובמשא. במגע וכלים אדם שנשרפו 31)ומטמאים אחרי

מחמת  טמאים ואינם כלים, דין אלא עפר דין עליהם אין
הוסקו  ואם הגויים. ארץ בעפר שנגעו מפני אלא עצמם
– ההסקה אחרי הגויים ארץ בעפר נגעו ולא ישראל בארץ

(משנהֿלמלך). חרס 32)טהורים שכלי ה"ו, פ"ה למעלה
וכלים. אדם מטמא ואינו לעולם הטומאה אב נעשה אינו
טמאים  שהן בשעה אומר, "נמצאת מסיימת: ה'תוספתא'
שהן  ובשעה חרס, כלי משום טהורים - העמים ארץ משום

העמים". ארץ משום טהורים - חרס כלי משום טמאים

.‰Cl‰Ó‰33- ÌÈÚÏÒ·e ÌÈ¯‰a ÌÈnÚ‰ ı¯‡a «¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
‡ÓË34‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Ó·e Ìia ;‰Ú·L ˙‡ÓË »≈À¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆

BtÚÊa35ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Ú‚B ÌeMÓ ¯B‰Ë -36‡ÓËÂ ¿«¿»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈
d¯ÈÂ‡ ÌeMÓ37ÒÎp‰ .38‰cLa ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï39‰·z ƒ¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe40ÔÈÁ¯Bt‰41‡ÓË - ¯ÈÂ‡a42˜e¯Ê Ï‰‡L ;43 ƒ¿»«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»
Ï‰‡ Èe¯˜ BÈ‡44. ≈»…∆

ו.33) פי"ח, שם שם 34)משנה, קוברים שאין אףֿעלֿפי
ארץ  אדמת לפעמים שם שמשתפכת משום טמא, – מתים

שם). בפירושו, (רבינו מאוד,35)הגויים סוער כשהים
הזה. המקום מתגלה מזעפו וכשנח הגלים, שם עולים

הסוערים 36) הים וגלי מתים, שם קוברים שאין מפני
שם. שהשתפך העפר את שהיא 37)שוטפים קלה טומאה

למעלה  (ראה אדומה פרה מי הזאת ובלי אחד, יום טומאת

טהור  מפרש ורבינו "טהור", סתם כתוב במשנה ה"ב).
משנהֿלמלך  (ראה אויר טומאת טמא אבל הגוש מטומאת

תנן). ד"ה  ב.38)ה "ג, ח, הנישאת 39)גיטין מרכבה
מיוחדת  עגלה – מפרשים (ויש בהמה גבי על או אדם בידי

מגדל.40)לנשים). בתבנית עשוי גדול ארגז
באויר.41) נישאים אלא הקרקע על עומדים שאינם כלומר,
ה"ג,42) פ"ז נזירות הל' לחםֿמשנה (וראה אויר. טומאת

גושה). משום "טמא" לפרש שאינו 43)שצידד אוהל
למקום. ממקום מיטלטל אלא בקרקע ואינו 44)קבוע

צדדיהם. מכל סתומים כשהם מדובר שם. כרבי פסק מפסיק.
אפילו  אויר, טומאת האדם נטמא פתוחים, הם אם  אבל
שם, (לחםֿמשנה אוהל נקרא זרוק אוהל האומרים לדעת

כאן). ומשנהֿלמלך

.Â‡È¯eÒ45d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»
‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï .¯B‰Ë»…»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

‰ÎeÓÒ46˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ
˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆∆»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈

Ò¯t‰47‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»
ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL ‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z≈»ƒ¿»¿∆…ƒ«¿»¿≈∆∆

ÌÈnÚ‰48ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ »«ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈≈≈∆»
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË49‰¯B‰Ëe50. »≈¬≈ƒ¿∆∆¿»

שם.45) מ"ז.46)גיטין, שם שדה 47)אהלות כלומר,
שהרי  הפסק, חשוב אינו קבר בו נחרש אבל קבר, בו שאבד
ומ"ב, מ"א שם [באהלות (כסףֿמשנה). באוהל מטמא אינו

קבר]. בו שאבד לשדה הפרס" "בית תוספתא 48)קראו
ה"א. שהוא 49)שם במקום קבר יש שמא בדיקה צריכה

ה"א). למעלה (ראה בו ללכת על 50)רוצה גזרו שלא
ישראל. לארץ הסמוכה הגויים ארץ אויר

.ÊÌB˜Ó51Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML »∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»

.ÌÈÏÙ Ba e¯·»̃¿¿»ƒ

מ"ז.51) פי"ח אהלות

.Á‰Óe¯˙e52È„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¿»¿≈
‰nÎÂ .ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿«»
È„k ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ?‰˜È„a CÈ¯ˆ ‰È‰ÈÂ ÌB˜na e‰LÈƒ¿«»¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿≈

‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL53LÈ‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ≈∆∆¿«≈¬ƒƒ
B¯B„Ó - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L Ì‡ ,‰M‡ BnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿
Ba ‰È‰zL ¯B„Ó ÌeMÓ ‰¯Êb .˜„aiL „Ú ‡ÓË»≈«∆ƒ»≈¿≈»ƒ»∆ƒ¿∆

„·Ú elÙ‡ .‰M‡54ÒÈ¯ÒÂ55‰M‡ B‡56Ôa ÔË˜ B‡ ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz57È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ ≈«»ƒ¿∆»∆¿»¿≈

.ÌÈ·ÎBk»ƒ

כתנאֿקמא.52) ה"ג, שם נגמרת 53)תוספתא הוולד צורת
וולד  תורת עליו אין כן ולפני הבעילה, אחרי יום ארבעים
חכמים  החמירו ולא ה"ב). ביאה איסורי מהל' פ"י (ראה
כשהיא  לשם האשה באה שמא החשש מפני טומאה לגזור

אשה.54)מעוברת. עמו ואין גוי, רבו שגם גוי,
רבו  שאימת מפני גזרו לא שעליו תאמר שלא ומשמיענו,
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יא). בועז שם, ישראל' ('תפארת לביתו זונה יכניס ולא עליו
מוליד.55) איש.56)שאינו עמה נמוך 57)שאין בגיל

סריס. לבין בינו מה נתבאר ולא מדור. עושה אינו מזה
בריא. באדם להחליפו אפשר גדול סריס ואולי,

.Ë¯B„Ó58„·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¿¿≈»ƒ∆»»∆∆
(Ï‡¯OiÓ)59ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ƒƒ¿»≈ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ

‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL e¯a˜È ‡lL B˙B‡60. ∆…ƒ¿¿»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â61ÔÈ·Èa‰ ˙‡62ÌÈwÓÚ‰63˙‡Â ¿∆»≈¿ƒ∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆

ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰64‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ««ƒ«¿ƒ¿»»∆«¬ƒ¿«À¿»
ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ65,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙp‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»ƒ
˜„aiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL66. ∆»«¬≈¿À¿»«∆ƒ»≈

(וכן 59)שם.58) "מישראל" עבד הגירסה את לקיים יש
גוי  לעבד והכוונה רומא), ובדפוס תימן, בכת"י הגירסה
במצוות  חייב והוא עבדות לשם וטבל ומל לישראל שנמכר
דרבנן  באיסורי חכמים והאמינוהו בהן, חייבת שהאשה
פירשו  וכן בדרבנן"). רבנן "הימנוהו אמרו: ב ד, (בפסחים
ישראל. שרבו גוי לעבד שהכוונה במשנה, והר"ש הרא"ש

אפשר 60) תשע בן שקטן חכמים שיערו שם. תוספתא,
זה. מגיל למטה קטן על לא אבל שמירתו, על לסמוך

מ"ח.61) הביוב.62)שם שאינם 63)תעלות אבל
קפדנית. בדיקת בלי בהם הנמצא את לראות אפשר עמוקים,

וכדומה.64) בבורות במשנה,65)המכונסים ביתֿהלל
בגמרא  וכן וברדלס, וחולדה חזיר במשנה: גורסים ויש שם.
שהואֿ וברור שם", מצויין וברדלס "שחולדה ב טו, נדה
לבור  ניגוד זה בדין ואין נבילות. אוכלת חיה לכל הדין
אפילו  תורה מדין באוהל שמטמא נפלים, לתוכו שמטילים
מפני  הי"א), פ"ט (למעלה שם מצויים וברדלס חולדה אם
היא  והגרירה זה, בבור טומאה שהיתה ודאי ידוע ששם
חכמים  גזרו כאן אבל ודאי. מידי מוציא ספק ואין ספק,
על  סומכים ולפיכך נפלים, קברו שמא הספק, מפני טומאה

וחולדה 66)גרירה. חזיר כשאין מדובר ה"ו. שם תוספתא
"עיר  גמליאל: בן שמעון רבי אומר שם, במ"ט שם. מצויים
ורבינו  גויים". מדור משום בה אין שחרבה, גויים של
גמליאל  בן שמעון כרבי הלכה ואין מסיים: שם, בפירושו

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה

.È˙BiÂËˆ‡‰67È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - »ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰68¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ «¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿
Bk È„·BÚ‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î69e¯Ê‚ ‡Ï , ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿

ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰70ÔÈÙÈ¯v‰Â ,71ÔÈb¯a‰Â ,72, »«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ

Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL ‰¯˜z‰Â¿«ƒ¿»∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ıÈw‰ Èza73¯ÚL ˙È·e ,74¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,75, »≈««ƒ≈«««¬ƒ»∆»≈

,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â¿«∆¿»»∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»
˙BBÈ‚Ï‰ ÌB˜Óe76. ¿«ƒ¿

עליו 67) ויש הבית, יד על הרבים ברשות מקום מ"ט. שם
כתלים. לו ואין עמודים על סמוכה שם.68)תקרה

נפלים.69) שם קוברים שומרי 70)ואין בשביל עראי בנין
"צריפא"71)פירות. שנקרא גומא ממין עשוי אוהל

הקירות  אלא גג, להם ואין למשנה) בפירושו (רבינו
בזה. זה שנוגעים עד מעלה כלפי סוכות 72)משתפעים

הפירות. את שם "אלקטיות".73)שמכניסים במשנה:
שומר 74) בו שיושב קטן חדר בונים היו החצר פתח לפני

הרבים. לרשות פתוח והוא השטח 75)החצר פירוש,
ה"ט) פ"ו למעלה תמצא (דוגמה שבחצר מקורה הבלתי

עו. אות להלן ראה שם. דר מריצות 76)והגוי מקום
שם). (רבינו, הפרשים

.‡È˙eÁ‰77,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - «¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
‰‡ÓË ‡È‰L ¯ˆÁ .dÎB˙a ¯„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡78 ∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»

dlL ¯ÚL ˙Èa È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»
d¯ÈÂ‡Â79ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË80 «¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ81. ¿…≈«¿»¿»»»∆

ה"ו.77) פי"ח שם בשטח 78)תוספתא שדר כגון
ונראה 79)המקורה. מקורה. שאינו השטח גם טמא

שפירש  כסףֿמשנה (ראה קורקוס הר"י התכוון זה שלפירוש
פירושו). לפי רבינו של לשונו ליישב מאוד וקשה אחרת,

ישראל 81)שם.80) בארץ המובלעות בעיירות פירוש,
הגויים, ארץ טומאת עליהן גזרו שלא הבאה), ההלכה (ראה
שטומאתה  העמים, ארץ משום טמאות מובלעות בלתי אבל
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס, (ר"י גויים ממדורות חמורה

כאן).

.·È˙B¯ÈÚ82˙BÚÏ·n‰83˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙B¯·ÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙B¯·ÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ˙B¯OÚn‰ ÔÓ ˙B¯eËtL84Ô‰a ÔÈ‡ - ∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆
Ï·a ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎ¯c ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆

˙B¯B‰Ë85.ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ˙BÚÏ·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה"ג.82) צדדים,83)שם משלושה ישראל ארץ מוקפות
לארץ. חוץ אדמת בשנת 84)והן בהן שגדלו פירות

שביעית. פירות קדושת עליהם אין ברור 85)השמיטה
טהורות. שהדרכים הדבר

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ë éðù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
וחוצץ 1) טומאה מביא טפח ברום טפח על שטפח יבאר

חוצץ, אם אוהל שהם כלים או אדם אוהל, וקרוי בפניה
פי  על נתון שהוא נסר חדש, תנור פי על נתון שהוא ונסר
והאהיל  כלי שנשא אדם ישן, תנור פי על או תנורים שני
המת  בהם שמניחים עץ של ארונות הטומאה, על האחד צדו
לכותל  מכותל נתונה שהיא קורה טפח, חלל בהם ויש
עמוד  באויר, צדה על מוטה שהיא וסאה תחתיה, וטומאה

הארץ. על ומונח לאויר מוטל שהוא עגול

.‡Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË2ÁÙË Ìe¯ ÏÚ3˙‡ ‡È·Ó ∆««∆«¿À»«∆«≈ƒ∆
Èe¯˜ ÔÈ‡L .‰¯Bz ÔÈc ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»∆≈»
.‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË ‡l‡ Ï‰‡…∆∆»∆««∆«¿∆«»≈«∆
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k ?„ˆÈk¯ÈÂ‡Ï ÁpÓ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊ4ÔB‚k ,ÌÈÏk Bcˆ·e ≈«¿«ƒƒ«≈À»»¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿
˙B¯BpˆÂ ÔÈËÁÓ5,‰‡Óha ÌÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿≈»¿ƒ«À¿»

‰È‰Â ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ƒ∆¡ƒ¬≈∆…∆∆≈∆««∆«¿»»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆∆«¬≈∆≈ƒ∆«À¿»
‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk eÈ‰ .ÔÈ‡ÓËe ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¬≈ƒ««≈…∆∆
ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL∆≈∆««∆«¬≈≈¿ƒƒ¿≈
,z„ÓÏ ‰p‰ .‰‡Óh‰ ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ Ï‰‡‰L∆»…∆≈≈»≈«À¿»ƒ≈»«¿»
Ïk ÏÈvÓ ,ÂÈzÁzL Ïk ‡nËÓ Ï‰‡‰L ÌLkL∆¿≈∆»…∆¿«≈…∆«¿»«ƒ…
ÏÚL ÌÈÏk ÔÈ·e ‰‡Óh‰ ÔÈa ıˆBÁÂ ,BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈≈«À¿»≈≈ƒ∆«
ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÂÈab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈab«»¿≈ƒ»¿»«À¿»««»¿≈ƒ«¿»
‰È‰ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰ -«≈ƒ¿ƒ∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»»»
ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁt B‡ ,ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt Ï‰‡‰»…∆»≈∆«»ƒ∆««∆«
„ˆaL ÌÈÏk‰ - ÌÈÁÙË ‰nk dB·‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««»¿»ƒ«≈ƒ∆¿«

ÌÈ¯B‰Ë ‰‡Óh‰6Ïk - ‰Ê Ï‰‡Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÏÎÂ ; «À¿»¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿»≈…∆∆…
‰‡Óh‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚kL∆¿∆∆«À¿»»≈ƒ¿≈∆∆¡ƒ««À¿»
‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁÏ Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»…∆»…ƒ¿≈«À¿»¿≈ƒ»¿»
„‚kL Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈…∆∆¿≈ƒ«¿»…∆¿∆∆
Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰«À¿»»≈∆¬≈∆¡ƒ»¬≈∆¿≈»…∆
‰ÚÈ‚k ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt ÏkL .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁiL∆»…ƒ¿≈«À¿»∆»»≈∆«ƒ¿ƒ»

·eLÁ ‡e‰7,‡È‰ ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ÂÈzÁzL ‰‡ÓËÂ , »¿À¿»∆«¿»À¿»¿»ƒ
‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»
eOÚpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï·‡ ;ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï‰‡‰»…∆»»≈ƒ¬»»»≈ƒ∆«¬
eÈ‰L ÔÈa Ï‰‡ ÔÓˆÚ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡…∆««À¿»≈∆»≈«¿»…∆≈∆»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk eÈ‰ elÙ‡ ,Ï‰‡‰ È„enÚ«≈»…∆¬ƒ»≈ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»

¯wÚ Ïk8ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - »ƒ»¬≈≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L ÁeÏ ?„ˆÈk .‰‡Óh‰ ÈÙa ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ¿≈«À¿»≈««∆»»À»«
elÙ‡ ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Èab ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰Úa¯‡ Èab«≈«¿»»¿≈»»««≈«¿»»≈ƒ¬ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÓÏ ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ»À¿»
ÔÈ„etL ‰Úa¯‡ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»À»««¿»»«ƒ
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË ÔÈ‰B·bL ÌÈ˜ ‰Úa¯‡ B‡«¿»»»ƒ∆¿ƒ∆«¿»¿»À¿»

ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ9ÏÚ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ«
‡ÓË - ‰‡Óh‰ „‚k ‡lL elÙ‡ ,ÂÈabÌÈ10Ì‡Â . «»¬ƒ∆…¿∆∆«À¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈÏk Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÁeÏ Èab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««≈«¿≈ƒ«¿»»≈ƒ
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Áel‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Áel‰ ˙ÁzL∆««««¿≈ƒ¬»ƒ««»»À»«

‰iÁÂ ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ÌÈ·‡ Úa¯‡ Èab11‰˙È‰Â , «≈«¿«¬»ƒ««≈¿≈»¿«»¿»¿»
.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÀ¿»«¿»¬≈«≈ƒ∆««»¿ƒ

מצד 2) ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
מטפח  יותר הוא שהשני פי על אף מטפח פחות הוא אחד

אוהל. אינו החסר, את גבי 3)ומשלים על פנוי אוויר
קבור.4)הטומאה. מפני 5)לא עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח שהמדובר
המת.6) באוהל היו לא וגם בה נגעו לא כאילו 7)שהרי

כלל. אוהל ואין התחתון בשטח העליון השטח נוגע
אדמה.8) וכלי גללים כלי אבנים, הלוח 9)כלי שהרי

ועליהם. המת על כי 10)האהיל הלוח, תחת היו כאילו
חוצץ. אינו וכלים אדם על מונח חיות.11)הלוח

.·ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ Ïk È¯‰ - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««»¬≈»«≈ƒ∆«¿»
ÈÏÎe .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿≈∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»¿≈

‰cÓa ÌÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ÌÈÏÏ‚12- ¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»
ÌÈˆˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ÌÈ‡Â ÌÈÏ‰‡k Ì‰ È¯‰¬≈≈¿…»ƒ¿≈»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡Óh‰ ÈÙa13. ƒ¿≈«À¿»

למקום.12) ממקום מיטלטלים ואינם והוא 13)גדולים
במידה. הבאים עץ לכלי הדין

.‚¯Ò14L„Á ¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L15ÏkÓ Û„BÚÂ ∆∆∆»«ƒ«»»¿≈ƒ»
ÂÈ„„ˆ16- ¯Òp‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ :ÁÙË Á˙BÙa ¿»»¿≈«∆«»¿»À¿»«««∆∆

ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ
ÌÈÏÎk BÈ‡ L„Á ¯epzL ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒƒ¿≈∆«»»≈¿≈ƒ

‰Ê ÔÈÚÏ17ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â .18‡ÓË Ïk‰ -19. ¿ƒ¿»∆¿ƒ»»»»«…»≈

סיר 15)קרש.14) בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול.

סביב.16) סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש
חוצץ.17) הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין שהוסק
למעלה 19) כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

מכל  הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה
שהתנור  מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו

.„,ÌÈLÈ elÙ‡ ,ÌÈ¯epz ÈL Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò∆∆∆»«ƒ¿≈«ƒ¬ƒ¿»ƒ
Û„BÚÂ20‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓ21,‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓe ¿≈ƒ»¿«∆ƒ»¿«∆

Ô‰ÈÈa - ÌÈ¯epz‰ ÈL ÔÈa ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿»≈¿≈««ƒ≈≈∆
‰ˆeÁL ˙BÂˆw‰ ÈzL ˙ÁzL ÌÈÏk Ï·‡ ;‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈¬»≈ƒ∆««¿≈«¿»∆»

ÌÈÏ‰‡ ÈLk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ¯epzÏ22„ˆa ‰Ê ««ƒ¿ƒ∆¬≈≈ƒ¿≈…»ƒ∆¿«
,ÔLÈ elÙ‡ ,¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈∆∆∆»«ƒ«¬ƒ»»
,ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ÁÙË ‰fÓe ÁÙË ‰fÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆∆«ƒ∆∆«¬»…ƒ«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL ÌÈÏk - ‰Ê „ˆa ‰‡ÓËÂ23. ¿À¿»¿«∆≈ƒ∆«««≈ƒ¿ƒ

הצדדים.21)טפח.20) מן לא אבל שאינם 22)בקצוות,
האוהלים.23)מחוברים. בין מפסיק שהתנור מפני

.‰,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙Úc¯Ó ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24·Á¯ ‡l‡ BaÁ¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -26‡È·Óe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ e¯ÊbL ,Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁ¯a LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ∆≈¿»¿∆«¬»≈≈ƒ∆

ÏÈ‰‡iL Ì„‡ ¯‡LÏÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏÎÏ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ∆«¿»¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ
.ÁÙË ·Á¯ Ba ‰È‰iL „Ú ‰‡Óh‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««À¿»«∆ƒ¿∆…«∆«

הכלי.24) המקובל 25)של החשבון לכלל בהתאם
שלושה  בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם:
המספרים  את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל (אין טפחים"
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים

ביום 26) פרה מי הזאת וטעון ימים שבעה אוהל טומאת
השביעי. וביום טומאת 27)השלישי שטימאוהו שהשומע

ויאמרו  ויטעו אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב
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znקסב z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טומאת  טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל
נשאוהו  ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה.
אינו  מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא

כלל. באוהל מטמא

.ÂÔÈ‡ - ˙n‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ıÚ ÏL ˙BB¯‡¬∆≈∆«ƒƒ»∆∆«≈≈»
¯·˜k28˙n‰Â ÔB¯‡‰ Èeqk ÔÈa LÈ Ì‡ (‡l‡) [Ï·‡] , ¿∆∆¬»∆»ƒ≈≈ƒ»»¿«≈

ÔÓ ¯B‰Ë ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ‰Â ,ıˆBÁ - ÁÙË d·b…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB¯‡ ·¯L Èt ÏÚ Û‡Â .‰¯Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ e¯Êb - ÁÙË ÏÏÁ ÌL ÔÈ‡L LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆≈»»»∆«»¿«»
Èab ÏÚ Cl‰Ó‰ ‰È‰iLÂ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L ˙BB¯‡‰»¬∆≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«≈««≈

¯·˜a B‡ ˙Óa Ú‚Bk ÔB¯‡‰29. »»¿≈«¿≈¿∆∆

על 28) המאהיל דבר ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
אלעזר 29)הטומאה. ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

לקראת  מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר'
למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו
מן  המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, למד ומזה

התורה.

.Ê:‰ÈzÁz ‰‡Óh‰Â Ï˙ÎÏ Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰L ‰¯B˜»∆ƒ¿»ƒ…∆¿…∆¿«À¿»«¿∆»
ÁÙË Á˙Bt da LÈ Ì‡30˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ƒ≈»≈«∆«¿ƒ»∆«À¿»««

ÏÚ Û‡ .ÌÈ‡ÓË ‰ÈzÁzL Ì„‡ B‡ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,dlkÀ»¿»«≈ƒ»»∆«¿∆»¿≈ƒ««
ÁÙhÓ ‰˙eÁt d˙ˆ˜e ‰ÂL dlk ÔÈ‡L Èt31ÈtÓ , ƒ∆≈À»»»¿»»¿»ƒ∆«ƒ¿≈

ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ Ï‰‡ ˙ˆ˜Ó d˙ˆwL∆¿»»ƒ¿»…∆¿ƒ≈»≈«∆«
BÓk ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿

dÙw‰a ‰È‰È ‰nk .e¯‡aL32Á˙Bt da ‰È‰ÈÂ ∆≈«¿«»ƒ¿∆¿∆≈»¿ƒ¿∆»≈«
ÔÓÊ·e ,ÌÈÁÙË ‰LÏL - dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ˙Úa¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ

טפח.30) רחבה במקום 31)הקורה הנמצאים הכלים וגם
את  מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו שאין
תחת  מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה
אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, בו שאין במקום הקורה

הקורה.32) עובי כל את החוגר חוט אורך

.Ádcˆ ÏÚ ‰hÓ ‡È‰L ‰‡Ò33¯ÈÂ‡a34dÈ‡ - ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«À¿»««À»«∆ƒ¿∆¿∆≈»
d·‚ ‰È‰iL È„k ,·e¯˜a ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¡»¿≈¿≈∆ƒ¿∆…«

ÔBÈÏÚ‰ „v‰35ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ÁÙË ««»∆¿∆«∆¡»¿ƒ¿∆«∆««∆«
ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·b ‰pnÓ36‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ∆»»¿≈«»»∆∆«¿ƒ»ƒ»¿»

ÁÙË ÈˆÁ ı¯‡‰ ÏÚÓ ‰‰B·‚37dÙw‰a ‰È‰Â ¿»≈«»»∆¬ƒ∆«¿»»¿∆≈»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡È·Ó BÈ‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓe ¯ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈ¯OÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»
‰Ê .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈ¯wÚ‰ ÏÚ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ eÎÈ¯ˆ‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ«»ƒ»ƒ

ÔBaLÁa ÌÈÓÎÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBqL:ÌÈËtLn‰ Ïk ∆¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿∆¿»«ƒ¿»ƒ
ÏÎÂ ,ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ - ‰LÏL BÙw‰a LiL ÏkL∆…∆≈¿∆≈¿»≈…«∆«¿»

ÈLe ÁÙË BBÒÎÏ‡a LÈ - Úea¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈ¯OÚ „enÚ‰ Ûw‰a ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈLÓÁ√»ƒ¿ƒ»ƒ»»¿∆≈»«∆¿ƒ
Ìe¯ ÏÚ ÁÙË BÙc Ïk ˙Áz ‡ˆÓ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿»««»»¿∆««
.Ô‰ ·e¯˜a el‡ ˙BBaLÁL ,ËÚÓ ¯˙ÈÂ Úa¯Ó ÁÙË∆«¿À»¿»≈¿«∆∆¿≈¿≈≈

ולא 33) העגול צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. גלוי.34)על הגבוהה 35)במקום הנקודה

הקרקע. פני מעל במקום 36)ביותר הסאה את תחתוך אם
החתך  בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
ארבעה  בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח
של  רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם וחצי טפחים
ואם  אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול
שרחבו  עגול שטח תקבל גבהה באמצע הסאה את תחתוך
להגיע  וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש
ומתוך  אצבע עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום
רוחב  ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך
טפח  על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן

משנה). הכסף (עלֿפי טפח באוויר 37)ברום תלוייה
מהקרקע. טפח חצי השטח 38)ומרוחקת זה במקרה

מדופנה  טפח חצי גבוה טפח, על טפח שהוא ביותר, הרחב
לך  יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון
המדובר  האלה הדינים [בשני טפח. ברום טפח על טפח
בכיוון  לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה,

פיתחה]. בכיוון ולא -39)שוליה ז. י"ב פרק שם משנה
בה  וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל
את  ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור
היא  שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,

כשה  אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה עמוד טומאה
עיגולו  תחת פנוי מקום יש לארכו הארץ על מונח העגול
כאוהל  דינו טפח ברום טפח על טפח זה במקום יש ואם
מן  גבוהים שאינם למקומות אפילו הטומאה את ומביא
ומצאו, חכמים חשבו ז). הלכה למעלה (ראה טפח הקרקע
טפחים  וארבעה עשרים הוא העמוד של היקפו שאם
ברום  טפח על טפח זה פנוי במקום לרבע אפשר ולמעלה
שני  בידך נקוט כיצד? מזה. פחות בהיקף כן שאין מה טפח,
פי  הוא עיגול של שהיקפו שלמעלה, הכלל א. כללים:
המרובע  שבצלע טפח כל ב. (בקוטרו); ברחבו שלושה
של  באלכסונו טפח חומשי ושני טפח נותן שווהֿהצלעות
רוחב  טפחים 24 הוא ההיקף שאם מזה, ויוצא המרובע.
על  8 של מרובע תצייר וכאשר טפחים. שמונה הוא העיגול
זה  מרובע של אלכסונו יהיה מבחוץ הזה העיגול פני על 8
רוחב  את מכסים השמונה חומשים, 16 ועוד טפחים 8
מכאן  8 הרוחב על עודפים החומשים עשרה ושש העיגול
יהיה  שהעודף קטן מרובע תצייר ועכשיו מכאן. ו-8
טפח, על מטפח יותר קצת בו יהיה זה קטן מרובע אלכסונו.
יש  וכאן טפח חומשי שבעה של אלכסון נותן הטפח שהרי
באלכסון, אחד חומש של קטן עודף ונשאר חומשים 8 לך
הלכה  רבינו שסיים וזהו במרובע. חומש שלישי כשני שהוא
אגב, הם". בקירוב אלו שחשבונות מעט, "ויתר בכתבו: זו
יותר  בהיקף יש הדיוק. בתכלית אינם עצמם הכללים שני גם
משבע  קימעא גדול והאלכסון (3,1415) ברוחב שלושה מפי
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חשבונות  לחשב האדם על חכמים הטילו ולא חמישיות,
כך. כל מדוייקים הנדסיים

á"ôùú'ä 'à-øãà à"ë éùéìù íåé

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»¿≈

.‰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
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.‰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

ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה
וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

á"ôùú'ä 'à-øãà á"ë éòéáø íåé

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
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קסה zn z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` b"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚¯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

.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.
וכסףֿ ראב"ד ראה לביתֿהלל. ביתֿשמאי מודים חבירו,

משנה).

á"ôùú'ä 'à-øãà â"ë éùéîç íåé

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»¿»≈»¿«»»
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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∆∆∆»¿»«∆…

‰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

á"ôùú'ä 'à-øãà ã"ë éùéù íåé

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»≈¿∆∆
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‡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

(כסף8ֿ) 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

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
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znקסח z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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:
הכסףֿ 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«≈
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
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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
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 אף88ֿ)שם.87)כביתֿהלל

העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.

á"ôùú'ä 'à-øãà ä"ë ÷"ù íåé

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
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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

– 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
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קעי zn z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` d"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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

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



`Îxc`'קעב h"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

‰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
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
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á"ôùú'ä 'à-øãà è"é ïåùàø íåé
.äñø äùòú àì úåöî

― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו
"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ
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`ile)אֹו jkÎm`):לֹומר ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַאפּלּו
"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף dk)"לאֿתחמד ,f mixac), ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה עד ּלהּלן ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמה
מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשה",
מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּבּולֹות
ׁשּכלֿזה ― מרּבים ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחינּו,

תחמד". "לא על ְֲֵַַָֹֹעברה

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ë éðù íåé
.åñø äùòú àì úåöî

― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
(xeywl),לֹו ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְִִֵֵַַָֹמחׁשבֹותינּו

לׁשֹון וזהּו לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי יביא ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלפי
"רע ּבית תתאּוה "ולא אמר: זה, ּבענין ׁשּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלאו

(gi ,d mixac)הּלאו אּלא אחד, ענין הּלאוין ׁשני ואין .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר תחמד", "לא והּוא ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹהראׁשֹון

(zeleagz ici lr)הּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני והּלאו ,ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבלבד. exzi)והחּמּוד zyxt)תחמד "לא : ְְְְְְִִִַַַָָֹֹ

― "רע ּבית תתאּוה "לא אֹומר: הּוא ּולהּלן "רע ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבית
הּתאוה על ale)לחּיב daygna)החּמּוד ועל עצמּה ּבפני ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ

(dyrna)התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם עצמֹו". ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבפני
לחמֹוד סֹופֹו zeiyrn)אדם zelert zhiwpa)ּתלמּוד ? ְְַַָָ

אדם חמד ׁשאם מּנין תחמד". ולא תתאּוה "לא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹלֹומר:
וגזלּו" ׂשדֹות "וחמדּו לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? (dkinסֹופֹו ְְְְְִַַָָָָ

(a ,aאם אחיו אצל יפה ּדבר ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש .ִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
אמרֹו על עבר הרי ― לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָהׁשליט
עד הּדבר אֹותֹו אהבת ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיתעּלה:
ּולהכּביד מּלפּיסֹו יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיעׂשה
ויֹותר מּמּנּו טֹוב יֹותר ׁשהּוא להחליפֹו אֹו למכרֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָעליו
"לא על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ּבידֹו עלה אם ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָֹיקר.
היה ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ּכׁשּירּכׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹתחמד"
עד ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָלֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא (lkyׁשהּׂשיגֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
(mxeb dfמחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם .ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַ

מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹחּבתֹו
ּגם עבר אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָהתחזקּות
ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". "לא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעל

(`k ,`Îmikln)לא" אמרֹו ּבין ההבּדל ל נתּבאר הּנה .ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תחמד". "לא ּובין ְְִֵֶַַֹֹתתאּוה"

á"ôùú'ä 'à-øãà à"ë éùéìù íåé
.ãö÷ äùò úåöî
― 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 אתֿהּגזלה "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'". אתֿהּגזלה והׁשיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

מ האחרֹונים ּבּפרקים קּמא.(aa`)זֹו ְֲִִִַַַָָָ

á"ôùú'ä 'à-øãà á"ë éòéáø íåé
.èñø äùòú àì úåöî

.øã äùò úåöî
― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמןֿהאבדה,
להתעּלם" תּוכל "לא b)יתעּלה: ,ak mixac)ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

(xc dyr zevn)נמצאנּו" האבדה: ּבענין ּבּמכלּתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמרם
ּולׁשֹון לאֿתעׂשה". ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין

l.)הּגמרא `rivn `aa)ולאֿתעׂשה עׂשה אבדה "הׁשב : ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבֹו ונאמר זה ּבענין אתֿהּלאו ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא".
אתֿׁשֹור "לאֿתראה יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים אתֿׂשיֹו אֹו אחי(` ,my)ּובספרי .zyxt) ְְְִִִִֵֵֶָָ
(my `vzֿלא מצות ― "אחי אתֿׁשֹור "לאֿתראה :ְְִִִֶֶַָֹֹ

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, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאתֿהאבדה

(c ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ;(` ,ak mixac). ְְִִֵֵָָ
אמרּו al.)ּובפרּוׁש `rivn `aa)עׂשה ― אבדה "הׁשבת : ְְֲֲֲֵֵֵַָָָ
ואמרּו vzÎik`)הּוא". zyxt ixtq):האבדה על עֹוד ְְֲֵַָָָ

לאֿתעׂשה", ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ"נמצאנּו
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל לאֿתעׂשה נבאר dyrzועֹוד `l) ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

(hqxמ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`aa) ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ְִָמציעא.

åéá"ôùú'ä 'à-øãà â"ë éùéîç í
.åìø äùò úåöî
'à-øãàâ"ë-'ëéùéîç-éðùíåé
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה
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`Îxc`'קעד d"kÎc"k ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ

á"ôùú'ä 'à-øãà ã"ë éùéù íåé
.åìø äùò úåöî
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מּב ח' קּמא.(aa`)פרק ְִֶֶַָ

á"ôùú'ä 'à-øãà ä"ë ÷"ù íåé
.åìø äùò úåöî
'à-øãàä"ë-ã"ëùãå÷-úáù-éùéùíåé

.åöø .èôø äùòú àì úåöî
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ
אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.

לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ

― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא mixacזהֿאתֿזה, ;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 אׁשרֿהּוא רצח לנפׁש כפר ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ"ולאֿתּקחּו

(`l ,dl xacna)ּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
(:fl zeaezk).
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fiÎfh wxt l`wfgi - mi`iap

æè-÷øô ìà÷æçébqÎ`q

àñéëøc-úà zøëæåéúBçà-úà Czç÷a zîìëðå CCì ïäúà ézúðå Cnî úBpèwä-ìà Cnî úBìãbä C §¨©´§§¤§¨©¦»§¦§©§§¼§©§¥À¤£©Æ¦Æ©§Ÿ´¦¥½¤©§©−¦¥®§¨©¦̧¤§¤¬¨²
:Cúéøaî àìå úBðáìáñ:ýåýé éðà-ék zòãéå Czà éúéøa-úà éðà éúBîé÷äåâñzLáå éøkæz ïòîì §¨−§¬Ÿ¦§¦¥«©£¦¦¬£¦²¤§¦¦−¦¨®§¨©−©§¦«£¦¬§¨«§©³©¦§§¦Æ¨½Ÿ§§

(ô) :ýåýé éðãà íàð úéNò øLà-ìëì Cì-éøtëa Cúnìk éðtî ät ïBçút ãBò Cl-äéäé àìå§¸Ÿ¦«§¤¨¬Æ¦§´¤½¦§¥−§¦¨¥®§©§¦¨Æ§¨£¤´¨¦½§ª−£Ÿ¨¬§¦«

æé-÷øô ìà÷æçécÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:ìàøNé úéa-ìà ìLî ìLîe äãéç ãeç íãà-ïaâøîà-äk zøîàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¬¦−̈§´Ÿ¨¨®¤¥−¦§¨¥«§¨©§º̈Ÿ¨©´
ïBðálä-ìà àa äî÷øä Bì-øLà äöBpä àìî øáàä Cøà íéôðkä ìBãb ìBãbä øLpä ýåýé éðãà |£Ÿ¨´§¦À©¤³¤©¨Æ§³©§¨©Æ¦Æ¤´¤¨¥½¤¨¥Æ©½̈£¤−¨«¦§¨®¨µ¤©§¨½

:æøàä úønö-úà çwiåã:BîN íéìëø øéòa ïòðk õøà-ìà eäàéáéå óè÷ åéúB÷éðé Làø úà ©¦©−¤©¤¬¤¨¨«¤¥²¬Ÿ§¦«−̈¨¨®©§¦¥ÆÆ¤¤´¤§©½©§¦¬Ÿ§¦−¨«

i"yx
(‡Ò).úøëæå ונכלמת הרעים דרכיך את לך בהטיבי

טובה: גומלך ואני רעה לי שגמלת על êúç÷áמלפני
.êéúåçà úà אשר מקומות את לירש כשתכבשי

והגדולות: הקטנות לך úåðáì.סביבותיך לפרוורים
וכפרנהא: ובנותיה סדום כמו לך àìåמשועבדים

.êúéøáî אלא אתך כרתי אשר הברית את משמרך ולא
אגדה  ומדרש בריתי, את שומר שאני וברחמי בחסדי
לא  שליך מפטרמוני"א לא מבריתך ולא תנחומא, דרבי
קרוב  הלשון וזה הבתרים בין אביך לאברהם נתתיה
וכן  בלע"ז פטרא"מוניא לקרבות עתה קורין שכן ללע"ז
אבותיו: מנחלת לאדם לו שיש דבר כל קורין

(‚Ò).éøëæú ïòîì:לך בהטיבי להרים úùåáå.דרכך
אלי: êì.פניך éøôëá תבושי עשית אשר את לך, בסלחי

לך: הטיבותי הטוב מגמולך לא כי ותדעי
(·).äãéç ãåç הוא חידה בלשון שבענין הנבואה

לצמרת  יהודה מלכי ואת לנשר נ"נ את מדמה שהוא
øáàä.(‚)ארזים: êøà לשון בלע"ז, אל"א כנף כמו

ממש: אברים לשון כמשמעו נאה äî÷øä.אחר נוצתו
æøàä.ומצויירת: úøîö úà צימא בלע"ז האילן נוף כל

וגבוריו: יהויקים את שהגלה משל ùàø(„)הוא úà
.óè÷ åéúå÷éðé כמו יניקותיו השפיל, ומלכותו גדולתו

ïòðë.ענפיו: õøà ìà åäàéáéå:בבל הוא תגרים ארץ אל

cec zcevn
(‡Ò).˙¯ÎÊÂבעת יהיה וזה תכלמי דרכיך  את  תזכור  וכאשר

אל  לצרף  ממך  הגדולות העכו"ם  ממשלתך  תחת שתקח
בראותך  תכלמי אז משועבדים  כאלו  אלו להיות ממך  הקטנות

הטוב: גמלתיך ואני הרע  גמלתני אתהןÈ˙˙Â.שאתה אתן אני
ירושלים בנות נקראות להיות אליך  נטפלות  להיות  לבנות לך
שמרת לא באמת כי בריתי את  משמרך  בגמול  זה  אין  אבל 

שאעשה : מה אעשה  בחסד אבל אקיםÈ˙ÂÓÈ˜‰Â.(Ò·)בריתי
בהבטחה: הנאמן ה' שאני תדע  ואז  אתך אשר  בריתי 

(‚Ò).È¯ÎÊ˙ ÔÚÓÏלא שאתה  תזכרי אתך  בריתי כשאקים
הכלימה ומפני וכלימה  בושת  מזה לך  ויהיה הברית קיימת 

קיימת: לא שאת עם הברית ואקיים  הואיל  להתרע ' תכלמי כי  עליך  שעברו הצרו ' על להתרעם פה פתחון עוד  לך יהיה לא ההיא 
.ÍÏ È¯ÙÎ·:ותכלמי תבושי ואז  הברית  מקיים שאני תראה אז  הרעות מן עשית  אשר כל  על  לך  אכפר  בעת

(·).‰„ÈÁ „ÂÁ: במשל אותה  ודבר חידה  בלשון הנבואה  ‰‚„ÏÂ.(‚)אמור  ¯˘‰ גדול שהיה לפי גדול שקראו  ופי ' וחזר 
במדה: גדולים היו נוצתו כנפי ר"ל ‰‡·¯.הכנפים Í¯‡: ארוך היה הכנף ‰Âˆ‰.גוף ‡ÏÓ:נוצות מלא היה  הכנף ‡˘¯גוף 

.‰Ó˜¯‰ ÂÏ:יאמר נ"נ ועל  הטווס נוצות כמו הגוונים בחלוף  הרקמה  כגוון  היו הנוצות  מראה  ‰ÔÂ·Ï.אשר Ï‡הלבנון יער אל 
מלכה: את ולקח  לירושלים  בא נ"נ ר"ל  שבעצים  הגבוה שהוא הארז  מאילן הגבוה הסעיף לקח  Â‚Â'.(„)ומשם ˘‡¯ כרת‡˙

השרים : הם העליונים  הרכים  ענפיו ÔÚÎ.ראש ı¯‡ Ï‡כשדימה כנען  ארץ אל  כמ "ש  סוחרים  ארץ שהיא יאמר כשדים ארץ אל 
טז) ¯ÌÈÏÎÂ.:(לעיל ¯ÈÚ·:יאמר בבל  על

oeiv zcevn
(‡Ò).˙Â·Ï:העיירות אל  הנכנעות לכפרים ר "ל 

(·).‰„ÈÁ „ÂÁ:ההבנה קשה סתום דבר  ‰‡·¯.(‚)ענינו 
כיונה  אבר וכן הכנף  גוף נה)הוא  כמעשה‰¯˜Ó‰.:(תהלים

הגוונים: בחלוף יער:‰ÔÂ·Ï.רוקם  סעיףˆÓ¯˙.שם יקרא כן
צמרתו היתה  עבותים  ובין  וכן  מכולם למעלה העולה העליון

לא) כיונקÂÈ˙Â˜ÈÈ.(„):(לקמן ויעל כמו והקטנות  הרכות ענפיו
נג)לפני יקטף˜ÛË.:(ישעיה לא באבו עודנו כמו  כריתה  ענין

ח) מרמהÔÚÎ.:(איוב מאזני  בידו כנען כמו וסוחר תגר  ענינו
יב) העמים¯ÌÈÏÎÂ.:(הושע רוכלת  כמו כז)סוחרים :(לקמן

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

,zexengd zeevna mb lflfnyL éîa eáäøéåzeevnúBîBc úBlw §¦§£§¦¤©
,úBøeîçk åéìòzelwa s` wcwcny. ¨¨©£

íäî e÷ñt àì ,íéìLeøé ìL dðBìLk úòLa eléôà ,àðéè÷ áø øîà̈©©§¦¨£¦¦§©¦§¨¤§¨©¦Ÿ¨§¥¤
äðîà éìòa,zn` ixaec miyp` ±øîàpL(e b diryi)Léà Ntúé ék' ©£¥£¨¨¤¤¡©¦¦§Ÿ¦

,eðl äéäz ïéö÷ ,äëì äìîN ,(øîàì) åéáà úéa åéçàadlWkOde §¨¦¥¨¦¥Ÿ¦§¨§¨¨¦¦§¤¨§©©§¥¨
miyp` mda eid `ly lr mze` dpbn `iapdy ,'Lci zgY z`Gd©Ÿ©©¨¤
eig`a yi` yetzi cizrly ,xne`e ,dkld xac aiydl mirceiy

mze` ,el xn`ieïéqkúî íãà éðaL íéøácmzngn,äìîOkxnelk §¨¦¤§¥¨¨¦§©¦©¦§¨
,mda mi`iwa mpi`y oeik mze` el`yi `ly ick mi`agpyïðLé¤§¨
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.'íò ïéö÷ éðeîéNú àì ,äìîN ïéàå íçì ïéà éúéááe ,LáBç äéäà¤§¤¥§¥¦¥¤¤§¥¦§¨Ÿ§¦¦§¦¨
,ezaeyz z` `xnbd zx`anì àlà àOé ïéà ,'àOé',äòeáL ïBL ¦¨¥¦¨¤¨§§¨

øîàpL(f k zeny)éäìà 'ä íL úà àOú àì'Erayiy xnelk ,'`eXl ¤¤¡©Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§
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.zn`d lr micen diyp` eid ,milyexi ly dpelyk
meyn ok xne` didy oipn :`pihw ax ixac lr `xnbd dywn
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.dpn` iyp`n
,df mrhn m` :`xnbd zvxznçëLå øîb øîéîì déì äåädid ± £¨¥§¥©¨©§¨©

dyea `idy ,llk cnl `ly xnel `le ,gkye cnly xnel el
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,'LáBçeyexitäéäà àìiziid `l ±,ììk LáBçiptn `l` df oi`e ¥Ÿ¤§¤¥§¨
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,dpn` iyp` da eide÷ñtL ãò íéìLeøé äáøç àì ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨Ÿ¨§¨§¨©¦©¤¨§
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i"yx
(‡Ò).úøëæå ונכלמת הרעים דרכיך את לך בהטיבי

טובה: גומלך ואני רעה לי שגמלת על êúç÷áמלפני
.êéúåçà úà אשר מקומות את לירש כשתכבשי

והגדולות: הקטנות לך úåðáì.סביבותיך לפרוורים
וכפרנהא: ובנותיה סדום כמו לך àìåמשועבדים

.êúéøáî אלא אתך כרתי אשר הברית את משמרך ולא
אגדה  ומדרש בריתי, את שומר שאני וברחמי בחסדי
לא  שליך מפטרמוני"א לא מבריתך ולא תנחומא, דרבי
קרוב  הלשון וזה הבתרים בין אביך לאברהם נתתיה
וכן  בלע"ז פטרא"מוניא לקרבות עתה קורין שכן ללע"ז
אבותיו: מנחלת לאדם לו שיש דבר כל קורין

(‚Ò).éøëæú ïòîì:לך בהטיבי להרים úùåáå.דרכך
אלי: êì.פניך éøôëá תבושי עשית אשר את לך, בסלחי

לך: הטיבותי הטוב מגמולך לא כי ותדעי
(·).äãéç ãåç הוא חידה בלשון שבענין הנבואה

לצמרת  יהודה מלכי ואת לנשר נ"נ את מדמה שהוא
øáàä.(‚)ארזים: êøà לשון בלע"ז, אל"א כנף כמו

ממש: אברים לשון כמשמעו נאה äî÷øä.אחר נוצתו
æøàä.ומצויירת: úøîö úà צימא בלע"ז האילן נוף כל

וגבוריו: יהויקים את שהגלה משל ùàø(„)הוא úà
.óè÷ åéúå÷éðé כמו יניקותיו השפיל, ומלכותו גדולתו

ïòðë.ענפיו: õøà ìà åäàéáéå:בבל הוא תגרים ארץ אל

cec zcevn
(‡Ò).˙¯ÎÊÂבעת יהיה וזה תכלמי דרכיך  את  תזכור  וכאשר

אל  לצרף  ממך  הגדולות העכו"ם  ממשלתך  תחת שתקח
בראותך  תכלמי אז משועבדים  כאלו  אלו להיות ממך  הקטנות

הטוב: גמלתיך ואני הרע  גמלתני אתהןÈ˙˙Â.שאתה אתן אני
ירושלים בנות נקראות להיות אליך  נטפלות  להיות  לבנות לך
שמרת לא באמת כי בריתי את  משמרך  בגמול  זה  אין  אבל 

שאעשה : מה אעשה  בחסד אבל אקיםÈ˙ÂÓÈ˜‰Â.(Ò·)בריתי
בהבטחה: הנאמן ה' שאני תדע  ואז  אתך אשר  בריתי 

(‚Ò).È¯ÎÊ˙ ÔÚÓÏלא שאתה  תזכרי אתך  בריתי כשאקים
הכלימה ומפני וכלימה  בושת  מזה לך  ויהיה הברית קיימת 

קיימת: לא שאת עם הברית ואקיים  הואיל  להתרע ' תכלמי כי  עליך  שעברו הצרו ' על להתרעם פה פתחון עוד  לך יהיה לא ההיא 
.ÍÏ È¯ÙÎ·:ותכלמי תבושי ואז  הברית  מקיים שאני תראה אז  הרעות מן עשית  אשר כל  על  לך  אכפר  בעת

(·).‰„ÈÁ „ÂÁ: במשל אותה  ודבר חידה  בלשון הנבואה  ‰‚„ÏÂ.(‚)אמור  ¯˘‰ גדול שהיה לפי גדול שקראו  ופי ' וחזר 
במדה: גדולים היו נוצתו כנפי ר"ל ‰‡·¯.הכנפים Í¯‡: ארוך היה הכנף ‰Âˆ‰.גוף ‡ÏÓ:נוצות מלא היה  הכנף ‡˘¯גוף 

.‰Ó˜¯‰ ÂÏ:יאמר נ"נ ועל  הטווס נוצות כמו הגוונים בחלוף  הרקמה  כגוון  היו הנוצות  מראה  ‰ÔÂ·Ï.אשר Ï‡הלבנון יער אל 
מלכה: את ולקח  לירושלים  בא נ"נ ר"ל  שבעצים  הגבוה שהוא הארז  מאילן הגבוה הסעיף לקח  Â‚Â'.(„)ומשם ˘‡¯ כרת‡˙

השרים : הם העליונים  הרכים  ענפיו ÔÚÎ.ראש ı¯‡ Ï‡כשדימה כנען  ארץ אל  כמ "ש  סוחרים  ארץ שהיא יאמר כשדים ארץ אל 
טז) ¯ÌÈÏÎÂ.:(לעיל ¯ÈÚ·:יאמר בבל  על

oeiv zcevn
(‡Ò).˙Â·Ï:העיירות אל  הנכנעות לכפרים ר "ל 

(·).‰„ÈÁ „ÂÁ:ההבנה קשה סתום דבר  ‰‡·¯.(‚)ענינו 
כיונה  אבר וכן הכנף  גוף נה)הוא  כמעשה‰¯˜Ó‰.:(תהלים

הגוונים: בחלוף יער:‰ÔÂ·Ï.רוקם  סעיףˆÓ¯˙.שם יקרא כן
צמרתו היתה  עבותים  ובין  וכן  מכולם למעלה העולה העליון

לא) כיונקÂÈ˙Â˜ÈÈ.(„):(לקמן ויעל כמו והקטנות  הרכות ענפיו
נג)לפני יקטף˜ÛË.:(ישעיה לא באבו עודנו כמו  כריתה  ענין

ח) מרמהÔÚÎ.:(איוב מאזני  בידו כנען כמו וסוחר תגר  ענינו
יב) העמים¯ÌÈÏÎÂ.:(הושע רוכלת  כמו כז)סוחרים :(לקמן
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áé-÷øô äéîçðfnÎcn

ãîíäa ñBðëì úBøNònìå úéLàøì úBîeøzì úBøöBàì úBëLpä-ìò íéLðà àeää íBiá eã÷tiå©¦¨§´©Á©¸£¨¦¹©©§¨À¨¸¨¬©§»¨¥¦´§©©«©§¼¦§¸¨¤¹
:íéãîòä íiåìä-ìòå íéðäkä-ìò äãeäé úçîN ék íiåììå íéðäkì äøBzä úBàðî íéøòä éãNì¦§¥³¤¨¦Æ§¨´©½̈©Ÿ£¦−§©§¦¦®¦ µ¦§©´§½̈©©Ÿ£¦¬§©©§¦¦−¨Ÿ§¦«

äî:Bðá äîìL ãéåc úåöîk íéøòMäå íéøøLîäå äøähä úøîLîe íýéýìà úøîLî eøîLiå©«¦§§º¦§¤³¤¡«Ÿ¥¤Æ¦§¤´¤©«¨¢À̈§©§Ÿ§¦−§©Ÿ£¦®§¦§©¬¨¦−§Ÿ¬Ÿ§«
åîìàì úBãäå äläz-øéLå íéøøLîä éLàø (ùàø) íãwî óñàå ãéåã éîéá-éký:íéæîìàøNé-ìëå ¦«¦¥¬¨¦²§¨−̈¦¤®¤¨¥Æ©§´Ÿ§¦½§¦§¦¨¬§Ÿ−¥«Ÿ¦«§¨¦§¨¥Á

íiåìäå íiåìì íéLc÷îe BîBéa íBé-øác íéøòMäå íéøøLîä úBéðî íéðúð äéîçð éîéáe ìáaøæ éîéa¦¥̧§ª¨¤¹¦¥´§¤§À̈«Ÿ§¦²§¨²©§Ÿ§¦¬§©Ÿ£¦−§©´§®©§¦¦Æ©§¦¦½§©§¦¦½
(ô) :ïøäà éðáì íéLc÷î©§¦¦−¦§¥¬©£«Ÿ

âé-÷øô äéîçðdÎ`

àíéýìàä ìä÷a éáàîe éðnò àBáé-àì øLà Ba áeúk àöîðå íòä éðæàa äLî øôña àø÷ð àeää íBia©´©À¦§¨²§¥¬¤Ÿ¤−§¨§¥´¨¨®§¦§¨Æ¨´½£Â¤Ÿ¨¸©Ÿ¦¯Ÿ¨¦²¦§©¬¨¡Ÿ¦−
:íìBò-ãòáìà Côäiå Bìì÷ì íòìa-úà åéìò økNiå íénáe íçla ìàøNé éða-úà eîc÷ àì ékýeðé ©¨«¦´¯Ÿ¦§²¤§¥¬¦§¨¥−©¤´¤©¨®¦©¦§¸Ÿ¨¨³¤¦§¨Æ§©«§½©©£¯Ÿ¡Ÿ¥²

:äëøáì äììwäâ:ìàøNiî áøò-ìë eìécáiå äøBzä-úà íòîLk éäéåãïäkä áéLéìà äfî éðôìå ©§¨−̈¦§¨¨«©§¦−§¨§¨´¤©¨®©©§¦¬¨¥−¤¦¦§¨¥«§¦§¥´¦¤½¤§¨¦Æ©Ÿ¥½
ìa ïeúðìà-úéa úkLý:äiáBèì áBø÷ eðéäì Bì Nòiåäçðnä-úà íéðúð íéðôì eéä íLå äìBãâ äkL ¨−§¦§©´¥¡Ÿ¥®¨−§¦¨«©©̧©¹¦§¨´§À̈§¨´¨¶§¨¦ÂŸ§¦¤©¦§¨̧

:íéðäkä úîeøúe íéøòMäå íéøøLîäå íiåìä úåöî øäöiäå LBøézä ïâcä øNòîe íéìkäå äðBálä©§¹̈§©¥¦À©§©³©¨¨Æ©¦´§©¦§½̈¦§©Æ©§¦¦½§©§Ÿ§¦−§©Ÿ£¦®§©−©Ÿ£¦«

i"yx
(„Ó).åã÷ôéå:פקידות הלשכות úåëùðä.לשון כמו

המקדש: בית íäá.של ñåðëì היו הלשכות ובאותן
היו  ומשם ולוים כהנים של מתנותיהם כל נותנים

ביניהם: מנות:úåàðî.חולקין íéåìì.כמו íéðäëì
להם: הראוי והלוים להם הראוי נוטלים היו כהנים

.íéãîåòä בתודות הקב"ה לפני שם ומשמשים
מנות:úåéðî.(ÊÓ)והודאות: íéåìì.כמו íéùéã÷îå היו

מן  מעשר נוטלים היו והם ללוים במעשר נותנים

לכהנים: ונותנים המעשר
(‚).áøò ìë רב ערב וגם כמו העכו"ם תערובות כל

אתם י "ב)עלה äæî.(„):(שמות éðôìå:לכן ומקודם
.äéáåèì áåø÷ לטוביה קרוב היה הכהן אלישיב אותו

טוביה: של כליו הכהן שם ונתן סנבלט של חברו
(‰).ùòéå:אלישיב.íéðôì קודם נותנים היו שם

לירושלים: íéåìä.שבאתי úåöî הראויות מתנות
ללוים:

cec zcevn
(„Ó)ÙÈÂ.Â„˜העשויות הלשכות על גזברים  ממנים  היו

ועל  החלה והיא  הראשית ועל  התרומות  על  לאוצרות
אתÒÂÎÏ.המעשרות: הערים  שדי מכל  בהם להכניסו

התרומות והם וללוים לכהנים לתת התורה  צותה אשר המתנות
ביאור : לתוספת שונות במלות ענין כפל  והוא ÈÎוהמעשרות 

.‰„Â‰È ˙ÁÓ˘המתנות בדבר זהירים להיות לב נתנו ולזה  עבודתם על  העומדים והלוים  הכהנים על  יהודה שמחת גדלה כי
גזברים : להעמיד  להם וישמרוÂ¯Ó˘ÈÂ.(Ó‰)הראוי העומדים וכו' הכהנים על  יהודה שמחת כי שאמר שלפניו למקרא  מוסב

החזיקו והשוערים  והמשוררים ה' למקדש  טומאה  תבוא שלא  הטהרה ובדבר עליהם  המוטלת העבודה בדבר אלהיהם  משמרת 
הימים: בדברי וכמ"ש  בנו שלמה  אל  דוד  צוה כאשר „ÈÂ„.(ÂÓ)במשמרתם ÈÓÈ· ÈÎואסף דוד  בימי נחלקו  המשמרות כי

לאלהים: והודות תהלה  של  שיר ותקנו המשוררים ראשי קדם  בימי Â‚Â'.(ÊÓ)שהיו  ÌÈ¯¯Â˘Ó‰ ˙ÂÈÓלתת הראויות המתנות
·ÂÓÂÈ.להם: ÌÂÈ המועד :„·¯ מן אחרו  ולא ביומו נתנו זה  ביום הראוי  ללויםÌÈ˘È„˜ÓÂ.דבר לתת המעשר  את  מקדישים היו

אהרן: לבני לתת  המעשר  מן  המעשר את מקדישים היו  והלוים 
(‡).‡Â‰‰ ÌÂÈ·:החומה את  שקדשו Â‚Â'.ביום  ‡Â·È ‡Ï בם:‡˘¯ להתחתן מהם גרים יקבלו ˜„ÂÓ.(·)לא  ‡Ïבאו לא 

ממצרים: יצאו  בעת ובמים  בלחם לקראתם ללכת  Â‚Â'.לפניהם ÍÂÙ‰ÈÂ,רע בדבר לעמוד רצה  שלא ולפי בתורה  קראו  זה גם
וגו': ויהפוך גם אמר  Ú¯·.(‚)לזה  ÏÎ:ומואב עמון מבני תערובות ÊÓ‰.(„)כל  ÈÙÏÂ: ההבדל זה  ÂÎÂ'.קודם ÔÂ˙ ר"ל

סנבלט : של  חברו למעלה  הנזכר  ועמוני לטוביה קרוב  היה הוא אלהינו בית של בלשכת  יושב  היה Î˘Ï‰.(‰)אשר ÂÏ ˘ÚÈÂ
למושבו: לשכה  פנה  ר "ל  ה ' בית בחצר  גדולה לשכה לטוביה ותיקן עשה לפניםÌ˘Â.אלישיב  בה  נותנים  היו  ההיא בלשכה 

למושב : לטוביה להיות  אלישיב אותה  שפינה  ‰ÁÓ‰.קודם  למנחות :‡˙ הפנים:‰Â·Ï‰.סולת לחם ועל  המנחה  על  הבאה
.ÌÈÏÎ‰Â:המקדש בית ‰ÌÈÂÏ.כלי ˙ÂˆÓ:ללוים לתת  מצווים  שאנו  ÌÈ¯ÚÂ˘‰Â.מה ÌÈ¯¯Â˘Ó‰Âאלישיב את להאשים  זה אמר

העמוני: לטוביה פנוי מקום להיות ה' משרתי מנות לפנות  לבו מלאה איך וכאומר  ביותר 

oeiv zcevn
(„Ó).˙ÂÎ˘‰:הלשכות כמומתנותÂ‡Ó˙.כמו וחלק 

מנות ח')ושלחו :(לעיל
(·).ÂÓ„˜ ‡Ï'ה אקדם במה  כמו לפניהם באו ו')לא  :(מיכה

(‰).˘ÚÈÂאותו לעשות וימהר כמו תקון י"ח)ענין  :(בראשית
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Âéòáø íøk–éànL úéaíéøîBà:Lîç Bì ïéà,øeòa Bì ïéàå;ìlä úéáeíéøîBà:Bì Lé.éànL úéaíéøîBà: ¤¤§¨¦¥©©§¦¥Ÿ¤§¥¦¥¦¥§¦¤¥©©§¦
úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé,íîöòì ïéãBt íéiðòäå;ìlä úéáeíéøîBà:úbì Blk. ¤¤¤§¤¥§¨£¦¦¦§©§¨¥¦¥§¦ª©©

ÊúBììBò BlkL íøk–øæòéìà éaøøîBà:úéaä ìòáì;àáé÷ò éaøøîBà:íéiðòì.øîàøæòéìà éaø:ék" ¤¤¤ª¥©¦¡¦¤¤¥§©©©©¦©¦£¦¨¥¨£¦¦¨©©¦¡¦¤¤¦
øöáú..."ììBòú àG(àë ,ãë íéøáã),øéöa ïéà íà,úBììBò ïépî?Bì øîààáé÷ò éaø:"ììBòú àG Eîøëå"àø÷éå) ¦§Ÿ§¥¦¥¨¦¦©¦¥¨©©¦£¦¨§©§§§¥
(é ,èé,úBììBò Blk elôà.øîàð änì ïk íà:øöáú ék"..."ììBòú àG?øéöaä íã÷ úBììBòa íéiðòì ïéà. £¦ª¥¦¥¨¨¤¡©¦¦§Ÿ§¥¥¨£¦¦¨¥Ÿ¤©¨¦

e.irax mxkíéìùåøéì íéîãä äìòîå íúåà äãåô åà ,éðù øùòî úùåã÷á íù íìëåàå íéìùåøéì úåøéôä äìòî úéòéáøä äðùá ,ìëàî õò ìë òèåðä
áéúëã(èé àø÷éå):äéìëà øãäå äéìçà àðîçø øîà ,íéìåìç åîë íéìåìä ïðéùøãå ,íéìåìä ùã÷ åéøô ìë äéäé úéòéáøä äðùáåoi` mixne` i`ny zia

.yneg el:ùîåç åá äøåú äáúë àìã ùîåçä úà íéôéñåî íéìòáä ïéà éðù øùòîë ïåéãô ïåòèù éô ìò óà.xeria el oi`eúéáä ïî åøòáì áééç åðéà
áéúëãë úåøùòîä øòáîùë úéòéáù ìùå úéòéáø ìù çñô áøòá(åë íéøáã):úéáä ïî ùã÷ä éúøòá.el yi mixne` d"aeììä úéá .øåòéá åì ùéå ùîåç

:øùòîî ùã÷ ùã÷ éôìé àì éàîù úéáå ,øåòéá åì ùéå ùîåç åì ùé éòáø íøë óà øåòéá åì ùéå ùîåç åì ùé øùòî äî ,øùòîî ùã÷ ùã÷ éôìéel yi
.zeller el yie hxt:äéì éáùç ïéìåçëã.onvrl oicet miiprde:íéìùåøéì íéîãä ïéìòîå ïîå÷îá ïúåà íéìëåàå ,åè÷ìù úåììåòäå èøôä ïîlld ziae
.zbl elek mixne`íéìòî íéìòáäå ïééä øàù íò úåììåòä íéëøåãå ,åá ÷ìç íééðòì ïéà êëìä àåä äåáâ ïåîî éðù øùòî åäì éøáñå øùòîî éôìéã íåùî

:íéìùåøéì ìëä
f.zeller eleky:óèðå óúë åì ùéù ìåëùà íøëä ìëá ïéàù.xiva oi` m`:úéòéáø íéùåòù úåìåëùà äùìù øéöá øåòéù äîëå`aiwr iax el xn`

.zeller elek elit` llerz `l jnxkeêîøëå øîàð êëì ,úéáä ìòá íäá äëæé øéöáì íãå÷ úåììåòá íééðòì ïéàå ìéàåä àîéú àìã øîà øæòéìà éáøå
:ììåòú àì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

מאכל... עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו "וכי כג-כד ): יט, (ויקרא בתורה כתוב
יאכל. לא ערלים לכם יהיה שנים milelidשלש  ycew eixt lk didi ziriaxd dpyae

."'dl נטע" חכמים בלשון נקרא להינטעו הרביעית בשנה מאכל  עץ כל  – מכאן
התורה, ולימדה רבעי "; "כרם נקרא להינטעו הרביעית בשנה כרם וכן רבעי",
להעלותם  וצריך  שני, מעשר כקדושת הם קודש רבעי  כרם או רבעי  נטע שפירות
לירושלים, הפירות את להעלות קשה ואם שני; מעשר  כפירות שם ולאכלם לירושלים

ידיצרי על  לחולין  מקדושתם אותם שמוציאים כלומר  מעות, על אותם לחלל  ך 
ומשקה, מאכל  דברי על שם אותם ומוציאים לירושלים המעות את ומעלים פדיון,
חייא  רבי מחלוקת מובאת א) לה, (ברכות בגמרא שני . מעשר בכסף שנוהגים כמו
רבעי ", "כרם מקום בכל שונה אחד  הנשיא): יהודה רבי  (בן ברבי  שמעון ורבי 
שלדעתו רבעי ", "נטע שונה ואחד בכרם, אלא רבעי תורת נאמרה לא שלדעתו
נוהג  רבעי ט) פרק שני  מעשר  (הל ' הרמב"ם לפי האילנות. בכל  נוהגת רבעי תורת
רבעי" "כרם מכאן , רבעי". "נטע היא וגירסתו בערלה, שחייבים האילנות בכל
המשנה  נקטה ולא רבעי ", ל"נטע הדין הוא אלא הוא, דווקא לאו שבמשנתנו 
בכרם  אלא נוהגים שאינם ועוללות, בפרט בה שמדובר  סיפא, משום אלא "כרם"
הפירות  את להעלות שצריך שני , מעשר כדין  רבעי  כרם של דינו מקום מכל  בלבד.
ובית  שמאי בית ונחלקו  לירושלים; דמיהם את ולהעלות לפדותם או לירושלים
שני במעשר  שכן  וביעור , חומש  לענין גם שני  כמעשר דינו  אם במשנתנו  הלל
ומכאן עליו", יוסף חמישיתו  ממעשרו, איש יגאל  גאול  "ואם לא): כז, (ויקרא כתוב
שוויו חמישית עליו מוסיף שלו , שני מעשר  הפודה ג): ד , שני  מעשר (משנה למדו 
יד, (דברים, שכתוב ביעור , דין  שני במעשר יש  וכן  רבע); דהיינו מבחוץ, (חומש 

שאסור כלומר  תבואתך"... מעשר  כל את תוציא שנים שלש "מקצה להשהות כח):
טוב  יום "ערב ו): ה, שני (מעשר  ושנינו לבערו ; וחייבים בבית יותר  המעשרות את
ביעור? היה כיצד ביעור. היה שביעית ושל  רביעית (שנה) של  פסח של  הראשון
(ללויים), לבעליו  ראשון ומעשר (לכהנים), לבעליו מעשר ותרומת תרומה נותנין 

(לעניים), לבעליו  עני mixekiadeומעשר  ipy xyrneצריך) מקום" בכל מתבערים
העולם). מן ולאבדם לבערם

éòáø íøk עץ לכל  הדין והוא להינטעו, הרביעית בשנה כרם – ÆÆÀÈÄ
לעיל , שביארנו כפי  Lîçמאכל , Bì ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÙÆ

אינו  לירושלים, דמיהם להעלות כדי  לעצמו , פירותיו לפדות הבא –
שני , כבמעשר  הקרן על חומש  להוסיף øeòaצריך Bì ïéàå אין – ÀÅÄ

הבית מן לבערו  והשביעית חייבים הרביעית השנה של  הפסח בערב
שני. למעשר  בכל שווה רבעי  כרם אין שמאי, בית שלדעת לשמיטה,

Bì Lé :íéøîBà ìlä úéáexeria el yie yneg בית שלמדים – ÅÄÅÀÄÆ
שכן  קודש", "קודש , של  שווה בגזירה שני  ממעשר רבעי  כרם הלל

כתוב רבעי  כד):בכרם יט, שני"ycew(ויקרא  ובמעשר  לה'" הילולים
ל):כתוב כז , הארץ...(ויקרא מעשר שניycew"וכל מעשר  מה – לה'"

ביעור. לו ויש  חומש לו  יש רבעי כרם אף ביעור , לו  ויש חומש  לו  יש

זו שווה גזירה למדים אינם שמאי  בית ב).ברם, נד, קידושין (גמרא 

úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé :íéøîBà éànL úéa בית – ÅÇÇÀÄÆÆÆÀÆÅ
כל בשאר כמו רבעי בכרם נוהג ועוללות פרט שדין סוברים, שמאי

הוא, בעלים ממון  מקום מכל  פדיון, שטעון פי על שאף íéiðòäåÀÈÂÄÄכרם,
íîöòì ïéãBt בכרם שלקטו  והעוללות הפרט את בעצמם פודים – ÄÀÇÀÈ

לירושלים. דמיהם את ומעלים Blkרבעי , :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄË
úbì,והעוללות הפרט ואף הכרם, ענבי  כל את בגת דורכים הבעלים – ÇÇ

רבעי כרם הלל: בית שסוברים לירושלים, פדיונו או היין  את ומעלים

אין  הילכך  בעלים, ממון  ולא הוא גבוה שממון  שני, כמעשר  הוא הרי
בו . חלק לעניים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

עוללות. בדיני ללמד מוסיפה משנתנו 

úBììBò BlkL íøk או כתף לו שיש אשכול הכרם בכל  שאין  – ÆÆÆËÅ
úéaäנטף, ìòáì :øîBà øæòéìà éaø הבית בעל של הכרם כל – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÇÇÇÄ

במשנתנו . להלן הטעם כמבואר  íéiðòìהוא, :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÈÂÄÄ
עוללות. כולו  שהרי הוא, –àG...øöáú ék" :øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÄÄÀÙ

"ììBòú להניח חייב כרמו  שהבוצר ופירושו  עוללות, בענין נאמר  – ÀÅ
אבל לעניים, העוללות øéöaאת ïéà íà,הכרם לבעל –ïépî ÄÅÈÄÄÇÄ

úBììBòלבעל כולו הוא הרי  עוללות שכולו שכרם ומכאן  לעניים? – Å
כלום. לעניים בו  ואין àGהבית Eîøëå" :àáé÷ò éaø Bì øîàÈÇÇÄÂÄÈÀÇÀÀ

"ììBòú: ללמדנו בא זה והרי כתוב, –úBììBò Blk elôà– ÀÅÂÄËÅ
הכרם. לבעל ולא הוא øöáú...לעניים ék" :øîàð änì ïk íàÄÅÈÈÆÁÇÄÄÀÙ

"ììBòú àG?..." תבצור "כי הכתוב כוונת עקיבא רבי לדעת מהי – ÀÅ
øéöaä íã÷ úBììBòa íéiðòì ïéàליטול זכאים העניים אין – ÅÈÂÄÄÈÅÙÆÇÈÄ

אמרו , בירושלמי  כרמו . לבצור הכרם בעל שיתחיל  קודם עוללות
שלא  ללמד, תעולל " לא "וכרמך  הכתוב בא אליעזר  רבי שלדעת

בעל בהן יזכה הבציר , קודם בעוללות לעניים ואין  הואיל תאמר :
עוללות), ויטול  לבצור שיתחיל  קודם לכרמו שילך  (כלומר הכרם

הבציר בשעת בין – תעולל " לא "וכרמך  לומר: הכתוב צריך  לפיכך
שם: אמרו כן הבציר. קודם xivad"ובין  `ed dnk" כמה כלומר  –

בעוללות? זוכים העניים ויהיו הכרם בעל  mdyיבצור zeleky` dyely
riax miyerויש המפרשים), רוב (לפי  יין  הלוג רביעית כלומר –

בערך ). ליטר ½) שלם לוג היינו  הקב, רובע אומרים:

izdw - zex`ean zeipyn
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áé-÷øô äéîçðfnÎcn

ãîíäa ñBðëì úBøNònìå úéLàøì úBîeøzì úBøöBàì úBëLpä-ìò íéLðà àeää íBiá eã÷tiå©¦¨§´©Á©¸£¨¦¹©©§¨À¨¸¨¬©§»¨¥¦´§©©«©§¼¦§¸¨¤¹
:íéãîòä íiåìä-ìòå íéðäkä-ìò äãeäé úçîN ék íiåììå íéðäkì äøBzä úBàðî íéøòä éãNì¦§¥³¤¨¦Æ§¨´©½̈©Ÿ£¦−§©§¦¦®¦ µ¦§©´§½̈©©Ÿ£¦¬§©©§¦¦−¨Ÿ§¦«

äî:Bðá äîìL ãéåc úåöîk íéøòMäå íéøøLîäå äøähä úøîLîe íýéýìà úøîLî eøîLiå©«¦§§º¦§¤³¤¡«Ÿ¥¤Æ¦§¤´¤©«¨¢À̈§©§Ÿ§¦−§©Ÿ£¦®§¦§©¬¨¦−§Ÿ¬Ÿ§«
åîìàì úBãäå äläz-øéLå íéøøLîä éLàø (ùàø) íãwî óñàå ãéåã éîéá-éký:íéæîìàøNé-ìëå ¦«¦¥¬¨¦²§¨−̈¦¤®¤¨¥Æ©§´Ÿ§¦½§¦§¦¨¬§Ÿ−¥«Ÿ¦«§¨¦§¨¥Á

íiåìäå íiåìì íéLc÷îe BîBéa íBé-øác íéøòMäå íéøøLîä úBéðî íéðúð äéîçð éîéáe ìáaøæ éîéa¦¥̧§ª¨¤¹¦¥´§¤§À̈«Ÿ§¦²§¨²©§Ÿ§¦¬§©Ÿ£¦−§©´§®©§¦¦Æ©§¦¦½§©§¦¦½
(ô) :ïøäà éðáì íéLc÷î©§¦¦−¦§¥¬©£«Ÿ

âé-÷øô äéîçðdÎ`

àíéýìàä ìä÷a éáàîe éðnò àBáé-àì øLà Ba áeúk àöîðå íòä éðæàa äLî øôña àø÷ð àeää íBia©´©À¦§¨²§¥¬¤Ÿ¤−§¨§¥´¨¨®§¦§¨Æ¨´½£Â¤Ÿ¨¸©Ÿ¦¯Ÿ¨¦²¦§©¬¨¡Ÿ¦−
:íìBò-ãòáìà Côäiå Bìì÷ì íòìa-úà åéìò økNiå íénáe íçla ìàøNé éða-úà eîc÷ àì ékýeðé ©¨«¦´¯Ÿ¦§²¤§¥¬¦§¨¥−©¤´¤©¨®¦©¦§¸Ÿ¨¨³¤¦§¨Æ§©«§½©©£¯Ÿ¡Ÿ¥²

:äëøáì äììwäâ:ìàøNiî áøò-ìë eìécáiå äøBzä-úà íòîLk éäéåãïäkä áéLéìà äfî éðôìå ©§¨−̈¦§¨¨«©§¦−§¨§¨´¤©¨®©©§¦¬¨¥−¤¦¦§¨¥«§¦§¥´¦¤½¤§¨¦Æ©Ÿ¥½
ìa ïeúðìà-úéa úkLý:äiáBèì áBø÷ eðéäì Bì Nòiåäçðnä-úà íéðúð íéðôì eéä íLå äìBãâ äkL ¨−§¦§©´¥¡Ÿ¥®¨−§¦¨«©©̧©¹¦§¨´§À̈§¨´¨¶§¨¦ÂŸ§¦¤©¦§¨̧

:íéðäkä úîeøúe íéøòMäå íéøøLîäå íiåìä úåöî øäöiäå LBøézä ïâcä øNòîe íéìkäå äðBálä©§¹̈§©¥¦À©§©³©¨¨Æ©¦´§©¦§½̈¦§©Æ©§¦¦½§©§Ÿ§¦−§©Ÿ£¦®§©−©Ÿ£¦«

i"yx
(„Ó).åã÷ôéå:פקידות הלשכות úåëùðä.לשון כמו

המקדש: בית íäá.של ñåðëì היו הלשכות ובאותן
היו  ומשם ולוים כהנים של מתנותיהם כל נותנים

ביניהם: מנות:úåàðî.חולקין íéåìì.כמו íéðäëì
להם: הראוי והלוים להם הראוי נוטלים היו כהנים

.íéãîåòä בתודות הקב"ה לפני שם ומשמשים
מנות:úåéðî.(ÊÓ)והודאות: íéåìì.כמו íéùéã÷îå היו

מן  מעשר נוטלים היו והם ללוים במעשר נותנים

לכהנים: ונותנים המעשר
(‚).áøò ìë רב ערב וגם כמו העכו"ם תערובות כל

אתם י "ב)עלה äæî.(„):(שמות éðôìå:לכן ומקודם
.äéáåèì áåø÷ לטוביה קרוב היה הכהן אלישיב אותו

טוביה: של כליו הכהן שם ונתן סנבלט של חברו
(‰).ùòéå:אלישיב.íéðôì קודם נותנים היו שם

לירושלים: íéåìä.שבאתי úåöî הראויות מתנות
ללוים:

cec zcevn
(„Ó)ÙÈÂ.Â„˜העשויות הלשכות על גזברים  ממנים  היו

ועל  החלה והיא  הראשית ועל  התרומות  על  לאוצרות
אתÒÂÎÏ.המעשרות: הערים  שדי מכל  בהם להכניסו

התרומות והם וללוים לכהנים לתת התורה  צותה אשר המתנות
ביאור : לתוספת שונות במלות ענין כפל  והוא ÈÎוהמעשרות 

.‰„Â‰È ˙ÁÓ˘המתנות בדבר זהירים להיות לב נתנו ולזה  עבודתם על  העומדים והלוים  הכהנים על  יהודה שמחת גדלה כי
גזברים : להעמיד  להם וישמרוÂ¯Ó˘ÈÂ.(Ó‰)הראוי העומדים וכו' הכהנים על  יהודה שמחת כי שאמר שלפניו למקרא  מוסב

החזיקו והשוערים  והמשוררים ה' למקדש  טומאה  תבוא שלא  הטהרה ובדבר עליהם  המוטלת העבודה בדבר אלהיהם  משמרת 
הימים: בדברי וכמ"ש  בנו שלמה  אל  דוד  צוה כאשר „ÈÂ„.(ÂÓ)במשמרתם ÈÓÈ· ÈÎואסף דוד  בימי נחלקו  המשמרות כי

לאלהים: והודות תהלה  של  שיר ותקנו המשוררים ראשי קדם  בימי Â‚Â'.(ÊÓ)שהיו  ÌÈ¯¯Â˘Ó‰ ˙ÂÈÓלתת הראויות המתנות
·ÂÓÂÈ.להם: ÌÂÈ המועד :„·¯ מן אחרו  ולא ביומו נתנו זה  ביום הראוי  ללויםÌÈ˘È„˜ÓÂ.דבר לתת המעשר  את  מקדישים היו

אהרן: לבני לתת  המעשר  מן  המעשר את מקדישים היו  והלוים 
(‡).‡Â‰‰ ÌÂÈ·:החומה את  שקדשו Â‚Â'.ביום  ‡Â·È ‡Ï בם:‡˘¯ להתחתן מהם גרים יקבלו ˜„ÂÓ.(·)לא  ‡Ïבאו לא 

ממצרים: יצאו  בעת ובמים  בלחם לקראתם ללכת  Â‚Â'.לפניהם ÍÂÙ‰ÈÂ,רע בדבר לעמוד רצה  שלא ולפי בתורה  קראו  זה גם
וגו': ויהפוך גם אמר  Ú¯·.(‚)לזה  ÏÎ:ומואב עמון מבני תערובות ÊÓ‰.(„)כל  ÈÙÏÂ: ההבדל זה  ÂÎÂ'.קודם ÔÂ˙ ר"ל

סנבלט : של  חברו למעלה  הנזכר  ועמוני לטוביה קרוב  היה הוא אלהינו בית של בלשכת  יושב  היה Î˘Ï‰.(‰)אשר ÂÏ ˘ÚÈÂ
למושבו: לשכה  פנה  ר "ל  ה ' בית בחצר  גדולה לשכה לטוביה ותיקן עשה לפניםÌ˘Â.אלישיב  בה  נותנים  היו  ההיא בלשכה 

למושב : לטוביה להיות  אלישיב אותה  שפינה  ‰ÁÓ‰.קודם  למנחות :‡˙ הפנים:‰Â·Ï‰.סולת לחם ועל  המנחה  על  הבאה
.ÌÈÏÎ‰Â:המקדש בית ‰ÌÈÂÏ.כלי ˙ÂˆÓ:ללוים לתת  מצווים  שאנו  ÌÈ¯ÚÂ˘‰Â.מה ÌÈ¯¯Â˘Ó‰Âאלישיב את להאשים  זה אמר

העמוני: לטוביה פנוי מקום להיות ה' משרתי מנות לפנות  לבו מלאה איך וכאומר  ביותר 

oeiv zcevn
(„Ó).˙ÂÎ˘‰:הלשכות כמומתנותÂ‡Ó˙.כמו וחלק 

מנות ח')ושלחו :(לעיל
(·).ÂÓ„˜ ‡Ï'ה אקדם במה  כמו לפניהם באו ו')לא  :(מיכה

(‰).˘ÚÈÂאותו לעשות וימהר כמו תקון י"ח)ענין  :(בראשית

f dpyn iriay wxt d`t zkqn

Âéòáø íøk–éànL úéaíéøîBà:Lîç Bì ïéà,øeòa Bì ïéàå;ìlä úéáeíéøîBà:Bì Lé.éànL úéaíéøîBà: ¤¤§¨¦¥©©§¦¥Ÿ¤§¥¦¥¦¥§¦¤¥©©§¦
úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé,íîöòì ïéãBt íéiðòäå;ìlä úéáeíéøîBà:úbì Blk. ¤¤¤§¤¥§¨£¦¦¦§©§¨¥¦¥§¦ª©©

ÊúBììBò BlkL íøk–øæòéìà éaøøîBà:úéaä ìòáì;àáé÷ò éaøøîBà:íéiðòì.øîàøæòéìà éaø:ék" ¤¤¤ª¥©¦¡¦¤¤¥§©©©©¦©¦£¦¨¥¨£¦¦¨©©¦¡¦¤¤¦
øöáú..."ììBòú àG(àë ,ãë íéøáã),øéöa ïéà íà,úBììBò ïépî?Bì øîààáé÷ò éaø:"ììBòú àG Eîøëå"àø÷éå) ¦§Ÿ§¥¦¥¨¦¦©¦¥¨©©¦£¦¨§©§§§¥
(é ,èé,úBììBò Blk elôà.øîàð änì ïk íà:øöáú ék"..."ììBòú àG?øéöaä íã÷ úBììBòa íéiðòì ïéà. £¦ª¥¦¥¨¨¤¡©¦¦§Ÿ§¥¥¨£¦¦¨¥Ÿ¤©¨¦

e.irax mxkíéìùåøéì íéîãä äìòîå íúåà äãåô åà ,éðù øùòî úùåã÷á íù íìëåàå íéìùåøéì úåøéôä äìòî úéòéáøä äðùá ,ìëàî õò ìë òèåðä
áéúëã(èé àø÷éå):äéìëà øãäå äéìçà àðîçø øîà ,íéìåìç åîë íéìåìä ïðéùøãå ,íéìåìä ùã÷ åéøô ìë äéäé úéòéáøä äðùáåoi` mixne` i`ny zia

.yneg el:ùîåç åá äøåú äáúë àìã ùîåçä úà íéôéñåî íéìòáä ïéà éðù øùòîë ïåéãô ïåòèù éô ìò óà.xeria el oi`eúéáä ïî åøòáì áééç åðéà
áéúëãë úåøùòîä øòáîùë úéòéáù ìùå úéòéáø ìù çñô áøòá(åë íéøáã):úéáä ïî ùã÷ä éúøòá.el yi mixne` d"aeììä úéá .øåòéá åì ùéå ùîåç

:øùòîî ùã÷ ùã÷ éôìé àì éàîù úéáå ,øåòéá åì ùéå ùîåç åì ùé éòáø íøë óà øåòéá åì ùéå ùîåç åì ùé øùòî äî ,øùòîî ùã÷ ùã÷ éôìéel yi
.zeller el yie hxt:äéì éáùç ïéìåçëã.onvrl oicet miiprde:íéìùåøéì íéîãä ïéìòîå ïîå÷îá ïúåà íéìëåàå ,åè÷ìù úåììåòäå èøôä ïîlld ziae
.zbl elek mixne`íéìòî íéìòáäå ïééä øàù íò úåììåòä íéëøåãå ,åá ÷ìç íééðòì ïéà êëìä àåä äåáâ ïåîî éðù øùòî åäì éøáñå øùòîî éôìéã íåùî

:íéìùåøéì ìëä
f.zeller eleky:óèðå óúë åì ùéù ìåëùà íøëä ìëá ïéàù.xiva oi` m`:úéòéáø íéùåòù úåìåëùà äùìù øéöá øåòéù äîëå`aiwr iax el xn`

.zeller elek elit` llerz `l jnxkeêîøëå øîàð êëì ,úéáä ìòá íäá äëæé øéöáì íãå÷ úåììåòá íééðòì ïéàå ìéàåä àîéú àìã øîà øæòéìà éáøå
:ììåòú àì
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מאכל... עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו "וכי כג-כד ): יט, (ויקרא בתורה כתוב
יאכל. לא ערלים לכם יהיה שנים milelidשלש  ycew eixt lk didi ziriaxd dpyae

."'dl נטע" חכמים בלשון נקרא להינטעו הרביעית בשנה מאכל  עץ כל  – מכאן
התורה, ולימדה רבעי "; "כרם נקרא להינטעו הרביעית בשנה כרם וכן רבעי",
להעלותם  וצריך  שני, מעשר כקדושת הם קודש רבעי  כרם או רבעי  נטע שפירות
לירושלים, הפירות את להעלות קשה ואם שני; מעשר  כפירות שם ולאכלם לירושלים

ידיצרי על  לחולין  מקדושתם אותם שמוציאים כלומר  מעות, על אותם לחלל  ך 
ומשקה, מאכל  דברי על שם אותם ומוציאים לירושלים המעות את ומעלים פדיון,
חייא  רבי מחלוקת מובאת א) לה, (ברכות בגמרא שני . מעשר בכסף שנוהגים כמו
רבעי ", "כרם מקום בכל שונה אחד  הנשיא): יהודה רבי  (בן ברבי  שמעון ורבי 
שלדעתו רבעי ", "נטע שונה ואחד בכרם, אלא רבעי תורת נאמרה לא שלדעתו
נוהג  רבעי ט) פרק שני  מעשר  (הל ' הרמב"ם לפי האילנות. בכל  נוהגת רבעי תורת
רבעי" "כרם מכאן , רבעי". "נטע היא וגירסתו בערלה, שחייבים האילנות בכל
המשנה  נקטה ולא רבעי ", ל"נטע הדין הוא אלא הוא, דווקא לאו שבמשנתנו 
בכרם  אלא נוהגים שאינם ועוללות, בפרט בה שמדובר  סיפא, משום אלא "כרם"
הפירות  את להעלות שצריך שני , מעשר כדין  רבעי  כרם של דינו מקום מכל  בלבד.
ובית  שמאי בית ונחלקו  לירושלים; דמיהם את ולהעלות לפדותם או לירושלים
שני במעשר  שכן  וביעור , חומש  לענין גם שני  כמעשר דינו  אם במשנתנו  הלל
ומכאן עליו", יוסף חמישיתו  ממעשרו, איש יגאל  גאול  "ואם לא): כז, (ויקרא כתוב
שוויו חמישית עליו מוסיף שלו , שני מעשר  הפודה ג): ד , שני  מעשר (משנה למדו 
יד, (דברים, שכתוב ביעור , דין  שני במעשר יש  וכן  רבע); דהיינו מבחוץ, (חומש 

שאסור כלומר  תבואתך"... מעשר  כל את תוציא שנים שלש "מקצה להשהות כח):
טוב  יום "ערב ו): ה, שני (מעשר  ושנינו לבערו ; וחייבים בבית יותר  המעשרות את
ביעור? היה כיצד ביעור. היה שביעית ושל  רביעית (שנה) של  פסח של  הראשון
(ללויים), לבעליו  ראשון ומעשר (לכהנים), לבעליו מעשר ותרומת תרומה נותנין 

(לעניים), לבעליו  עני mixekiadeומעשר  ipy xyrneצריך) מקום" בכל מתבערים
העולם). מן ולאבדם לבערם

éòáø íøk עץ לכל  הדין והוא להינטעו, הרביעית בשנה כרם – ÆÆÀÈÄ
לעיל , שביארנו כפי  Lîçמאכל , Bì ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÙÆ

אינו  לירושלים, דמיהם להעלות כדי  לעצמו , פירותיו לפדות הבא –
שני , כבמעשר  הקרן על חומש  להוסיף øeòaצריך Bì ïéàå אין – ÀÅÄ

הבית מן לבערו  והשביעית חייבים הרביעית השנה של  הפסח בערב
שני. למעשר  בכל שווה רבעי  כרם אין שמאי, בית שלדעת לשמיטה,

Bì Lé :íéøîBà ìlä úéáexeria el yie yneg בית שלמדים – ÅÄÅÀÄÆ
שכן  קודש", "קודש , של  שווה בגזירה שני  ממעשר רבעי  כרם הלל

כתוב רבעי  כד):בכרם יט, שני"ycew(ויקרא  ובמעשר  לה'" הילולים
ל):כתוב כז , הארץ...(ויקרא מעשר שניycew"וכל מעשר  מה – לה'"

ביעור. לו ויש  חומש לו  יש רבעי כרם אף ביעור , לו  ויש חומש  לו  יש

זו שווה גזירה למדים אינם שמאי  בית ב).ברם, נד, קידושין (גמרא 

úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé :íéøîBà éànL úéa בית – ÅÇÇÀÄÆÆÆÀÆÅ
כל בשאר כמו רבעי בכרם נוהג ועוללות פרט שדין סוברים, שמאי

הוא, בעלים ממון  מקום מכל  פדיון, שטעון פי על שאף íéiðòäåÀÈÂÄÄכרם,
íîöòì ïéãBt בכרם שלקטו  והעוללות הפרט את בעצמם פודים – ÄÀÇÀÈ

לירושלים. דמיהם את ומעלים Blkרבעי , :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄË
úbì,והעוללות הפרט ואף הכרם, ענבי  כל את בגת דורכים הבעלים – ÇÇ

רבעי כרם הלל: בית שסוברים לירושלים, פדיונו או היין  את ומעלים

אין  הילכך  בעלים, ממון  ולא הוא גבוה שממון  שני, כמעשר  הוא הרי
בו . חלק לעניים
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עוללות. בדיני ללמד מוסיפה משנתנו 

úBììBò BlkL íøk או כתף לו שיש אשכול הכרם בכל  שאין  – ÆÆÆËÅ
úéaäנטף, ìòáì :øîBà øæòéìà éaø הבית בעל של הכרם כל – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÇÇÇÄ

במשנתנו . להלן הטעם כמבואר  íéiðòìהוא, :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÈÂÄÄ
עוללות. כולו  שהרי הוא, –àG...øöáú ék" :øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÄÄÀÙ

"ììBòú להניח חייב כרמו  שהבוצר ופירושו  עוללות, בענין נאמר  – ÀÅ
אבל לעניים, העוללות øéöaאת ïéà íà,הכרם לבעל –ïépî ÄÅÈÄÄÇÄ

úBììBòלבעל כולו הוא הרי  עוללות שכולו שכרם ומכאן  לעניים? – Å
כלום. לעניים בו  ואין àGהבית Eîøëå" :àáé÷ò éaø Bì øîàÈÇÇÄÂÄÈÀÇÀÀ

"ììBòú: ללמדנו בא זה והרי כתוב, –úBììBò Blk elôà– ÀÅÂÄËÅ
הכרם. לבעל ולא הוא øöáú...לעניים ék" :øîàð änì ïk íàÄÅÈÈÆÁÇÄÄÀÙ

"ììBòú àG?..." תבצור "כי הכתוב כוונת עקיבא רבי לדעת מהי – ÀÅ
øéöaä íã÷ úBììBòa íéiðòì ïéàליטול זכאים העניים אין – ÅÈÂÄÄÈÅÙÆÇÈÄ

אמרו , בירושלמי  כרמו . לבצור הכרם בעל שיתחיל  קודם עוללות
שלא  ללמד, תעולל " לא "וכרמך  הכתוב בא אליעזר  רבי שלדעת

בעל בהן יזכה הבציר , קודם בעוללות לעניים ואין  הואיל תאמר :
עוללות), ויטול  לבצור שיתחיל  קודם לכרמו שילך  (כלומר הכרם

הבציר בשעת בין – תעולל " לא "וכרמך  לומר: הכתוב צריך  לפיכך
שם: אמרו כן הבציר. קודם xivad"ובין  `ed dnk" כמה כלומר  –

בעוללות? זוכים העניים ויהיו הכרם בעל  mdyיבצור zeleky` dyely
riax miyerויש המפרשים), רוב (לפי  יין  הלוג רביעית כלומר –

בערך ). ליטר ½) שלם לוג היינו  הקב, רובע אומרים:

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁúBììBòä Ba eòãBð àHL ãò Bîøk Léc÷nä–íéiðòì úBììBòä ïéà.úBììBòä Ba eòãBpMî–úBììBòä ©©§¦©§©¤§¨¥¥¨¥¨£¦¦¦¤§¨¥¨¥
íéiðòì.éñBé éaøøîBà:Lc÷äì ïéìecb øëN eðzé.ñéøòa äçëL àéä Bæéà?Bãé úà èBLôì ìBëé BðéàL ìk ¨£¦¦©¦¥¥¦§§©¦¦©¤§¥¥¦¦§¨¤¨¦¨¤¥¨¦§¤¨
dìhìå;úBiìâøáe?äpîéä øBáòiMî. §¦§¨¨Ÿ§¦¦¤©£¥¤¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡è÷ìa ïéøzî íãà ìk éúîéàî?úBLBîpä eëìiMî.úBììBòáe èøôa?eàáéå íøka íéiðòä eëìiMî.íéúéæáe? ¥¥¨©¨¨¨ª¨¦§¤¤¦¤¥§©¨§¤¤§¥¦¤¥§¨£¦¦©¤¤§¨Ÿ§¥¦

ãøzMîäiðL äòéáø.øîàäãeäé éaø:Lé àGäåíäéúéæ úà ïé÷ñBî íðéàL,äiðL äòéáø øçàì àlà?àlà ¦¤¥¥§¦¨§¦¨¨©©¦§¨©£¥¤¥¨§¦¤¥¥¤¤¨§©©§¦¨§¦¨¤¨

g.zellerd ercepyn:ìåëùà àåä äîå úììåò àåä äî øëéðù.miiprl zellerd:åìù åðéàù øáã ùéã÷î íãà ïéàù.ycwdl olecb xky epziäî
:éñåé éáøë äëìäå .ùã÷ä ìù ò÷ø÷ êåúá äòù ìë ïéçéáùîù.qixraäððòø åðùøò óà ïåùì ,íéöòå úåñðåìë éáâ ìò úåìãåî äìù íéðôâäù íøëä"ù)

(à:.heytl leki epi`y lkåúç÷ì áåùú àì äéá àðéø÷ ìåèéìå åãé èåùôì ìåëé åðéà øëæðù íå÷îá íà ,äéìòî øáòù øçàì øîåìë(ãë íéøáã):la`
.zeilbex:ìâøá íäéìò íéëøåãù ò÷ø÷ éáâ ìò íéãîåòä íéðôâä.dpnn xeariynøåñàå ,åîöò éðôá ïîåàë àáéùç úåéìâåøä ïî ïôâå ïôâ ìëã äçëù éåä

:ïîåàì ïîåàî áåùì
g`.izni`n.zeyenpdåà íéè÷åì øçà íéè÷åì äãùá åëìéù øçàîù .éèå÷ì øúá éèå÷ì éùøôîã úéàå .íúðòùî ìò íéëìåää íéð÷æ éùøôîã úéà

:íéøéùòì ïéá íééðòì ïéá ,ìëì ø÷ôä àåä êë øçà äá àöîðä ìëå ,äãù äúåàî íééðòä åùàéúð øáë ìëä øçà è÷ìì úëìì íéøçàîù åììä íéð÷æä
.dipy driaxòéáøú àì êúîäá ïåùì ,åðîî úøáòúî àéäå äá÷ðä úà òáåøä øëæë äçéîöîå äãéìåîå õøàä úà òáåø àåäù éðôî äòéáø àø÷ð øèîä

(èé àø÷éå):ïåùçøîá â"ëá àåä úéðåðéá äðùá äéðù äòéáø ïîæå .òéáø õáåø íåâøú ,åöéáøîå øôòä áéëùî øèîäù íù ìò äòéáø øçà ùåøéô .opi`y
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העוללות.משנתנו  דין מה כרמו, במקדיש  דנה

Bîøk Léc÷nä,( המקדש (לרשות להקדש כרמו  הנותן –àHL ãò ÇÇÀÄÇÀÇÆ
úBììBòä Ba eòãBð ומה עוללות הן  מה בו  להכיר  שניתן  קודם – ÀÈÅ

הם, קטנים הענבים שעדיין  אשכולות, íéiðòìהם úBììBòä ïéàÅÈÅÈÂÄÄ
עניים. ממתנות פטור והקדש הקדש, כרם שהוא מפני –eòãBpMîÄÆÀ

úBììBòä Ba,העוללות בו שנודעו  לאחר  כרמו המקדיש  אבל – ÈÅ
אשכול, ומהו עוללת מהי  בו ניכר íéiðòìשכבר  úBììBòä שאין – ÈÅÈÂÄÄ

שלו . שאינן העוללות את להקדיש יכול הכרם øîBà:בעל  éñBé éaøÇÄÅÅ
Lc÷äì ïéìecb øëN eðzéההקדש לגזבר  לתת צריכים העניים – ÄÀÀÇÄÄÇÆÀÅ

קמא  ותנא ההקדש . בידי  שהיו  בזמן העוללות שהשביחו השבח דמי
הכרם  נתחייב שכבר לפי  גידולים, שכר  לתת צריכים שאין סובר

שהוקדש . קודם iqei.בעוללות iaxk dklddñéøòa äçëL àéä BæéàÅÄÄÀÈÆÈÄ
–"qixr",בזה וכיוצא עמודים גבי על  המודלות גפנים שורת היינו 

גפנים  של  סוכה – בערבית ("ערי"ש" סוכה כעין יוצרים ושריגיהן 
עריסה); כמין עשויות המודלות שהגפנים מבארים, ויש  משורגים;

הוא  מתי  העריס, מגפני  באחד  אשכול  נשכח אם המשנה: ושואלת
שכחה? dìhìåחשוב Bãé úà èBLôì ìBëé BðéàL ìk אם – ÈÆÅÈÄÀÆÈÀÄÀÈ

וליטול ידו את לפשוט יכול שאינו במקום נזכר  הגפן  מן  שעבר לאחר

לקחתו "; תשוב "לא בו  וקוראים שכחה זו  הרי  השכחה, את משם
ה  מן עבר  שכבר פי על  אף משם, ליטלה יכול  אם שבה אבל גפן 

בירושלמי : הטעם ואמרו  שכחה. זו  אין oegal,השכחה, ekxcyכלומר
דבר. שכח לא אם כולו  את ולבדוק לחזור  העריס בעל של שדרכו לפי

úBiìâøáeעל השטוחות בגפנים היינו ברוגליות, שכחה היא ואיזו – ÈÙÀÄ
אדם? בני  לרגלי  הקרקע, äpîéäגבי øBáòiMî מן שעבר  לאחר  – ÄÆÇÂÅÆÈ

עצמה, בפני כשורה נחשבת גפן  שכל  שכחה, דין עליה חל הגפן
שכחה, זו הרי וליטלה, ידו לפשוט שיכול  פי  על  אף ממנה, ומשעבר 

שנה  שהתנא מעירים יש  – לקחתו". תשוב "לא בה: קוראים ואנו
כאן  שהביא מפני  שכחה, דיני  בין למעלה ולא בעריס שכחה דין  כאן 

עוללות" שכולו "כרם כך : כל  מצויים שאינם בכרם דינים שני 
זה  שאף בעריס, שכחה דין  גם לכאן צירף ולכן  כרמו ", ו"המקדיש 

הוא מצוי  שאינו שלמה")דבר  .("מלאכת 
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אותן תובעים שהעניים זמן כל  – אותם" תעזוב ולגר  "לעני  עניים: במתנות "נאמר

;(cala miiprl `l` mixzen mpi`) הנשאר הרי עליהן , ולחזור  לבקש  העניים פסקו 

אדם" לכל מותר i).מהן ,` miipr zepzn 'ld m"anx)בבבלי שמובא כפי הוא, הטעם

כהפקר  דינו ולכן  שנשאר, ממה התייאשו שהעניים משום  ב), כא, מציעא (בבא

כל מאימתי העניים, במתנות שיעורים לפרט באה משנתנו לעשירים. אפילו ומותר

בהן. מותרים אדם

è÷ìa ïéøzî íãà ìk éúîéàî;ובפאה בשכחה הדין  הוא – ÅÅÈÇÈÈÈËÈÄÀÆÆ
בבבלי  ב)ואמנם ו, במשנתנו:(תענית  oixzenגורסים mc` lk izni`n

.d`tae dgkyae hwla,"לקט" נקטה דווקא שמשנתנו  מדייקים, יש אבל
טורח  שיש וכיון  כולו, בשדה הוא ומפוזר  מעט, מעט נושר  שהוא לפי

בשכחה  כן  שאין  מה כולו, את מלקטים העניים היו  לא בלקיטתו
בבת  כולן  נלקטות והיו בשדה, מסויים במקום מונחות שהן  ובפאה

העניים ידי  על טוב")אחת יום ששנינו :("תוספות  וזהו  .lk izni`n"
?"hwla oixzen mc`úBLBîpä eëìiMî הלכו שכבר לאחר – ÄÆÅÀÇÈ

בנחת  משענתם על ההולכים והחלשים הזקנים העניים היינו  הנמושות,
שממשמשים  שם על  "נמושות" ונקראים ושבולת; שבולת כל ומלקטים
הלכו  המלקטים, אחרוני  שהם הללו, שהנמושות וכיון והולכים;

שכבר אדם, לכל הוא הפקר  בשדה אחריהם שנשאר מה מהשדה,
זו. משדה העניים úBììBòáeנתייאשו èøôa אדם כל  מאימתי – ÀÆÆÀÅ

eàáéåמותרים? íøka íéiðòä eëìiMî שלקטו לאחר כלומר – ÄÆÅÀÈÂÄÄÇÆÆÀÈÙ
הרי לכרם פעמיים העניים שהלכו  שמאחר  שנייה, פעם ובאו  וחזרו 

כהפקר. ודינו שנשאר, ממה דעתם מסיחים מאימתיíéúéæáeהם – ÀÅÄ
עניים במתנות מותרים אדם הזיתים?כל  äiðLשל äòéáø ãøzMîÄÆÅÅÀÄÈÀÄÈ

עונות  לשלש מתחלקים היורה גשמי השנייה. העונה של הגשם –
והפראה, רביצה (מלשון  "רביעה" קרויה מהן אחת שכל  גשמים,

בכירה, רביעה והן: אותה), ומפרים הקרקע על רובצים שהגשמים
בברייתא ושנינו  (מאוחרת). אפילה רביעה בינונית, (תענית רביעה

א ): (במרחשון );ו, בשלושה – הבכירה רביעה? של  זמנה "איזהו
מאיר. רבי דברי  ושלושה; בעשרים – האפילה בשבעה; – הבינונית

רבי ושלושה. ובעשרים עשר , בשבעה בשבעה, אומר: יהודה רבי
חודש) (בראש  ובחודש ושלושה, בעשרים עשר , בשבעה אומר: יוסי 

הרביעה  בעונת הגשמים שירדו  שלאחר ללמד , באה משנתנו  כסלו".
שבזיתים, מתנותיהם שיירי  את ללקט עוד  באים העניים אין הבינונית,

בירושלמי אדם. לכל  ומותר הפקר  הוא הרי  שנשאר  מה כל ולכן 
ובזיתים ובעוללות בפרט נשנה שלא zeyenpd",מבואר, ekliyn"לפי

לכרם  לבוא הם מזדרזים ולכן  הנמושות על חביבים ועוללות שפרט
צנה  שימי  לפי  כלל , ללקט הולכים אינם זיתים ואילו  מועד, בעוד

izdw - zex`ean zeipyn
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àöBé éðòä àäiL éãk,úBøqà äòaøàa àéáî àäé àGå. §¥¤§¥¤¨¦¥§§¥¥¦§©§¨¨¦¨
·è÷lä ìò íéðîàð,äçëMä ìòå,ïúòLa äàtä ìòå,BúðL ìëa éðò øNòî ìòå.ïîàð éåì ïáeíìBòì.ïðéàå ¤¡¨¦©©¤¤§©©¦§¨§©©¥¨§¨¨¨§©©£©¨¦§¨§¨¤¥¦¤¡¨§¨§¥¨

ïéâäBð íãà éðaL øác ìò àlà ïéðîàðïk. ¤¡¨¦¤¨©¨¨¤§¥¨¨£¦¥
‚íéhçä ìò ïéðîàð,çîwä ìò ïéðîàð ïéàå,útä ìò àGå.æøà ìL äøBòOä ìò ïéðîàð,åéìò ïéðîàð ïéàå ¤¡¨¦©©¦¦§¥¤¡¨¦©©¤©§©©©¤¡¨¦©©§¨¤Ÿ¤§¥¤¡¨¦¨¨

ìMáî ïéa éç ïéa.ìBtä ìò ïéðîàð,ïéñéøbä ìò ïéðîàð ïéàå,ïéìMáî àGå íéiç àG.ïîMä ìò ïéðîàð,øîBì ¥©¥§ª¨¤¡¨¦©©§¥¤¡¨¦©©§¦¦©¦§§ª¨¦¤¡¨¦©©¤¤©
àeä éðò øNòî ìL,åéìò ïéðîàð ïéàå,àeä óewð éúéæ ìL øîBì. ¤©£©¨¦§¥¤¡¨¦¨¨©¤¥¥¦

.oiwqen:íéúéæá ÷ñåî êë ,íéøîúá øãåâ ,íéðàúá äøåà ,íéáðòá øöåá ,äàåáúá øöå÷ åîë íéúéæá ä÷éñî.zexqi` drax`a `ian `di `leéðù åðééäã
äòáøà äåù íéúéæ àéáî åðéàù ïåéëå ,úåãåòñ éúù ïåæî åðééäã ,ïåéãðåôá øëëî íå÷îì íå÷îî øáåòä éðòì ïéúçåô ïéà ïðúå ,ïéøñéà éðù ïåéãðåôäù ,íéðåéãðåô

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .èå÷ìì àöåé åðéà àåä óà ,åúùàì úåãåòñ éúùå åì úåãåòñ éúù ïåæî åðééäã ,úåøñéà
a.mipn`p:øùòîä ïî íéøåèôå ,ïä äàôå äçëù è÷ì ìù åììä íéèç øîåì íééðòä.ozrya:øéö÷ä úòùá.ezpy lka,úéùù äðùáå úéùéìù äðùá

:ïäá âäåð éðò øùòîù.mlerl on`p iel oaeúîåøú ïäî ùéøôä àì àîù ïðéùééç àì íä ïåùàø øùòî ìù øîàã ïåéëå ,äðù ìëá âäåð ïåùàø øùòîã
:øùòî úîåøú ìò éåì ïá ãùçð àì êë äìåãâ äîåøú ìò ìàøùé åãùçð àìã éëéä éëã ,øùòî.ok oibdep mc` ipay xac lr `l`íäì úúì íéâäåð

:ìéæàå ùøôî ïî÷ìå ,åá àöåéë íäì úúì íéìéâø ïéàù øáã ìò àìå ïë
b.mihgd lr mipn`pøùòî ÷ìçì êøã ïéàã ,úôå çî÷ éì ïúéðù ,éðò øùòî ìù äæ úôå çî÷ øîåì íéðîàð ïéà ìáà ,éì ïúéðù íä éðò øùòî ìù øîåì

:úôå çî÷ éðò.fxe` ly dxeryìù äøåòù éùøôîã úéàå .íéìåáùá àìà éðò øùòî ìù æøåà ÷ìçì íëøã äéä àìù ,æøåà ìù úìåáù éùøôîã úéà
:íééðòì å÷ìçì êøã åúôéì÷á åãåòá äùéã øçàìå ,åì [àøå÷ äøåòù] åúôéì÷ äøñåäå ùúëîá ùúëðù íãå÷ æøåà.oiqixb:úåñåøâ ìù íéçéøá ïðçèù

.onyd lr mipn`p:ïîùá éðò øùòî ÷ìçì êøãù.`ed sewp izif ly xnel mipn`p oi`eøéùäì úéæá íéô÷ðîå íéèáåçù ,ïä íééðò úåðúîî óå÷ð éúéæ
ïîù úåùòì ïéìéâø ïéàù éôì ,øùòîä ïî øåèôå óå÷ð éúéæî éúàöåä äæ ïîù øîåì ïîàð éðòä ïéàå .úéæ ó÷åðë ïåùì óå÷ðå .ä÷éñîä ïî åøàùðù íéúéæä
:äàôå äçëù è÷ìî íçì úåùòì éðòä êøãù ïîàð ,íçì éúéôàå çî÷ éúðçèå éúè÷ìù äàôå äçëù è÷ìî åæ úô åà äæ çî÷ øîåàä éðò ìáà .óå÷ð éúéæî

`xephxa yexit

Léהם. àGäå :äãeäé éaø øîà,זיתים בעלי –íðéàL ÈÇÇÄÀÈÇÂÅÆÅÈ
äiðL äòéáø øçàì àlà ,íäéúéæ úà ïé÷ñBî ונמצא – ÀÄÆÅÅÆÆÈÀÇÇÀÄÈÀÄÈ

מתנותיהם? ללקט העניים באים זו  בעונה àäiLשדווקא éãk àlàÆÈÀÅÆÀÅ
àöBé éðòä,זיתים של עניים מתנות ללקט –àéáî àäé àGå ÆÈÄÅÀÀÅÅÄ

זיתים, –úBøqà äòaøàa וארבעה מעשרים אחד  הוא האיסר  – ÀÇÀÈÈÄÈ
אפשר שבהם פונדיונים, שני הם איסרות ארבעה פונדיון . חצי בדינר,

סעודות  ושתי לו  סעודות שתי סעודות, ארבע מזון  לקנות לעני  היה
לעני אין  שאם יהודה, רבי  וסובר ז ); משנה להלן  (עיין  לאשתו

כלומר איסרות, בארבעה העניים ממתנות זיתים לביתו  שיביא סיכויים
שנשאר מה ולכן ללקט, יוצא אינו סעודות, לארבע מזון  בשיעור

אדם. לכל ומותר הוא, dcedi.הפקר  iaxk dkld oi`e

i y i l y m e i
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א) בהן : עסקנו שכבר  הלכות, שתי  להקדים יש משנתנו `mpiלהבנת ux`d inr
,zexyrnd lr mipn`p;הם מעושרים כי  פירותיהם על  לומר  נאמנים שאינם כלומר 

נקראים הארץ מעם הנלקחים פירות (כמבואר "i`nc",ומכאן  מעושרים ספק היינו 
נאמנים  גדולה תרומה על ברם, א). ז, ברכות ביאורנו  ועיין  דמאי . במסכת להלן 
ב) ומפירותיהם. מתבואתם גדולה תרומה להפריש  היו זהירים שכן  הארץ, עמי 
במסכתנו כבר שהזכרנו  כפי  המעשרות, ומן התרומה מן פטורות עניים מתנות
עניים. מתנות על נאמנים הארץ עמי  שעניים ללמד  באה משנתנו  אחדים. במקומות

äàtä ìòå ,äçëMä ìòå ,è÷lä ìò íéðîàðעמי עניים – ÆÁÈÄÇÇÆÆÀÇÇÄÀÈÀÇÇÅÈ
של הם אלו פירות אומרים: והם שבידם, פירות למכור  שבאים הארץ

נאמנים, אלו הרי  פאה, של  או  שכחה של או בשעת ïúòLaלקט – ÀÈÈÈ
אלו  פירות והקונה ופאה; שכחה לקט לעניים אז  שנותנים הקציר,
כן  אם אלא נאמנים שאינם אמרו, בירושלמי  המעשרות. מן  פטור

אדם  שיכול ממקום היינו  קרוב, ממקום הפירות את שהביאו  אמרו 
ביום. בו ולחזור לשם éðòללכת øNòî ìòåmd mipn`pBúðL ìëa ÀÇÇÂÇÈÄÀÈÀÈ

בכל נאמנים אלו  הרי  הם, עני מעשר  של  אלו  פירות אמרו: אם –
השישית  ובשנה השלישית בשנה היינו  עני , מעשר בה שנוהג השנה

éåìלשמיטה. ïáe,הארץ עם לוי  כלומר  –íìBòì ïîàðבכל – ÆÅÄÆÁÈÀÈ
מהם  והפריש ראשון, מעשר  של הם שבידו  שהפירות לומר, השנים

נחשדו  שלא וכשם שנה, בכל נוהג ראשון  מעשר  שכן  מעשר , תרומת
תרומת  על  לוי  בן  נחשד לא כך  גדולה, תרומה על  הארץ) (עמי  ישראל

ïéðîàðמעשר. ïðéàå,הארץ עמי עניים –éðaL øác ìò àlà ÀÅÈÆÁÈÄÆÈÇÈÈÆÀÅ
ïk ïéâäBð íãà.הבאה במשנה כמפורש  זה, דבר  להם לתת – ÈÈÂÄÅ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéhçä ìò ïéðîàð שבידם החיטים על לומר נאמנים העניים – ÆÁÈÄÇÇÄÄ
הקודמת, במשנה ששנינו כמו  עניים, ממתנות ïéðîàðשהם ïéàåÀÅÆÁÈÄ

útä ìò àGå ,çîwä ìò הפת את או  הקמח את שקיבלו לומר  – ÇÇÆÇÀÇÇÇ
ופת. קמח עניים מתנות לתת אדם בני דרך שאין לפי עניים, במתנות
עניים  ממתנות שקיבלתי מחיטים הם זו ופת זה קמח שאמר : עני ברם,

נאמן  הריהו  לחם, ואפיתי קמח ìò(ירושלמי).וטחנתי ïéðîàðÆÁÈÄÇ
äøBòOä– השבולת –æøà ìL אורז לעניים לתת היה שדרכם – ÇÀÈÆÙÆ

מפרשים: ויש  בשיבולים, `fxeבעודו  ly dxery בעודם אורז גרעיני  –
åéìòבקליפתם, ïéðîàð ïéàåשני ולפירוש שנידוש ; האורז על  – ÀÅÆÁÈÄÈÈ

שנקלף, האורז על –éç ïéa, מבושל לא –ìMáî ïéa שאין – ÅÇÅÀËÈ
שנקלף. או  שנידוש אורז לעניים לחלק אדם בני  ìòדרך ïéðîàðÆÁÈÄÇ

ìBtä,הוא עניים שממתנות לומר  –ïéñéøbä ìò ïéðîàð ïéàå ÇÀÅÆÁÈÄÇÇÀÄÄ
טחונים, פולים –ïéìMáî àGå íéiç àG נוהגים אדם בני  שאין – ÇÄÀÀËÈÄ

גריסים. עניים מתנות øNòîלתת ìL øîBì ,ïîMä ìò ïéðîàðÆÁÈÄÇÇÆÆÇÆÇÂÇ
àeä éðò,מפרשים ויש שמן; עני מעשר הבית בעל להם שנתן – ÈÄ

מעשר של מזיתים שעשוהו שבידם, השמן על לומר העניים שנאמנים

åéìò,(רש"ש )עני  ïéðîàð ïéàå, השמן על  –éúéæ ìL øîBì ÀÅÆÁÈÄÈÈÇÆÅÅ
àeä óewð הנשארים הבודדים הזיתים והם ניקוף, מזיתי  שהוציאוהו  – Ä

והעניים האילן , בראש  המסיק האילן mitwepאחרי  בענפי  וחובטים
הם עניים וממתנות הללו, הזיתים את להפיל שזוכים (ברטנורא )כדי או  ,

הפקר  משום שלמה")בהם "זיתי ("מלאכת  ונקראים ;"sewip מלשון
זית" ו)."כנוקף יז , השמן ,(ישעיהו על נאמנים העניים שאין  והטעם

דרך ואין  הם, מועטים הללו  שהזיתים לפי הוא, ניקוף זיתי  של לומר 
שמן  מהם .(רמב"ם )לעשות

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁúBììBòä Ba eòãBð àHL ãò Bîøk Léc÷nä–íéiðòì úBììBòä ïéà.úBììBòä Ba eòãBpMî–úBììBòä ©©§¦©§©¤§¨¥¥¨¥¨£¦¦¦¤§¨¥¨¥
íéiðòì.éñBé éaøøîBà:Lc÷äì ïéìecb øëN eðzé.ñéøòa äçëL àéä Bæéà?Bãé úà èBLôì ìBëé BðéàL ìk ¨£¦¦©¦¥¥¦§§©¦¦©¤§¥¥¦¦§¨¤¨¦¨¤¥¨¦§¤¨
dìhìå;úBiìâøáe?äpîéä øBáòiMî. §¦§¨¨Ÿ§¦¦¤©£¥¤¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡è÷ìa ïéøzî íãà ìk éúîéàî?úBLBîpä eëìiMî.úBììBòáe èøôa?eàáéå íøka íéiðòä eëìiMî.íéúéæáe? ¥¥¨©¨¨¨ª¨¦§¤¤¦¤¥§©¨§¤¤§¥¦¤¥§¨£¦¦©¤¤§¨Ÿ§¥¦

ãøzMîäiðL äòéáø.øîàäãeäé éaø:Lé àGäåíäéúéæ úà ïé÷ñBî íðéàL,äiðL äòéáø øçàì àlà?àlà ¦¤¥¥§¦¨§¦¨¨©©¦§¨©£¥¤¥¨§¦¤¥¥¤¤¨§©©§¦¨§¦¨¤¨

g.zellerd ercepyn:ìåëùà àåä äîå úììåò àåä äî øëéðù.miiprl zellerd:åìù åðéàù øáã ùéã÷î íãà ïéàù.ycwdl olecb xky epziäî
:éñåé éáøë äëìäå .ùã÷ä ìù ò÷ø÷ êåúá äòù ìë ïéçéáùîù.qixraäððòø åðùøò óà ïåùì ,íéöòå úåñðåìë éáâ ìò úåìãåî äìù íéðôâäù íøëä"ù)

(à:.heytl leki epi`y lkåúç÷ì áåùú àì äéá àðéø÷ ìåèéìå åãé èåùôì ìåëé åðéà øëæðù íå÷îá íà ,äéìòî øáòù øçàì øîåìë(ãë íéøáã):la`
.zeilbex:ìâøá íäéìò íéëøåãù ò÷ø÷ éáâ ìò íéãîåòä íéðôâä.dpnn xeariynøåñàå ,åîöò éðôá ïîåàë àáéùç úåéìâåøä ïî ïôâå ïôâ ìëã äçëù éåä

:ïîåàì ïîåàî áåùì
g`.izni`n.zeyenpdåà íéè÷åì øçà íéè÷åì äãùá åëìéù øçàîù .éèå÷ì øúá éèå÷ì éùøôîã úéàå .íúðòùî ìò íéëìåää íéð÷æ éùøôîã úéà

:íéøéùòì ïéá íééðòì ïéá ,ìëì ø÷ôä àåä êë øçà äá àöîðä ìëå ,äãù äúåàî íééðòä åùàéúð øáë ìëä øçà è÷ìì úëìì íéøçàîù åììä íéð÷æä
.dipy driaxòéáøú àì êúîäá ïåùì ,åðîî úøáòúî àéäå äá÷ðä úà òáåøä øëæë äçéîöîå äãéìåîå õøàä úà òáåø àåäù éðôî äòéáø àø÷ð øèîä

(èé àø÷éå):ïåùçøîá â"ëá àåä úéðåðéá äðùá äéðù äòéáø ïîæå .òéáø õáåø íåâøú ,åöéáøîå øôòä áéëùî øèîäù íù ìò äòéáø øçà ùåøéô .opi`y

`xephxa yexit
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העוללות.משנתנו  דין מה כרמו, במקדיש  דנה

Bîøk Léc÷nä,( המקדש (לרשות להקדש כרמו  הנותן –àHL ãò ÇÇÀÄÇÀÇÆ
úBììBòä Ba eòãBð ומה עוללות הן  מה בו  להכיר  שניתן  קודם – ÀÈÅ

הם, קטנים הענבים שעדיין  אשכולות, íéiðòìהם úBììBòä ïéàÅÈÅÈÂÄÄ
עניים. ממתנות פטור והקדש הקדש, כרם שהוא מפני –eòãBpMîÄÆÀ

úBììBòä Ba,העוללות בו שנודעו  לאחר  כרמו המקדיש  אבל – ÈÅ
אשכול, ומהו עוללת מהי  בו ניכר íéiðòìשכבר  úBììBòä שאין – ÈÅÈÂÄÄ

שלו . שאינן העוללות את להקדיש יכול הכרם øîBà:בעל  éñBé éaøÇÄÅÅ
Lc÷äì ïéìecb øëN eðzéההקדש לגזבר  לתת צריכים העניים – ÄÀÀÇÄÄÇÆÀÅ

קמא  ותנא ההקדש . בידי  שהיו  בזמן העוללות שהשביחו השבח דמי
הכרם  נתחייב שכבר לפי  גידולים, שכר  לתת צריכים שאין סובר

שהוקדש . קודם iqei.בעוללות iaxk dklddñéøòa äçëL àéä BæéàÅÄÄÀÈÆÈÄ
–"qixr",בזה וכיוצא עמודים גבי על  המודלות גפנים שורת היינו 

גפנים  של  סוכה – בערבית ("ערי"ש" סוכה כעין יוצרים ושריגיהן 
עריסה); כמין עשויות המודלות שהגפנים מבארים, ויש  משורגים;

הוא  מתי  העריס, מגפני  באחד  אשכול  נשכח אם המשנה: ושואלת
שכחה? dìhìåחשוב Bãé úà èBLôì ìBëé BðéàL ìk אם – ÈÆÅÈÄÀÆÈÀÄÀÈ

וליטול ידו את לפשוט יכול שאינו במקום נזכר  הגפן  מן  שעבר לאחר

לקחתו "; תשוב "לא בו  וקוראים שכחה זו  הרי  השכחה, את משם
ה  מן עבר  שכבר פי על  אף משם, ליטלה יכול  אם שבה אבל גפן 

בירושלמי : הטעם ואמרו  שכחה. זו  אין oegal,השכחה, ekxcyכלומר
דבר. שכח לא אם כולו  את ולבדוק לחזור  העריס בעל של שדרכו לפי

úBiìâøáeעל השטוחות בגפנים היינו ברוגליות, שכחה היא ואיזו – ÈÙÀÄ
אדם? בני  לרגלי  הקרקע, äpîéäגבי øBáòiMî מן שעבר  לאחר  – ÄÆÇÂÅÆÈ

עצמה, בפני כשורה נחשבת גפן  שכל  שכחה, דין עליה חל הגפן
שכחה, זו הרי וליטלה, ידו לפשוט שיכול  פי  על  אף ממנה, ומשעבר 

שנה  שהתנא מעירים יש  – לקחתו". תשוב "לא בה: קוראים ואנו
כאן  שהביא מפני  שכחה, דיני  בין למעלה ולא בעריס שכחה דין  כאן 

עוללות" שכולו "כרם כך : כל  מצויים שאינם בכרם דינים שני 
זה  שאף בעריס, שכחה דין  גם לכאן צירף ולכן  כרמו ", ו"המקדיש 

הוא מצוי  שאינו שלמה")דבר  .("מלאכת 
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אותן תובעים שהעניים זמן כל  – אותם" תעזוב ולגר  "לעני  עניים: במתנות "נאמר

;(cala miiprl `l` mixzen mpi`) הנשאר הרי עליהן , ולחזור  לבקש  העניים פסקו 

אדם" לכל מותר i).מהן ,` miipr zepzn 'ld m"anx)בבבלי שמובא כפי הוא, הטעם

כהפקר  דינו ולכן  שנשאר, ממה התייאשו שהעניים משום  ב), כא, מציעא (בבא

כל מאימתי העניים, במתנות שיעורים לפרט באה משנתנו לעשירים. אפילו ומותר

בהן. מותרים אדם

è÷ìa ïéøzî íãà ìk éúîéàî;ובפאה בשכחה הדין  הוא – ÅÅÈÇÈÈÈËÈÄÀÆÆ
בבבלי  ב)ואמנם ו, במשנתנו:(תענית  oixzenגורסים mc` lk izni`n

.d`tae dgkyae hwla,"לקט" נקטה דווקא שמשנתנו  מדייקים, יש אבל
טורח  שיש וכיון  כולו, בשדה הוא ומפוזר  מעט, מעט נושר  שהוא לפי

בשכחה  כן  שאין  מה כולו, את מלקטים העניים היו  לא בלקיטתו
בבת  כולן  נלקטות והיו בשדה, מסויים במקום מונחות שהן  ובפאה

העניים ידי  על טוב")אחת יום ששנינו :("תוספות  וזהו  .lk izni`n"
?"hwla oixzen mc`úBLBîpä eëìiMî הלכו שכבר לאחר – ÄÆÅÀÇÈ

בנחת  משענתם על ההולכים והחלשים הזקנים העניים היינו  הנמושות,
שממשמשים  שם על  "נמושות" ונקראים ושבולת; שבולת כל ומלקטים
הלכו  המלקטים, אחרוני  שהם הללו, שהנמושות וכיון והולכים;

שכבר אדם, לכל הוא הפקר  בשדה אחריהם שנשאר מה מהשדה,
זו. משדה העניים úBììBòáeנתייאשו èøôa אדם כל  מאימתי – ÀÆÆÀÅ

eàáéåמותרים? íøka íéiðòä eëìiMî שלקטו לאחר כלומר – ÄÆÅÀÈÂÄÄÇÆÆÀÈÙ
הרי לכרם פעמיים העניים שהלכו  שמאחר  שנייה, פעם ובאו  וחזרו 

כהפקר. ודינו שנשאר, ממה דעתם מסיחים מאימתיíéúéæáeהם – ÀÅÄ
עניים במתנות מותרים אדם הזיתים?כל  äiðLשל äòéáø ãøzMîÄÆÅÅÀÄÈÀÄÈ

עונות  לשלש מתחלקים היורה גשמי השנייה. העונה של הגשם –
והפראה, רביצה (מלשון  "רביעה" קרויה מהן אחת שכל  גשמים,

בכירה, רביעה והן: אותה), ומפרים הקרקע על רובצים שהגשמים
בברייתא ושנינו  (מאוחרת). אפילה רביעה בינונית, (תענית רביעה

א ): (במרחשון );ו, בשלושה – הבכירה רביעה? של  זמנה "איזהו
מאיר. רבי דברי  ושלושה; בעשרים – האפילה בשבעה; – הבינונית

רבי ושלושה. ובעשרים עשר , בשבעה בשבעה, אומר: יהודה רבי
חודש) (בראש  ובחודש ושלושה, בעשרים עשר , בשבעה אומר: יוסי 

הרביעה  בעונת הגשמים שירדו  שלאחר ללמד , באה משנתנו  כסלו".
שבזיתים, מתנותיהם שיירי  את ללקט עוד  באים העניים אין הבינונית,

בירושלמי אדם. לכל  ומותר הפקר  הוא הרי  שנשאר  מה כל ולכן 
ובזיתים ובעוללות בפרט נשנה שלא zeyenpd",מבואר, ekliyn"לפי

לכרם  לבוא הם מזדרזים ולכן  הנמושות על חביבים ועוללות שפרט
צנה  שימי  לפי  כלל , ללקט הולכים אינם זיתים ואילו  מועד, בעוד

izdw - zex`ean zeipyn
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àöBé éðòä àäiL éãk,úBøqà äòaøàa àéáî àäé àGå. §¥¤§¥¤¨¦¥§§¥¥¦§©§¨¨¦¨
·è÷lä ìò íéðîàð,äçëMä ìòå,ïúòLa äàtä ìòå,BúðL ìëa éðò øNòî ìòå.ïîàð éåì ïáeíìBòì.ïðéàå ¤¡¨¦©©¤¤§©©¦§¨§©©¥¨§¨¨¨§©©£©¨¦§¨§¨¤¥¦¤¡¨§¨§¥¨

ïéâäBð íãà éðaL øác ìò àlà ïéðîàðïk. ¤¡¨¦¤¨©¨¨¤§¥¨¨£¦¥
‚íéhçä ìò ïéðîàð,çîwä ìò ïéðîàð ïéàå,útä ìò àGå.æøà ìL äøBòOä ìò ïéðîàð,åéìò ïéðîàð ïéàå ¤¡¨¦©©¦¦§¥¤¡¨¦©©¤©§©©©¤¡¨¦©©§¨¤Ÿ¤§¥¤¡¨¦¨¨

ìMáî ïéa éç ïéa.ìBtä ìò ïéðîàð,ïéñéøbä ìò ïéðîàð ïéàå,ïéìMáî àGå íéiç àG.ïîMä ìò ïéðîàð,øîBì ¥©¥§ª¨¤¡¨¦©©§¥¤¡¨¦©©§¦¦©¦§§ª¨¦¤¡¨¦©©¤¤©
àeä éðò øNòî ìL,åéìò ïéðîàð ïéàå,àeä óewð éúéæ ìL øîBì. ¤©£©¨¦§¥¤¡¨¦¨¨©¤¥¥¦

.oiwqen:íéúéæá ÷ñåî êë ,íéøîúá øãåâ ,íéðàúá äøåà ,íéáðòá øöåá ,äàåáúá øöå÷ åîë íéúéæá ä÷éñî.zexqi` drax`a `ian `di `leéðù åðééäã
äòáøà äåù íéúéæ àéáî åðéàù ïåéëå ,úåãåòñ éúù ïåæî åðééäã ,ïåéãðåôá øëëî íå÷îì íå÷îî øáåòä éðòì ïéúçåô ïéà ïðúå ,ïéøñéà éðù ïåéãðåôäù ,íéðåéãðåô

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .èå÷ìì àöåé åðéà àåä óà ,åúùàì úåãåòñ éúùå åì úåãåòñ éúù ïåæî åðééäã ,úåøñéà
a.mipn`p:øùòîä ïî íéøåèôå ,ïä äàôå äçëù è÷ì ìù åììä íéèç øîåì íééðòä.ozrya:øéö÷ä úòùá.ezpy lka,úéùù äðùáå úéùéìù äðùá

:ïäá âäåð éðò øùòîù.mlerl on`p iel oaeúîåøú ïäî ùéøôä àì àîù ïðéùééç àì íä ïåùàø øùòî ìù øîàã ïåéëå ,äðù ìëá âäåð ïåùàø øùòîã
:øùòî úîåøú ìò éåì ïá ãùçð àì êë äìåãâ äîåøú ìò ìàøùé åãùçð àìã éëéä éëã ,øùòî.ok oibdep mc` ipay xac lr `l`íäì úúì íéâäåð

:ìéæàå ùøôî ïî÷ìå ,åá àöåéë íäì úúì íéìéâø ïéàù øáã ìò àìå ïë
b.mihgd lr mipn`pøùòî ÷ìçì êøã ïéàã ,úôå çî÷ éì ïúéðù ,éðò øùòî ìù äæ úôå çî÷ øîåì íéðîàð ïéà ìáà ,éì ïúéðù íä éðò øùòî ìù øîåì

:úôå çî÷ éðò.fxe` ly dxeryìù äøåòù éùøôîã úéàå .íéìåáùá àìà éðò øùòî ìù æøåà ÷ìçì íëøã äéä àìù ,æøåà ìù úìåáù éùøôîã úéà
:íééðòì å÷ìçì êøã åúôéì÷á åãåòá äùéã øçàìå ,åì [àøå÷ äøåòù] åúôéì÷ äøñåäå ùúëîá ùúëðù íãå÷ æøåà.oiqixb:úåñåøâ ìù íéçéøá ïðçèù

.onyd lr mipn`p:ïîùá éðò øùòî ÷ìçì êøãù.`ed sewp izif ly xnel mipn`p oi`eøéùäì úéæá íéô÷ðîå íéèáåçù ,ïä íééðò úåðúîî óå÷ð éúéæ
ïîù úåùòì ïéìéâø ïéàù éôì ,øùòîä ïî øåèôå óå÷ð éúéæî éúàöåä äæ ïîù øîåì ïîàð éðòä ïéàå .úéæ ó÷åðë ïåùì óå÷ðå .ä÷éñîä ïî åøàùðù íéúéæä
:äàôå äçëù è÷ìî íçì úåùòì éðòä êøãù ïîàð ,íçì éúéôàå çî÷ éúðçèå éúè÷ìù äàôå äçëù è÷ìî åæ úô åà äæ çî÷ øîåàä éðò ìáà .óå÷ð éúéæî

`xephxa yexit

Léהם. àGäå :äãeäé éaø øîà,זיתים בעלי –íðéàL ÈÇÇÄÀÈÇÂÅÆÅÈ
äiðL äòéáø øçàì àlà ,íäéúéæ úà ïé÷ñBî ונמצא – ÀÄÆÅÅÆÆÈÀÇÇÀÄÈÀÄÈ

מתנותיהם? ללקט העניים באים זו  בעונה àäiLשדווקא éãk àlàÆÈÀÅÆÀÅ
àöBé éðòä,זיתים של עניים מתנות ללקט –àéáî àäé àGå ÆÈÄÅÀÀÅÅÄ

זיתים, –úBøqà äòaøàa וארבעה מעשרים אחד  הוא האיסר  – ÀÇÀÈÈÄÈ
אפשר שבהם פונדיונים, שני הם איסרות ארבעה פונדיון . חצי בדינר,

סעודות  ושתי לו  סעודות שתי סעודות, ארבע מזון  לקנות לעני  היה
לעני אין  שאם יהודה, רבי  וסובר ז ); משנה להלן  (עיין  לאשתו

כלומר איסרות, בארבעה העניים ממתנות זיתים לביתו  שיביא סיכויים
שנשאר מה ולכן ללקט, יוצא אינו סעודות, לארבע מזון  בשיעור

אדם. לכל ומותר הוא, dcedi.הפקר  iaxk dkld oi`e
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א) בהן : עסקנו שכבר  הלכות, שתי  להקדים יש משנתנו `mpiלהבנת ux`d inr
,zexyrnd lr mipn`p;הם מעושרים כי  פירותיהם על  לומר  נאמנים שאינם כלומר 

נקראים הארץ מעם הנלקחים פירות (כמבואר "i`nc",ומכאן  מעושרים ספק היינו 
נאמנים  גדולה תרומה על ברם, א). ז, ברכות ביאורנו  ועיין  דמאי . במסכת להלן 
ב) ומפירותיהם. מתבואתם גדולה תרומה להפריש  היו זהירים שכן  הארץ, עמי 
במסכתנו כבר שהזכרנו  כפי  המעשרות, ומן התרומה מן פטורות עניים מתנות
עניים. מתנות על נאמנים הארץ עמי  שעניים ללמד  באה משנתנו  אחדים. במקומות

äàtä ìòå ,äçëMä ìòå ,è÷lä ìò íéðîàðעמי עניים – ÆÁÈÄÇÇÆÆÀÇÇÄÀÈÀÇÇÅÈ
של הם אלו פירות אומרים: והם שבידם, פירות למכור  שבאים הארץ

נאמנים, אלו הרי  פאה, של  או  שכחה של או בשעת ïúòLaלקט – ÀÈÈÈ
אלו  פירות והקונה ופאה; שכחה לקט לעניים אז  שנותנים הקציר,
כן  אם אלא נאמנים שאינם אמרו, בירושלמי  המעשרות. מן  פטור

אדם  שיכול ממקום היינו  קרוב, ממקום הפירות את שהביאו  אמרו 
ביום. בו ולחזור לשם éðòללכת øNòî ìòåmd mipn`pBúðL ìëa ÀÇÇÂÇÈÄÀÈÀÈ

בכל נאמנים אלו  הרי  הם, עני מעשר  של  אלו  פירות אמרו: אם –
השישית  ובשנה השלישית בשנה היינו  עני , מעשר בה שנוהג השנה

éåìלשמיטה. ïáe,הארץ עם לוי  כלומר  –íìBòì ïîàðבכל – ÆÅÄÆÁÈÀÈ
מהם  והפריש ראשון, מעשר  של הם שבידו  שהפירות לומר, השנים

נחשדו  שלא וכשם שנה, בכל נוהג ראשון  מעשר  שכן  מעשר , תרומת
תרומת  על  לוי  בן  נחשד לא כך  גדולה, תרומה על  הארץ) (עמי  ישראל

ïéðîàðמעשר. ïðéàå,הארץ עמי עניים –éðaL øác ìò àlà ÀÅÈÆÁÈÄÆÈÇÈÈÆÀÅ
ïk ïéâäBð íãà.הבאה במשנה כמפורש  זה, דבר  להם לתת – ÈÈÂÄÅ
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íéhçä ìò ïéðîàð שבידם החיטים על לומר נאמנים העניים – ÆÁÈÄÇÇÄÄ
הקודמת, במשנה ששנינו כמו  עניים, ממתנות ïéðîàðשהם ïéàåÀÅÆÁÈÄ

útä ìò àGå ,çîwä ìò הפת את או  הקמח את שקיבלו לומר  – ÇÇÆÇÀÇÇÇ
ופת. קמח עניים מתנות לתת אדם בני דרך שאין לפי עניים, במתנות
עניים  ממתנות שקיבלתי מחיטים הם זו ופת זה קמח שאמר : עני ברם,

נאמן  הריהו  לחם, ואפיתי קמח ìò(ירושלמי).וטחנתי ïéðîàðÆÁÈÄÇ
äøBòOä– השבולת –æøà ìL אורז לעניים לתת היה שדרכם – ÇÀÈÆÙÆ

מפרשים: ויש  בשיבולים, `fxeבעודו  ly dxery בעודם אורז גרעיני  –
åéìòבקליפתם, ïéðîàð ïéàåשני ולפירוש שנידוש ; האורז על  – ÀÅÆÁÈÄÈÈ

שנקלף, האורז על –éç ïéa, מבושל לא –ìMáî ïéa שאין – ÅÇÅÀËÈ
שנקלף. או  שנידוש אורז לעניים לחלק אדם בני  ìòדרך ïéðîàðÆÁÈÄÇ

ìBtä,הוא עניים שממתנות לומר  –ïéñéøbä ìò ïéðîàð ïéàå ÇÀÅÆÁÈÄÇÇÀÄÄ
טחונים, פולים –ïéìMáî àGå íéiç àG נוהגים אדם בני  שאין – ÇÄÀÀËÈÄ

גריסים. עניים מתנות øNòîלתת ìL øîBì ,ïîMä ìò ïéðîàðÆÁÈÄÇÇÆÆÇÆÇÂÇ
àeä éðò,מפרשים ויש שמן; עני מעשר הבית בעל להם שנתן – ÈÄ

מעשר של מזיתים שעשוהו שבידם, השמן על לומר העניים שנאמנים

åéìò,(רש"ש )עני  ïéðîàð ïéàå, השמן על  –éúéæ ìL øîBì ÀÅÆÁÈÄÈÈÇÆÅÅ
àeä óewð הנשארים הבודדים הזיתים והם ניקוף, מזיתי  שהוציאוהו  – Ä

והעניים האילן , בראש  המסיק האילן mitwepאחרי  בענפי  וחובטים
הם עניים וממתנות הללו, הזיתים את להפיל שזוכים (ברטנורא )כדי או  ,

הפקר  משום שלמה")בהם "זיתי ("מלאכת  ונקראים ;"sewip מלשון
זית" ו)."כנוקף יז , השמן ,(ישעיהו על נאמנים העניים שאין  והטעם

דרך ואין  הם, מועטים הללו  שהזיתים לפי הוא, ניקוף זיתי  של לומר 
שמן  מהם .(רמב"ם )לעשות

izdw - zex`ean zeipyn



eקפ dpyn ipiny wxt d`t zkqn

„iä ìò íéðîàðéç ÷ø,ìMáîä ìò íéðîàð ïéàå,èòî øác Bì äéä ïk íà àlà;úBéäì úéaä ìòa Cøc ïkL ¤¡¨¦©©¨¨©§¥¤¡¨¦©©§ª¨¤¨¦¥¨¨¨¨ª¨¤¥¤¤©©©©¦¦§
Bñôlî àéöBî. ¦¦§¨

‰íéøBòN á÷å íéhç á÷ éöçî ïøba íéiðòì ïéúçBt ïéà.øéàî éaøøîBà:á÷ éöç.á÷å ïéîqk éöçå á÷ ¥£¦¨£¦¦©Ÿ¤¥£¦©¦¦§©§¦©¦¥¦¥£¦©©¨¥¦ª§¦§©
úBøâBøb,äìác äðî Bà.àáé÷ò éaøøîBà:ñøt.ïéé âG éöç;àáé÷ò éaøøîBà:úéòéáø.ïîL úéòéáø;éaø §§¨¤§¥¨©¦£¦¨¥§¨£¦©¦©¦£¦¨¥§¦¦§¦¦¤¤©¦
àáé÷òøîBà:úéðéîL.úBøtä ìk øàLe–øîàìeàL àaà:úBãeòñ ézL ïBæî íäa çwéå íøkîiL éãk. £¦¨¥§¦¦§¨¨©¥¨©©¨¨§¥¤¦§§¥§¦©¨¤§§¥§

Âíéðäka äøeîà Bæ äcî,íéìàøNiáe íiåìáe.ìévî äéä–äöçî ïúBðå äöçî ìèBð.èòî øác Bì äéä– ¦¨£¨©Ÿ£¦©§¦¦©¦§§¥¦¨¨©¦¥¤¡¨§¥¤¡¨¨¨¨¨ª¨

c.mipn`p:ïðáøãî øùòîá áééç ÷øéã ,àåä éðò øùòî ìù øîåì éç ÷øéä ìò íééðòä.hren xacçëù á"äòáù íéîòôã ,ìùåáîä ìò óà íéðîàð
:äøã÷ä êåúî ìùåáîä ïî øùòîå øùòìî.eqtln:äá ìùáîù øåøôä åà äøã÷ä

d.oxeba miiprl oizget oi`áéúëã äæ øåòéùî úåçô éðòå éðò ìëì ïéðúåð ïéà ïøåâá éðò øùòî ïé÷ìçîùëíéøáã)(åëéãë åì ïú åòáùå êéøòùá åìëàå
:åòáù.dlacäàî ì÷ùî àåä äðîå ,äìáã äðî éðú éëäì ,ì÷ùîá àìà äãîá íéøëîð ïéà áåùå .äìáã ïééåø÷ ìåâòá íéñøãðù øçàì íéùéáé íéðàú

:äøåòù éøâøâ æ"è äòîä ì÷ùîå íéòî äùù ì÷ùî øðéãäå íéøðéã.qxt.ìåàù àáàë äëìäå ÷"úë äëìä ïéúéðúîá úåøåîàä úåãîä ìëáå ,äðî éöç
:øåòéù íéîëç åá åðúð àìå åðåöø éôë ÷ìçî åúéá êåúá éðò øùòî ÷ìçîä ìáà ,ïøåâá éðò øùòî ÷ìçîì àìà åììä íéøáã åøîàð àìå

e.ef dcn:øåòéùä äæî úåçôé àì ïøåâá éðò øùòî ÷ìçîù íäî ãçà ìë ,íéìàøùéå íéåì íéðäëá äøåîà éðòì ïéúçåô ïéàã.livn did÷ìçì äöåø ïéàù
:íééðòä åéáåø÷ì åðîî ìéöäì äöåøå ,åãéáù éðò øùòî ìë åàáù íééðòì.dvgn lhep:åéáåø÷ êøåöì òéðöîå.dvgn ozepeìèðù øçàì íàå .åàáù íééðòì

`xephxa yexit
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הארץ. עמי  עניים של  נאמנותם בענין ללמד מוסיפה משנתנו 

íéðîàð,העניים –iä ìòéç ÷ø,עני מעשר של שהוא לומר – ÆÁÈÄÇÇÈÈÇ
ד ). א, למעלה (עיין  פטור בפאה ברם, מדרבנן. במעשר  חייב שהירק

íéðîàð ïéàå,העניים –ìMáîä ìòלומר המבושל הירק על  – ÀÅÆÁÈÄÇÇÀËÈ
עני, מעשר של Bìשהוא äéä ïk íà àlà,לעני –èòî øác ÆÈÄÅÈÈÈÈËÈ

עני; מעשר  שהוא לומר  נאמן שאז  מבושל , ירק מעט –Cøc ïkLÆÅÆÆ
àéöBî úBéäì úéaä ìòaעני כלומרBñôlîמעשר  מאילפסו, – ÇÇÇÇÄÄÀÄÄÀÈ

מן  ומעשר  חי  ירק מלעשר הבית בעל שוכח שלפעמים מקדרתו,
לוקט  הבית בעל שכאשר  הטעם, מבארים ויש מועט. דבר  המבושל 
מועט, שהוא לפי  חי, כשהוא עני מעשר  ממנו מוציא אינו לצרכו, ירק

הבית  בעל  מבשל ולכן  ולבשלו, הירק במעט לטפל לעני לו כדאי  ולא
מבושל, ירק הרבה לעני יש אם אבל  מבושל. ירק לעני ונותן כולו  את

לבשלו  הבית בעל דרך שאין  עני , מעשר של  שהוא לומר  נאמן  אינו
הרבה כשהוא שלמה")תחילה .("מלאכת 
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עניים, מתנות שאר  ובין  עני  מעשר  בין  הבדל ויש  עני. במעשר עוסקת משנתנו
באים  בעצמם העניים אלא לעניים, מחלקן הבית בעל  אין  עניים מתנות ששאר
מחלקו הבית בעל  עני, מעשר ואילו הקודמים, בפרקים שלמדנו  כמו  אותן , ולוקטים

מחלקו? הוא וכיצד השדה m"anxdלעניים. "בעל ז): ו, עניים, מתנות (הל' כותב
המעשר  מן  עליו  שיעבור  עני  לכל נותן  עני, מעשר שם לו  והיה עניים, עליו  שעברו 

,eray ick:(יב כו , (דברים eraye".שנאמר  jixrya elk`e"הוא eray?וכמה ick
ללמד. משנתנו  באה זה דבר 

ïøba íéiðòì ïéúçBt ïéà אין בגורן , עני מעשר  כשמחלקים – ÅÂÄÈÂÄÄÇÙÆ
פחות מהעניים אחד לכל  íéøBòNנותנים á÷å íéhç á÷ éöçîÅÂÄÇÄÄÀÇÀÄ

אין  שעורים ואם קב, מחצי  פוחתים אין  חיטים נותנים שאם כלומר –
מקב הסאה,(רמב"ם )פוחתים ששית הוא הקב כשיעור. לוגים, ארבעה

ליטרים). (כ -2 ביצים וארבע ÷áעשרים éöç :øîBà øéàî éaø– ÇÄÅÄÅÂÄÇ
ïéîqkשעורים. éöçå á÷ והחטה" לב: ט, שמות (עיין חיטה מין  – ÇÈÅÄËÀÄ

úBøâBøbוהכוסמת"), á÷å,יבשות תאנים –äìác äðî Bà– ÀÇÀÀÈÆÀÅÈ
לתת צריכים במשקל, הנמכרות ודבוקות, דרוסות היינו dpn,תאנים

בערך). גרם 400) דינר  מאה ñøtמשקל :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÀÈ
דבלה. מנה ïééחצי  âG éöç ביצים שש הקב, רבע הוא הלוג – ÂÄÇÄ

ליטר ). úéòéáø(כ-½ :øîBà àáé÷ò éaø. יין הלוג –úéòéáø ÇÄÂÄÈÅÀÄÄÀÄÄ
ïîL. וחצי ביצה כשיעור –úéðéîL :øîBà àáé÷ò éaø הלוג – ÆÆÇÄÂÄÈÅÀÄÄ

úBøtäשמן. ìk øàLe? בגורן לעניים מהם מחלקים כמה –øîà ÀÈÈÇÅÈÇ
íøkîiL éãk :ìeàL àaà, העני –ézL ïBæî íäa çwéå ÇÈÈÀÅÆÄÀÀÅÀÄÇÈÆÀÀÅ

úBãeòñ: שנאמר מה לקיים שבעו ", "כדי שיעור והוא ליום; – À
כל וכן למשנתנו ), (בהקדמה למעלה שהזכרנו  כפי  ושבעו", "ואכלו
אמורים  דברים במה הם. שבעו" "כדי במשנתנו  שנימנו השיעורים
בגורן  עני מעשר  במחלק שבעו? כדי משיעור לעני פוחתים שאין

,(dcya), כרצונו להם מחלק ביתו , בתוך  עני מעשר במחלק אבל 
בשדה, אלא שבעו כדי  לעני ליתן  מצווה אדם שאין  כזית, ואפילו 

ליקח שם מוצא שאינו cer),משום biydl) הרבה יש בעיר  אבל 
לו  מפרשים ).שנותנים רמב"ם ; (תוספתא;
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מעשר  חלוקת בענין ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
עני.

Bæ äcî במשנה ששנינו כפי  עני, מעשר בחלוקת חכמים שקצבוה – ÄÈ
íéìàøNiáeהקודמת, íiåìáe ,íéðäka äøeîàאחד שכל  – ÂÈÇÙÂÄÇÀÄÄÇÄÀÀÅÄ

הללו  מהשיעורים יפחות לא בגורן עני  מעשר  מחלק כשהוא מהם,

הר"ב ) מתרומות (רמב "ם; המתפרנסים והלויים, הכהנים שגם כלומר  ,
מן  יפחתו  ולא לעניים עני מעשר  מתבואתם לתת חייבים וממעשרות

הקודמת במשנה ששנינו  כפי  הקצובה, ראשונה")המידה "משנה .(עיין
,miyxtn yie:ופירושה למקבל , אלא לנותן  אינה המשנה dcinשכוונת

miipr mil`xyiae miipr miielae miipr mipdka dxen` ef( ר"ש)כלומר ,
וללויים  עניים לכהנים עני  מעשר שכשנותנים להשמיע, באה שמשנתנו
פוחתים  אין ומעשרות, תרומות גם מקבלים שהם פי על  אף עניים,

שבעו " "כדי  לעיל  האמור  מהשיעור  טוב")להם יום ויש("תוספות  .
ולמעשר לתרומה שיעור  שאין פי  על שאף הוא, שהחידוש אומרים,

להם הניתן  עני  למעשר שיעור יש להם, אלבק )שמחלקים אבל(ר"ח .
אמורה  זו  שמידה להשמיענו, דווקא באה שמשנתנו  מפרש , הרא"ש 

מעשר לענין ובישראלים מעשר, לענין בלויים תרומה, לענין  בכהנים
בתוספתא: ששנו ממה הרא"ש  על שמקשה למלך" "משנה (עיין  עני

חושש"). ואינו שהם כל נותן ולווייה כהונה ìévî"מתנות äéä– ÈÈÇÄ
אלא  שבאו, לעניים שבידו עני  מעשר כל את לחלק לא שרוצה מי 

העניים, לקרוביו ממנו äöçîלהציל ìèBðהמעשר מחצית נוטל – ÅÆÁÈ
קרוביו , äöçîבשביל ïúBðå. שבאו לעניים –èòî øác Bì äéä ÀÅÆÁÈÈÈÈÈËÈ

למעלה, הקצובה כמידה עני  לכל  לתת כדי  בו  שאין עני , מעשר  של  –
íäéðôì ïúBð, העני מעשר  את העניים לפני מניח –ïé÷lçî ïäå ÅÄÀÅÆÀÅÀÇÀÄ
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íäéðôì ïúBð,íäéðéa ïé÷lçî ïäå. ¥¦§¥¤§¥§©§¦¥¥¤
ÊíB÷îì íB÷nî øáBòä éðòì ïéúçBt ïéà,òìña ïéàñ òaøàî ïBéãðôa økkî.ïì–äðéì úñðøt Bì ïéðúBð. ¥£¦¤¨¦¨¥¦¨§¨¦¦¨§ª§§¥©§©§¦§¤©¨§¦©§¨©¦¨

úáL–GL ïBæî Bì ïéðúBðúBãeòñ L.éeçîzä ïî ìhé àG úBãeòñ ézL ïBæî Bì LiL éî;äøNò òaøà ïBæî ¨©§¦§¨§¦¤¤§§¥§¦Ÿ¦©©§§©§©¤§¥
ätwä ïî ìhé àG úBãeòñ.GLa ú÷lçúîe íéðLa úéaâð ätwäåäL. §¦Ÿ¦©ª¨§©ª¨¦§¥¦§©¦¦§©¤¤¦§¨

Áæeæ íéúàî Bì LiL éî,è÷ì ìhé àG,éðò øNòîe äàôe äçëL.øðéc øñç íéúàî Bì eéä,ïéðúBð óìà elôà ¦¤¤¨©¦¦Ÿ¤¤¦§¨¥¨©£©¨¦¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦
úçàk Bì–ìhé äæ éøä.BzLà úaúëì Bà BáBç ìòáì ïéðkLîî eéä,ìhé äæ éøä.øBkîì BúBà ïéáiçî ïéà §©©£¥¤¦Ÿ¨§ª§¨¦§©©¦§ª©¦§£¥¤¦Ÿ¥§©§¦¦§

íäéðôì ïúåð ,ïéúéðúîá ìéòì áåö÷ä øåòéùë åàáù íééðòä ïî ãçà ìëì úúì éãë åì øàùð àìù øîåìë ,èòåî øáã åì äéä åéáåø÷ êøåöì òéðöäå äöçî
:íäéðéá íé÷ìçî ïäå åãéá øàùðù äî

f.oeicpeta xkkníéøðéã 'ã àåä òìñäå ïéá÷ äùù àéä äàñ ìëù ,ïéá÷ ã"ë ïä ïéàñ òáøàå .òìñì íéàñ òáøà íéøëîð íéèçäùë ïåéãðåôá øëîðä øëë
.á÷ éöç àåä ïåéãðåôá øëîðä øëëä éøä ,íéðåéãðåô éðù äòîäå ,äòî ìëì á÷ ,ïéòî ã"ëì ïéá÷ ã"ë åàöîð ïéòî ã"ë òìñä àöîð ïéòî äùù øðéã ìëå
òáøà ÷åùá äàåáúä íéøëåîù êøòä éôë ïåéãðåôá á÷ éöç àåäù øëëä øëîéù øùôà éà äðéçèäå äééôàä úàéöéì øëúùäì äöåø éðåðçäù éðôî ìáà

éöçî ïéúçåô ïéà úåôàìå ïåçèì åéìòå ïøåâá éðòì äàåáú íé÷ìçîùëå .ãáìá á÷ä òáåø àìà ïåéãðåôá øëîðä øëëä äéäé àì êëéôì òìñá íéàñìáà ,á÷
ïéáåøéòá ïéôúúùî ãöéë ÷øôá ùøåôî éëäå .íéöéá äùù íäù á÷ä òáåø àìà äéäé àì éåôà øëë åì íéðúåðùë(á"ô):.dpil zqpxt:úåúñëå íéøëå äèî

.zecerq yly oefn:úåãåòñ ùìù úáùá ìåëàì íãà áééçù.iegnzd on lehi `léìòá éçúô ìò íéøéæçî íéàáâäù ,íåé ìëá ÷ìçúî éåçîúäù éôì
:éåçîú àø÷ð ìéùáúä úà åá íéîéùîù éìëäå ,íééðòä êøåöì ìéùáú íäî íéç÷åìå íåé ìëá íéúá.dtewd on lehi `láøòî ú÷ìçúî äôå÷äù éôì

:ù"òì úáù.mipya ziabp:íéðùî úåçô øåáöä ìò äøøù íéùåò ïéàå ,ä÷ãöä ìò íéðëùîîù éôì.dylya zwlgzneéðéãå úåðåîî éðéãë àéäù éôì
:äùìùá úåðåîî

g.fef miz`n:úåðåæîìå úåñëì úçà äðùì íé÷éôñî åìàù ïðáøì åäì íé÷.ezy` zaezkl e`:åéúçú úáùåé àéä åìéôàå.eyinyz ilk z`eíéìë
ãéáù äîî ìèåð åðéàå äòðöá ñðøôúîù ä÷ãö ìù äôå÷î ìèåð åðéàå äàôå äçëù è÷ì ìåèéì àáùë éìéî éðäå .íéìâøáå úåúáùá íäá ùîúùîù íéôé
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íäéðéa הדעות אחת לפי כחלק. חלק ביניהם מחלקים והעניים – ÅÅÆ
לקרוביו , מחצה שנטל  לאחר  שאם הוא, הסיפא פירוש  שבירושלמי 

והם  לפניהם נותן  שבאו , העניים בשביל  מועט דבר  אלא לו  נשאר לא
ביניהם אליהו").מחלקים וב"שנות בברטנורא  מבואר  (וכן
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צדקה  לתת מישראל  אדם כל על  מצוה מהיבול, הניתנות העניים" "מתנות על נוסף
ולא  לבבך את תאמץ "לא ז -ח): טו, (דברים שנאמר ידו, השגת כפי איש לעניים,
– תפתח" "פתוח לו". ידך את תפתח פתוח כי  האביון. מאחיך  ידך  את תקפוץ
היו צדקה מוסדות ושני  ב). לא, מציעא (בבא אחרת עיר  לעניי בין עירך לעניי בין

א) ישראל : של קהילה בכל התנאים מחזרים dtewבימי היו שגבאיה צדקה) (של 
"קופה" עליו . הקצוב סכום ואחד אחד מכל  וגובים בשבוע שבוע מדי  הציבור על 
מעות  מחלקים היו זו מקופה הכספים. את לתוכו אוספים שהיו גדול  סל  היינו
לו שיספיק סכום ועני  עני  לכל  נותנים והיו  שבת, ערב בכל  העיר  לעניי צדקה

ב) ימים. לשבעה ממנה iegnz,למזונותיו מחלקים שהיו  צדקה, לקערת כינוי  והוא
מחזרים  היו  התמחוי גבאי  למקום. ממקום הנודדים אורחים, לעניים אוכל יום יום
צרכי את לספק כדי  כסף, נדבות או  מאכל  מיני  כל ואוספים הבתים על בוקר בכל
מהתמחוי, לעני  הניתן המזון  שיעור מהו  ללמד , באה משנתנו  – לתמחוי. האוכל 
בכמה  ללמד  המשנה באה כן  הקופה. מן או התמחוי מן ליהנות זכאי  אינו  ומי

לעניים. מתחלקת היא ובכמה צדקה, נגבית אנשים

íB÷îì íB÷nî øáBòä éðòì ïéúçBt ïéà המחלקים גבאים – ÅÂÄÆÈÄÈÅÄÈÀÈ
פחות  לא אחד  לכל  נותנים למקום, ממקום הנודדים לעניים מזון

òìña ïéàñ òaøàî ïBéãðôa økkî בפונדיון הנקנית לחם כיכר – ÄÄÈÀËÀÀÅÇÀÇÀÄÀÆÇ
הן  סאים ארבע בסלע. נמכרות חיטים סאים שארבע עשרים בשעה

ושמונה  ארבעים הוא הסלע קבים; ששה היא שהסאה קבים, וארבעה

בפונדיון  הנקנית וכיכר  פונדיונים, בשני  נמכר שקב נמצא פונדיונים.
הואיל אבל  ה. משנה לעיל  ששנינו כשיעור חיטים, קב חצי מדתה

שימכור אפשר  אי  הרי ואפייה, טחינה הוצאות לנכות צריך  והחנווני
לפיכך בשוק, התבואה שנמכרת כפי  בפונדיון, חיטים קב מחצי כיכר

כשמחלקים  ואמנם הקב. מרובע אלא בפונדיון  הנמכרת הכיכר תהא לא
אבל קב, מחצי לו  פוחתים אין  ולאפות לטחון ועליו לעני , תבואה

ביצים), 6 (כשיעור  הקב מרובע אלא אינה אפויה, כיכר לו כשנותנים
סעודות שתי  מזון ב).והוא ח , ללון ïì(עירובין נשאר העני  אם – È

הזה, äðéìבמקום úñðøt Bì ïéðúBð.וכסתות כרים מטה, –úáL ÀÄÇÀÈÇÄÈÈÇ
השבת, ביום שם לשבות נשאר  אם –GL ïBæî Bì ïéðúBðúBãeòñ L ÀÄÀÈÀ

סעודות. שלש  בשבת לאכול אדם שחייב –ézL ïBæî Bì LiL éîÄÆÆÀÀÅ
úBãeòñ,סעודות לשתי מזון  בסלו לו  שיש –éeçîzä ïî ìhé àG ÀÄÙÄÇÇÀ

לעיל. שבארנו כמו  לעניים, מזון ממנה שמחלקים מהקערה –ïBæîÀ
úBãeòñ äøNò òaøà,סעודות עשרה לארבע מזון לו  שיש  מי – ÇÀÇÆÀÅÀ

השבוע, לכל  לו מספיקות ätwäשהן  ïî ìhé àG המחלקת – ÄÙÄÇËÈ
החשבון  לעיל; שבארנו  כמו העיר , לעניי שבת ערב בכל צדקה מעות

לשבת, סעודות שלש כדלקמן : הוא לשבוע סעודות עשרה ארבע של
אחת  יום, בכל  סעודות שתי החול, ימי בששת סעודות עשרה ואחת

משום  בחשבון, לקחו שלא שבת, למוצאי (פרט בערב ואחת ביום
שלישית). סעודה במנחה íéðLaשאוכל  úéaâð ätwäåשני – ÀÇËÈÄÀÅÄÀÇÄ

הציבור על  שררה עושים שאין  לקופה, המעות את גובים צדקה גבאי 
משניים. GLaפחות ú÷lçúîeäL נעשית לעניים המעות חלוקת – ÄÀÇÆÆÄÀÈ

בשלושה  הנידונים ממונות כדיני היא הצדקה שחלוקת גבאים, בשלושה
שתיכף  לפי  בשלושה, ומתחלקת בשלושה נגבית התמחוי ברם, דיינים.

צורך יהא בשניים, תיעשה הגבייה ואם החלוקה, נעשית הגבייה אחר 
התמחוי לחלוקת שלישי ולחפש לטרוח כך  ב ;אחר  ח , בתרא  (בבא

קצובה רש "י) אינה לתמחוי והצדקה שהואיל  הטעם מבאר הרמב"ם .
לפיכך שעה, לפי מתנדב שהוא מה אלא יתן, אחד כל  כמה מראש

ממונות. דיני משום התמחוי בגביית גם יש
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הקופה, ומן התמחוי  מן ליטול רשאי  אינו  מי  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
וצדקה. עניים מתנות ליטול  רשאי  אינו ומי רשאי מי  ללמד משנתנו  מוסיפה

æeæ íéúàî Bì LiL éî,דינר מאתיים היינו  –,è÷ì ìhé àG ÄÆÆÈÇÄÄÙÆÆ
éðò øNòîe äàôe äçëL,חכמים ששיערו  צדקה, הדין והוא – ÄÀÈÅÈÇÂÇÈÄ

ומלבושים מזונות לצרכי  לשנה לו מספיקים דינר .(ר"ש )שמאתיים

øðéc øñç íéúàî Bì eéä: לכך (רמז דינר ותשעה תשעים מאה – ÈÈÇÄÈÅÄÈ
dwcv"óìà"),בגימטריא elôà,אדם בני  –úçàk Bì ïéðúBð– ÂÄÆÆÀÄÀÇÇ

זוז , אלף לו  נותן אחד אדם אם שכן  וכל  דינר, אחד כל אחת בשעה
ìhé äæ éøä.לקחת לו מותר –BáBç ìòáì ïéðkLîî eéä– ÂÅÆÄÙÈÀËÀÈÄÀÇÇ

א  זוז, במאתיים נכסים אמנם לו  חובו ,היו  לבעל  אותם שמישכן לא
החוב, את מהם יגבה ממנו  שלוה ההלואה את לו ישלם לא Bàשאם
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הארץ. עמי  עניים של  נאמנותם בענין ללמד מוסיפה משנתנו 

íéðîàð,העניים –iä ìòéç ÷ø,עני מעשר של שהוא לומר – ÆÁÈÄÇÇÈÈÇ
ד ). א, למעלה (עיין  פטור בפאה ברם, מדרבנן. במעשר  חייב שהירק

íéðîàð ïéàå,העניים –ìMáîä ìòלומר המבושל הירק על  – ÀÅÆÁÈÄÇÇÀËÈ
עני, מעשר של Bìשהוא äéä ïk íà àlà,לעני –èòî øác ÆÈÄÅÈÈÈÈËÈ

עני; מעשר  שהוא לומר  נאמן שאז  מבושל , ירק מעט –Cøc ïkLÆÅÆÆ
àéöBî úBéäì úéaä ìòaעני כלומרBñôlîמעשר  מאילפסו, – ÇÇÇÇÄÄÀÄÄÀÈ

מן  ומעשר  חי  ירק מלעשר הבית בעל שוכח שלפעמים מקדרתו,
לוקט  הבית בעל שכאשר  הטעם, מבארים ויש מועט. דבר  המבושל 
מועט, שהוא לפי  חי, כשהוא עני מעשר  ממנו מוציא אינו לצרכו, ירק

הבית  בעל  מבשל ולכן  ולבשלו, הירק במעט לטפל לעני לו כדאי  ולא
מבושל, ירק הרבה לעני יש אם אבל  מבושל. ירק לעני ונותן כולו  את

לבשלו  הבית בעל דרך שאין  עני , מעשר של  שהוא לומר  נאמן  אינו
הרבה כשהוא שלמה")תחילה .("מלאכת 
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עניים, מתנות שאר  ובין  עני  מעשר  בין  הבדל ויש  עני. במעשר עוסקת משנתנו
באים  בעצמם העניים אלא לעניים, מחלקן הבית בעל  אין  עניים מתנות ששאר
מחלקו הבית בעל  עני, מעשר ואילו הקודמים, בפרקים שלמדנו  כמו  אותן , ולוקטים

מחלקו? הוא וכיצד השדה m"anxdלעניים. "בעל ז): ו, עניים, מתנות (הל' כותב
המעשר  מן  עליו  שיעבור  עני  לכל נותן  עני, מעשר שם לו  והיה עניים, עליו  שעברו 

,eray ick:(יב כו , (דברים eraye".שנאמר  jixrya elk`e"הוא eray?וכמה ick
ללמד. משנתנו  באה זה דבר 

ïøba íéiðòì ïéúçBt ïéà אין בגורן , עני מעשר  כשמחלקים – ÅÂÄÈÂÄÄÇÙÆ
פחות מהעניים אחד לכל  íéøBòNנותנים á÷å íéhç á÷ éöçîÅÂÄÇÄÄÀÇÀÄ

אין  שעורים ואם קב, מחצי  פוחתים אין  חיטים נותנים שאם כלומר –
מקב הסאה,(רמב"ם )פוחתים ששית הוא הקב כשיעור. לוגים, ארבעה

ליטרים). (כ -2 ביצים וארבע ÷áעשרים éöç :øîBà øéàî éaø– ÇÄÅÄÅÂÄÇ
ïéîqkשעורים. éöçå á÷ והחטה" לב: ט, שמות (עיין חיטה מין  – ÇÈÅÄËÀÄ

úBøâBøbוהכוסמת"), á÷å,יבשות תאנים –äìác äðî Bà– ÀÇÀÀÈÆÀÅÈ
לתת צריכים במשקל, הנמכרות ודבוקות, דרוסות היינו dpn,תאנים

בערך). גרם 400) דינר  מאה ñøtמשקל :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÀÈ
דבלה. מנה ïééחצי  âG éöç ביצים שש הקב, רבע הוא הלוג – ÂÄÇÄ

ליטר ). úéòéáø(כ-½ :øîBà àáé÷ò éaø. יין הלוג –úéòéáø ÇÄÂÄÈÅÀÄÄÀÄÄ
ïîL. וחצי ביצה כשיעור –úéðéîL :øîBà àáé÷ò éaø הלוג – ÆÆÇÄÂÄÈÅÀÄÄ

úBøtäשמן. ìk øàLe? בגורן לעניים מהם מחלקים כמה –øîà ÀÈÈÇÅÈÇ
íøkîiL éãk :ìeàL àaà, העני –ézL ïBæî íäa çwéå ÇÈÈÀÅÆÄÀÀÅÀÄÇÈÆÀÀÅ

úBãeòñ: שנאמר מה לקיים שבעו ", "כדי שיעור והוא ליום; – À
כל וכן למשנתנו ), (בהקדמה למעלה שהזכרנו  כפי  ושבעו", "ואכלו
אמורים  דברים במה הם. שבעו" "כדי במשנתנו  שנימנו השיעורים
בגורן  עני מעשר  במחלק שבעו? כדי משיעור לעני פוחתים שאין

,(dcya), כרצונו להם מחלק ביתו , בתוך  עני מעשר במחלק אבל 
בשדה, אלא שבעו כדי  לעני ליתן  מצווה אדם שאין  כזית, ואפילו 

ליקח שם מוצא שאינו cer),משום biydl) הרבה יש בעיר  אבל 
לו  מפרשים ).שנותנים רמב"ם ; (תוספתא;
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מעשר  חלוקת בענין ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
עני.

Bæ äcî במשנה ששנינו כפי  עני, מעשר בחלוקת חכמים שקצבוה – ÄÈ
íéìàøNiáeהקודמת, íiåìáe ,íéðäka äøeîàאחד שכל  – ÂÈÇÙÂÄÇÀÄÄÇÄÀÀÅÄ

הללו  מהשיעורים יפחות לא בגורן עני  מעשר  מחלק כשהוא מהם,

הר"ב ) מתרומות (רמב "ם; המתפרנסים והלויים, הכהנים שגם כלומר  ,
מן  יפחתו  ולא לעניים עני מעשר  מתבואתם לתת חייבים וממעשרות

הקודמת במשנה ששנינו  כפי  הקצובה, ראשונה")המידה "משנה .(עיין
,miyxtn yie:ופירושה למקבל , אלא לנותן  אינה המשנה dcinשכוונת

miipr mil`xyiae miipr miielae miipr mipdka dxen` ef( ר"ש)כלומר ,
וללויים  עניים לכהנים עני  מעשר שכשנותנים להשמיע, באה שמשנתנו
פוחתים  אין ומעשרות, תרומות גם מקבלים שהם פי על  אף עניים,

שבעו " "כדי  לעיל  האמור  מהשיעור  טוב")להם יום ויש("תוספות  .
ולמעשר לתרומה שיעור  שאין פי  על שאף הוא, שהחידוש אומרים,

להם הניתן  עני  למעשר שיעור יש להם, אלבק )שמחלקים אבל(ר"ח .
אמורה  זו  שמידה להשמיענו, דווקא באה שמשנתנו  מפרש , הרא"ש 

מעשר לענין ובישראלים מעשר, לענין בלויים תרומה, לענין  בכהנים
בתוספתא: ששנו ממה הרא"ש  על שמקשה למלך" "משנה (עיין  עני

חושש"). ואינו שהם כל נותן ולווייה כהונה ìévî"מתנות äéä– ÈÈÇÄ
אלא  שבאו, לעניים שבידו עני  מעשר כל את לחלק לא שרוצה מי 

העניים, לקרוביו ממנו äöçîלהציל ìèBðהמעשר מחצית נוטל – ÅÆÁÈ
קרוביו , äöçîבשביל ïúBðå. שבאו לעניים –èòî øác Bì äéä ÀÅÆÁÈÈÈÈÈËÈ

למעלה, הקצובה כמידה עני  לכל  לתת כדי  בו  שאין עני , מעשר  של  –
íäéðôì ïúBð, העני מעשר  את העניים לפני מניח –ïé÷lçî ïäå ÅÄÀÅÆÀÅÀÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íäéðôì ïúBð,íäéðéa ïé÷lçî ïäå. ¥¦§¥¤§¥§©§¦¥¥¤
ÊíB÷îì íB÷nî øáBòä éðòì ïéúçBt ïéà,òìña ïéàñ òaøàî ïBéãðôa økkî.ïì–äðéì úñðøt Bì ïéðúBð. ¥£¦¤¨¦¨¥¦¨§¨¦¦¨§ª§§¥©§©§¦§¤©¨§¦©§¨©¦¨

úáL–GL ïBæî Bì ïéðúBðúBãeòñ L.éeçîzä ïî ìhé àG úBãeòñ ézL ïBæî Bì LiL éî;äøNò òaøà ïBæî ¨©§¦§¨§¦¤¤§§¥§¦Ÿ¦©©§§©§©¤§¥
ätwä ïî ìhé àG úBãeòñ.GLa ú÷lçúîe íéðLa úéaâð ätwäåäL. §¦Ÿ¦©ª¨§©ª¨¦§¥¦§©¦¦§©¤¤¦§¨

Áæeæ íéúàî Bì LiL éî,è÷ì ìhé àG,éðò øNòîe äàôe äçëL.øðéc øñç íéúàî Bì eéä,ïéðúBð óìà elôà ¦¤¤¨©¦¦Ÿ¤¤¦§¨¥¨©£©¨¦¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦
úçàk Bì–ìhé äæ éøä.BzLà úaúëì Bà BáBç ìòáì ïéðkLîî eéä,ìhé äæ éøä.øBkîì BúBà ïéáiçî ïéà §©©£¥¤¦Ÿ¨§ª§¨¦§©©¦§ª©¦§£¥¤¦Ÿ¥§©§¦¦§

íäéðôì ïúåð ,ïéúéðúîá ìéòì áåö÷ä øåòéùë åàáù íééðòä ïî ãçà ìëì úúì éãë åì øàùð àìù øîåìë ,èòåî øáã åì äéä åéáåø÷ êøåöì òéðöäå äöçî
:íäéðéá íé÷ìçî ïäå åãéá øàùðù äî

f.oeicpeta xkkníéøðéã 'ã àåä òìñäå ïéá÷ äùù àéä äàñ ìëù ,ïéá÷ ã"ë ïä ïéàñ òáøàå .òìñì íéàñ òáøà íéøëîð íéèçäùë ïåéãðåôá øëîðä øëë
.á÷ éöç àåä ïåéãðåôá øëîðä øëëä éøä ,íéðåéãðåô éðù äòîäå ,äòî ìëì á÷ ,ïéòî ã"ëì ïéá÷ ã"ë åàöîð ïéòî ã"ë òìñä àöîð ïéòî äùù øðéã ìëå
òáøà ÷åùá äàåáúä íéøëåîù êøòä éôë ïåéãðåôá á÷ éöç àåäù øëëä øëîéù øùôà éà äðéçèäå äééôàä úàéöéì øëúùäì äöåø éðåðçäù éðôî ìáà

éöçî ïéúçåô ïéà úåôàìå ïåçèì åéìòå ïøåâá éðòì äàåáú íé÷ìçîùëå .ãáìá á÷ä òáåø àìà ïåéãðåôá øëîðä øëëä äéäé àì êëéôì òìñá íéàñìáà ,á÷
ïéáåøéòá ïéôúúùî ãöéë ÷øôá ùøåôî éëäå .íéöéá äùù íäù á÷ä òáåø àìà äéäé àì éåôà øëë åì íéðúåðùë(á"ô):.dpil zqpxt:úåúñëå íéøëå äèî

.zecerq yly oefn:úåãåòñ ùìù úáùá ìåëàì íãà áééçù.iegnzd on lehi `léìòá éçúô ìò íéøéæçî íéàáâäù ,íåé ìëá ÷ìçúî éåçîúäù éôì
:éåçîú àø÷ð ìéùáúä úà åá íéîéùîù éìëäå ,íééðòä êøåöì ìéùáú íäî íéç÷åìå íåé ìëá íéúá.dtewd on lehi `láøòî ú÷ìçúî äôå÷äù éôì

:ù"òì úáù.mipya ziabp:íéðùî úåçô øåáöä ìò äøøù íéùåò ïéàå ,ä÷ãöä ìò íéðëùîîù éôì.dylya zwlgzneéðéãå úåðåîî éðéãë àéäù éôì
:äùìùá úåðåîî

g.fef miz`n:úåðåæîìå úåñëì úçà äðùì íé÷éôñî åìàù ïðáøì åäì íé÷.ezy` zaezkl e`:åéúçú úáùåé àéä åìéôàå.eyinyz ilk z`eíéìë
ãéáù äîî ìèåð åðéàå äòðöá ñðøôúîù ä÷ãö ìù äôå÷î ìèåð åðéàå äàôå äçëù è÷ì ìåèéì àáùë éìéî éðäå .íéìâøáå úåúáùá íäá ùîúùîù íéôé

`xephxa yexit

íäéðéa הדעות אחת לפי כחלק. חלק ביניהם מחלקים והעניים – ÅÅÆ
לקרוביו , מחצה שנטל  לאחר  שאם הוא, הסיפא פירוש  שבירושלמי 

והם  לפניהם נותן  שבאו , העניים בשביל  מועט דבר  אלא לו  נשאר לא
ביניהם אליהו").מחלקים וב"שנות בברטנורא  מבואר  (וכן

ז ה נ ש מ ר ו א ב

צדקה  לתת מישראל  אדם כל על  מצוה מהיבול, הניתנות העניים" "מתנות על נוסף
ולא  לבבך את תאמץ "לא ז -ח): טו, (דברים שנאמר ידו, השגת כפי איש לעניים,
– תפתח" "פתוח לו". ידך את תפתח פתוח כי  האביון. מאחיך  ידך  את תקפוץ
היו צדקה מוסדות ושני  ב). לא, מציעא (בבא אחרת עיר  לעניי בין עירך לעניי בין

א) ישראל : של קהילה בכל התנאים מחזרים dtewבימי היו שגבאיה צדקה) (של 
"קופה" עליו . הקצוב סכום ואחד אחד מכל  וגובים בשבוע שבוע מדי  הציבור על 
מעות  מחלקים היו זו מקופה הכספים. את לתוכו אוספים שהיו גדול  סל  היינו
לו שיספיק סכום ועני  עני  לכל  נותנים והיו  שבת, ערב בכל  העיר  לעניי צדקה

ב) ימים. לשבעה ממנה iegnz,למזונותיו מחלקים שהיו  צדקה, לקערת כינוי  והוא
מחזרים  היו  התמחוי גבאי  למקום. ממקום הנודדים אורחים, לעניים אוכל יום יום
צרכי את לספק כדי  כסף, נדבות או  מאכל  מיני  כל ואוספים הבתים על בוקר בכל
מהתמחוי, לעני  הניתן המזון  שיעור מהו  ללמד , באה משנתנו  – לתמחוי. האוכל 
בכמה  ללמד  המשנה באה כן  הקופה. מן או התמחוי מן ליהנות זכאי  אינו  ומי

לעניים. מתחלקת היא ובכמה צדקה, נגבית אנשים

íB÷îì íB÷nî øáBòä éðòì ïéúçBt ïéà המחלקים גבאים – ÅÂÄÆÈÄÈÅÄÈÀÈ
פחות  לא אחד  לכל  נותנים למקום, ממקום הנודדים לעניים מזון

òìña ïéàñ òaøàî ïBéãðôa økkî בפונדיון הנקנית לחם כיכר – ÄÄÈÀËÀÀÅÇÀÇÀÄÀÆÇ
הן  סאים ארבע בסלע. נמכרות חיטים סאים שארבע עשרים בשעה

ושמונה  ארבעים הוא הסלע קבים; ששה היא שהסאה קבים, וארבעה

בפונדיון  הנקנית וכיכר  פונדיונים, בשני  נמכר שקב נמצא פונדיונים.
הואיל אבל  ה. משנה לעיל  ששנינו כשיעור חיטים, קב חצי מדתה

שימכור אפשר  אי  הרי ואפייה, טחינה הוצאות לנכות צריך  והחנווני
לפיכך בשוק, התבואה שנמכרת כפי  בפונדיון, חיטים קב מחצי כיכר

כשמחלקים  ואמנם הקב. מרובע אלא בפונדיון  הנמכרת הכיכר תהא לא
אבל קב, מחצי לו  פוחתים אין  ולאפות לטחון ועליו לעני , תבואה

ביצים), 6 (כשיעור  הקב מרובע אלא אינה אפויה, כיכר לו כשנותנים
סעודות שתי  מזון ב).והוא ח , ללון ïì(עירובין נשאר העני  אם – È

הזה, äðéìבמקום úñðøt Bì ïéðúBð.וכסתות כרים מטה, –úáL ÀÄÇÀÈÇÄÈÈÇ
השבת, ביום שם לשבות נשאר  אם –GL ïBæî Bì ïéðúBðúBãeòñ L ÀÄÀÈÀ

סעודות. שלש  בשבת לאכול אדם שחייב –ézL ïBæî Bì LiL éîÄÆÆÀÀÅ
úBãeòñ,סעודות לשתי מזון  בסלו לו  שיש –éeçîzä ïî ìhé àG ÀÄÙÄÇÇÀ

לעיל. שבארנו כמו  לעניים, מזון ממנה שמחלקים מהקערה –ïBæîÀ
úBãeòñ äøNò òaøà,סעודות עשרה לארבע מזון לו  שיש  מי – ÇÀÇÆÀÅÀ

השבוע, לכל  לו מספיקות ätwäשהן  ïî ìhé àG המחלקת – ÄÙÄÇËÈ
החשבון  לעיל; שבארנו  כמו העיר , לעניי שבת ערב בכל צדקה מעות

לשבת, סעודות שלש כדלקמן : הוא לשבוע סעודות עשרה ארבע של
אחת  יום, בכל  סעודות שתי החול, ימי בששת סעודות עשרה ואחת

משום  בחשבון, לקחו שלא שבת, למוצאי (פרט בערב ואחת ביום
שלישית). סעודה במנחה íéðLaשאוכל  úéaâð ätwäåשני – ÀÇËÈÄÀÅÄÀÇÄ

הציבור על  שררה עושים שאין  לקופה, המעות את גובים צדקה גבאי 
משניים. GLaפחות ú÷lçúîeäL נעשית לעניים המעות חלוקת – ÄÀÇÆÆÄÀÈ

בשלושה  הנידונים ממונות כדיני היא הצדקה שחלוקת גבאים, בשלושה
שתיכף  לפי  בשלושה, ומתחלקת בשלושה נגבית התמחוי ברם, דיינים.

צורך יהא בשניים, תיעשה הגבייה ואם החלוקה, נעשית הגבייה אחר 
התמחוי לחלוקת שלישי ולחפש לטרוח כך  ב ;אחר  ח , בתרא  (בבא

קצובה רש "י) אינה לתמחוי והצדקה שהואיל  הטעם מבאר הרמב"ם .
לפיכך שעה, לפי מתנדב שהוא מה אלא יתן, אחד כל  כמה מראש

ממונות. דיני משום התמחוי בגביית גם יש

i y y m e i
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הקופה, ומן התמחוי  מן ליטול רשאי  אינו  מי  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
וצדקה. עניים מתנות ליטול  רשאי  אינו ומי רשאי מי  ללמד משנתנו  מוסיפה

æeæ íéúàî Bì LiL éî,דינר מאתיים היינו  –,è÷ì ìhé àG ÄÆÆÈÇÄÄÙÆÆ
éðò øNòîe äàôe äçëL,חכמים ששיערו  צדקה, הדין והוא – ÄÀÈÅÈÇÂÇÈÄ

ומלבושים מזונות לצרכי  לשנה לו מספיקים דינר .(ר"ש )שמאתיים

øðéc øñç íéúàî Bì eéä: לכך (רמז דינר ותשעה תשעים מאה – ÈÈÇÄÈÅÄÈ
dwcv"óìà"),בגימטריא elôà,אדם בני  –úçàk Bì ïéðúBð– ÂÄÆÆÀÄÀÇÇ

זוז , אלף לו  נותן אחד אדם אם שכן  וכל  דינר, אחד כל אחת בשעה
ìhé äæ éøä.לקחת לו מותר –BáBç ìòáì ïéðkLîî eéä– ÂÅÆÄÙÈÀËÀÈÄÀÇÇ

א  זוז, במאתיים נכסים אמנם לו  חובו ,היו  לבעל  אותם שמישכן לא
החוב, את מהם יגבה ממנו  שלוה ההלואה את לו ישלם לא Bàשאם

izdw - zex`ean zeipyn
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Búéa úàBLéîLú éìk úàå. ¤¥§¤§¥©§¦
Ëæeæ íéMîç Bì LiL éî,íäa ïúBðå àNBð àeäå–ìhé àG äæ éøä.éøö BðéàL éî ìëåìèBðå ìBhì C–Bðéà ¦¤¤£¦¦§¥§¥¨¤£¥¤¦Ÿ§¨¦¤¥¨¦¦§¥¥

úBiøaì CøèöiL ãò íìBòä ïî øèôð.éøvL éî ìëåìèBð Bðéàå ìBhì C–äð÷fä ïî úî BðéàñðøôiL ãò ¦§¨¦¨¨©¤¦§¨¥©§¦§¨¦¤¨¦¦§¥¥¥¥¦©¦§¨©¤§©§¥
BlMî íéøçà;øîBà áeúkä åéìòå(æ ,æé äéîøé):"Bçèáî 'ä äéäå 'äa çèáé øLà øábä Ceøa".ïcL ïic ïëå £¥¦¦¤§¨¨©¨¥¨©¤¤£¤¦§©©§¨¨¦§©§¥©¨¤¨

Bzîàì úîà ïéc.øbç àG BðéàL éî ìëå,àîeñ àGå,çqt àGå,íäî ãçàk Bîöò äNBòå–úî Bðéà ¦¡¤©£¦§¨¦¤¥¦¥§¨§¦¥©§¤©§§©©¥¤¥¥
íäî ãçàk äéäiL ãò äð÷fä ïî,øîàpL(ë ,æè íéøáã):"ócøz ÷ãö ÷ãö".ähîe ãçL ç÷BlL ïic ìëå ¦©¦§¨©¤¦§¤§©©¥¤¤¤¡©¤¤¤¤¦§Ÿ§¨©¨¤¥©Ÿ©©¤

ïécä úà–úBäk åéðéòL ãò äð÷fä ïî úî Bðéà,øîàpL(ç ,âë úåîù):çwú àG ãçLå",øeòé ãçMä ék ¤©¦¥¥¦©¦§¨©¤¥¨¥¤¤¡©§Ÿ©¦¨¦©Ÿ©§©¥
'Bâå "íéç÷t. ¦§¦§

‰ ‡ Ù ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:åùéîùú éìë øåëîéù ãò äàôå äçëù è÷ì åìéôà ìåèéì åúåà ïéçéðî ïéà æà ä÷ãö ìù äôå÷î ìèåð íà ìáà ,éàáâ
h.'eke fef miyng el yiy in:ïéãáò àìã íéúàîë ïéáè ïéãáòã ïéùîçã.'eke lhep epi`e lehil jixvy in lke÷ôúñîå äëàìîá åîöò ÷çåãù ïåâë

âñîå åì ïé÷éôñî åéãé äùòî ïéà íà ìáà .íéøçàî ñðøôúé àìù éãë åéãé äùòîáåðéàå ìåèéì êéøöä ìë åøîà äæ ìò äúéîì ïéáåø÷ øòö ééçá åîöò ó
:íéøçà ìò ïëù ìë ñééç àì äéùôð ìò åéìò íçøì øåñàå íéîã êôåù äæ éøä ìèåð

`xephxa yexit

BzLà úaúëì תגבה ימות או יגרשנה שאם לאשתו , שכתב – ÄÀËÇÄÀ
הללו, מהנכסים ìhéכתובתה äæ éøä,וצדקה עניים מתנות – ÂÅÆÄÙ

כעני . חשוב הוא הרי ממושכנים ונכסיו BúBàשהואיל  ïéáiçî ïéàÅÀÇÀÄ
העני , את –Búéa úà øBkîì,דירתו –BLéîLú éìk úàå– ÄÀÆÅÀÆÀÅÇÀÄ

מאתיים  לו שיהיו  כדי  ובחגים, בשבתות בהם שמשתמש  היפים כליו 
ליטול בא כשהוא אמורים? דברים במה עניים. מתנות יטול ולא דינר

נוטל שאינו כלומר  צדקה, של  מקופה נוטל ואינו ופאה, שכחה לקט
אין  צדקה של מקופה ליטול  בא אם אבל בצנעא; עניים מתנות אלא

היפים  כליו שימכור עד ופאה שכחה לקט אפילו ליטול  לו  מרשים
מהם פחותים אחרים יד )ויקנה ט , עניים  מתנות  הל' .(רמב"ם 

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íäa ïúBðå àNBð àeäå ,æeæ íéMîç Bì LiL éîומשתכר – ÄÆÆÂÄÄÀÅÀÅÈÆ
ìhéלמחייתו, àG äæ éøäדינר שחמישים וצדקה, עניים מתנות – ÂÅÆÄÙ

עושים שאינם דינר  ממאתיים יותר  שווים רווחים (ירושלמי).העושים

ìBhì Céøö BðéàL éî ìëå,צדקה –ìèBðå את גוזל ונמצא – ÀÈÄÆÅÈÄÄÀÅ
íìBòäהעניים, ïî øèôð Bðéà: כאן גורסים יש  –on zn epi` ÅÄÀÈÄÈÈ
,dpwfdúBiøaì CøèöiL ãò. עוני מחמת –CéøvL éî ìëå ÇÆÄÀÈÅÇÀÄÀÈÄÆÈÄ
ìBhì,צדקה –ìèBð Bðéàå עצמו ומפרנס רב בצמצום חי  אלא – ÄÀÅÅ

ממלאכתו , íéøçàבדוחק ñðøôiL ãò äð÷fä ïî úî BðéàÅÅÄÇÄÀÈÇÆÀÇÀÅÂÅÄ
BlMî;צדקה ליתן יוכל  ימיו שבסוף ה' לו  שיעזור –áeúkä åéìòå ÄÆÀÈÈÇÈ

"Bçèáî 'ä äéäå 'äa çèáé øLà øábä Ceøa" :øîBà– ÅÈÇÆÆÂÆÄÀÇÇÀÈÈÄÀÇ
הכתוב eiyxy"...וממשיך glyi laei lre min lr lezy urk dide"

אדם לבני  פריו הנותן  כעץ אחרים שיפרנס אנשיכלומר  ("תוספות

Bzîàì.שם") úîà ïéc ïcL ïic ïëå,עצמית נטייה כל  בלי – ÀÅÇÈÆÈÄÁÆÇÂÄ
הגבר "ברוך נאמר : עליו  אף איש, מפני  ירא ואינו בה' הוא שבוטח

מבטחו". ה' והיה בה' יבטח àGåאשר ,øbç àG BðéàL éî ìëåÀÈÄÆÅÄÅÀ
çqt àGå ,àîeñ–xbig,אחת ברגלו בשתיgqiteהיינו  היינו  ÈÀÄÅÇ

הך, היינו הם ופיסח שחיגר לפי "פיסח", גורסים שאינם ויש רגליו ;
משמעם  ושניהם המקרא, לשון  ו"פיסח" המשנה לשון ש"חיגר " אלא

רגליו  בשתי ובין  אחת ברגלו  שם")בין אנשי מקום ("תוספות  מכל  ;
וכדומה, סומא ולא חיגר לא שאינו íäîמי ãçàk Bîöò äNBòåÀÆÇÀÀÇÇÅÆ

ביותר , עליו  שירחמו  הבריות, את לרמות כדי –äð÷fä ïî úî BðéàÅÅÄÇÄÀÈ
íäî ãçàk äéäiL ãò, ממש מום בעל  –÷ãö ÷ãö" :øîàpL ÇÆÄÀÆÀÇÇÅÆÆÆÁÇÆÆÆÆ

ócøz–"digz ornl:גורסים יש כז ):xn`pyוגו'. יא , "yxece(משלי ÄÀÙ
Ð "secxz wcv wcv" :xne`e ,"ep`eaz drxודורש" שהפסוק, כלומר 

וכו', סומא או חיגר עצמו  שעושה מי  על ראיה הוא תבואנו" רעה
לאמיתו . אמת דין שדן דיין  על  ראיה הוא תרדוף", צדק "צדק והפסוק

ïécä úà ähîe ãçL ç÷BlL ïic ìëå כאילו עצמו  שעושה – ÀÈÇÈÆÅÇÙÇÇÆÆÇÄ
zn`d z` d`ex epi` את מזכה כשהוא אפילו  או  הזכאי , את ומחייב

מחמת טוב")שוחדהזכאי יום  ãò,("תוספת äð÷fä ïî úî BðéàÅÅÄÇÄÀÈÇ
úBäk åéðéòL–, עיניו אור çwú,שמאבד àG ãçLå" :øîàpL ÆÅÈÅÆÆÁÇÀÙÇÄÈ

'Bâå "íéç÷t øeòé ãçMä ék:במשנתנו גורס הגר"א –oke" ÄÇÙÇÀÇÅÄÀÄÀ
epi` ,oicd z` dhne cgey gwely oiic lke .ezin`l zn` oic ocy oiic
.'ebe "migwt xeeri cgeyd ik" :xn`py ,zedk eipiry cr dpwfd on zn
zn epi` ,mdn cg`k envr dyere ...`neq `le xbig `l epi`y in lke
:xn`pe ,"ep`eaz drx yxece" :xn`py ,mdn cg`k didiy cr dpwfd on

"secxz wcv wcv" לראיה מובא משנתנו את המסיים שהפסוק כלומר –

כדי בסוף, מובא והוא שבארנו , כמו לאמיתו , אמת דין שדן  דיין  על 
טוב בדבר  המסכת את אליהו").לסיים ("שנות

y c e w z a y
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עמי של ולפירות לתבואה כינוי הוא "דמאי" כי  למסכתנו, בפתיחה הזכרנו כבר 
חייב  הארץ מעם ופירות תבואה והלוקח המעשרות; על  חשודים שהם הארץ,

לעיל. שהבאנו גדול  כהן  יוחנן  כתקנת "דמאי ", מדין לעשרם מונה epzpynאיפוא
אלו פירות שהלוקח כלומר  "דמאי ", לענין  חכמים בהם שהקלו פירות סוגי כמה
אחד הדבר : בטעם בירושלמי  אמוראים ונחלקו  לעשרם. חייב אינו הארץ, מעם
חשודים  הארץ עמי  אין ולכן חשובים אינם אלו שפירות משום הוא שהטעם סובר 
אינם  הללו  הפירות שרוב משום סובר ואחד  מעשרותיהם; להפריש  שלא עליהם
הפקר , משום הסובר  לדעת ברם, המעשרות. מן פטור והפקר  ההפקר, מן  אלא באים
הארץ  עם אמר אם (כגון  ודאי  טבל  גם אלא המעשרות מן פטור  "דמאי " רק לא
משום  אלא "דמאי" משנתנו נקטה ולא פטור, מעשרותיהם) הופרשו שלא ללוקח,
שפירות  משום הוא הטעם שאמנם מפרשים, ויש  "דמאי ". בענין עוסקת שמסכתנו
לענין אלא בהם הקילו לא אבל נשמרים, ואינם הפקר ורובם חשובים אינם אלו
המעשרות, מן פטור והפקר ההפקר , מן  באים ספק ספקות: שני  בהם שיש לפי  דמאי,

מעשרותיהם הופרשו  שמא השמור , מן באים אם m"anxdl;ואפילו  zeipynd yexit)
.(`xephxa
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‡éàîcaL ïélwä:ïéúéMä,ïéîéøäå,ïéãøæòäå,çeL úBðáe,äî÷L úBðáe,äøîzä úBìáBðå,ïéðôbäå,ätöpäå; ©©¦¤©§©©¦¦§¨¦¦§¨ª§¨¦§©§¦§¨§§©§¨¨§©ª§¦§©¦§¨
äãeäéáe:âBàä,äãeäéaL õîçäå,øañkäå.äãeäé éaøøîBà:ïéøeèt ïéúéMä ìk,äøôec ìMî õeç;ïéîéøä ìk ¦¨¨§©Ÿ¤¤¦¨§©ª§¨©¦§¨¥¨©¦¦§¦¦¤§¨¨¨¦¦
ïéøeèt,äðBî÷L éîéøî õeç;úBøeèt äî÷L úBða ìk,úBôèñnä ïî õeç. §¦¥¦¥¦§¨¨§¦§¨§¦©ª§¨

È‡Ó„ ˙ÎÒÓ

``.i`ncay oilwdúéàå ,éáéùç àìã íåùî ø÷ôää ïî íéàá ïú÷æçù éôì ,éàîã ïøùòì àìù ïéúéðúîá íéøëæðä åììä úåøéôä ìò íéîëç åì÷äù
äàåáúä íä éàîãå .åøùòúð àîù øùòîá íéáééçå øåîùä ïî íéàáù øîåì àöîú íà åìéôàå ,øùòîä ïî íéøåèôå ø÷ôää ïî íéàá ÷ôñ é÷éôñ éøú åäá
íà ãáìá éðù øùòîå øùòî úîåøú íäî ùéøôäì êéøö õøàä éîòî úåøéô ç÷åìä øáçäå .úåøùòîä ìò íéãåùç íäù õøàä éîòî íéç÷ìðä úåøéôäå
.äá íéøäæð ìëäå éøëä ìë úøèåô úçà äèçù øåòéù äì ïéàå ,äúéîá àéäù éôì äéìò õøàä éîò åãùçð àì äìåãâ äîåøú ìáà ,éðù øùòî úðù àéä
úåøùòîä ìåèéì íéàáä éðòì åà éåìì øîåì úåøéôä ìòá ìåëéù éôì ,íäéìò íéãåùç õøàä éîòù ô"òà éàîãä ïî àéöåäì ö"à éðò øùòîå ïåùàø øùòîå
àìù ìáè ìëåàäù ,éëä øîéîì àëéì øùòî úîåøúá ìáà .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä àúëåã ìëá ì"é÷ã ,ìåèå íéøùåòî åììä úåøéô ïéàù äéàø àáä
:íéìùåøéì õåç åìëàì àìù åà äàîåèá åìëàì àìù éãë éîð éðù øùòîå ,øùòî úîåøúì äì ïðéùéøôî àøåñà íåùîå äúéî áééç äðåäë úåðúî åðîî åîøåä

.oiziyd:úåéøáãî íéðàú.oinixde:æ"òìá é÷"àøöìåô êåøòä 'éô.oicxfere:ù"éáøåñ æ"òìáå ã"åøòæ éáøòá.gey zepaeùìùî úåìãâúîä úåðáì íéðàú
:íéøòéá íéìãâúîå ,íéðù ùìùì íéðù.dnwy zepae:ïåîøòá úáëøåîä äðàú.dxnz zelaepeíéçéðîå ïúåà ïéùìåúå ïìéàá ïéìùáúî íðéàù íéøîú

ìùáúéù ãò äæ ìò äæ íúåà:ïìåùá íãå÷ çåøä ïúìéôäù íéøîú äøîú úåìáåð íéøîåà ùéå .å.miptebéùå÷áå øéöáä óåñá ïôâá ïúåà íéçéðîù íéáðò
:íéìùáúî.dtvpd:æ"òìá é"øôéà÷ ïéøå÷ù óìö.be`dúåîåãà úåìëùà ïéîë äùåòù ïìéà àåäù øîåà í"áîøå .é"ìåàéðøå÷ æ"òìá åì ïéøå÷ù íåãà éøô

:äãåäéá áåùç éøôä äæ äéä àìå .÷"àîåñ éáøòá åì ïéøå÷å úåîåãà.unegdeìëå íéëñð åðîî íéàéáî åéäù éôì õéîçî äãåäéáù ïééä äéä àì äìçúá
äãåäéá óà éàîãá áééç õîåçä ïééä ïî àá õîåçäå íéëñð åìèáù øçàì ìáà .øåèô äãåäéáù õîåçä êëéôì ãîúä ïî àìà àá äéä àì äãåäéáù õîåçä

:úåîå÷î øàùá åîë.xaqekdeãâ òøæë(æè úåîù):æ"òìá å"øãðàéìåë øáñåë éîìùåøé íåâøú.`xteicïåé ïåùìá åéã .äðùá íéîòô éðù åéúåøéô ïòåèù
:íéðù.dpenwy:íå÷î íù.qethqend:é"øë äëìä ïéàå .ø÷ôää ïî ïéàá ïéàù ïú÷æçå ïä íéáåùç åìà ìëù .ïäéìàî åò÷áúðù ãò ïìéàá åìùáúðù

`xephxa yexit

éàîcaL ïélwä חכמים בהם הקלו  להלן המפורטים הפירות – ÇÇÄÆÇÀÇ
מהטעמים  מלעשרם, פטור  הארץ מעם אותם שהלוקח "דמאי", לענין 

למשנתנו ): (בהקדמה למעלה הראשונות ïéúéMäשהזכרנו  התאנים – ÇÄÄ
העלים מתחת ונושרות (ירושלמי),היוצאות יפה מתבשלות שאינן

בוסר, כשהן גורסים:ïéîéøäåמהאילן  ויש הסנה; אילן פרי  – ÀÈÄÄ
;oinicde קוצניים ענפים בעל אילן  מין  של  לפרי היא הכוונה מקום מכל 

דו"ם). בערבית: נקרא אחר:ïéãøæòäå(הפרי  בנוסח –mixxferde ÀÈËÀÈÄ
הוורדניים; ממשפחת בר שיח פרי דומים – ופירותיו  לבנים השיח פרחי 

קטנים, çeLלתפוחים úBðáe מ גרועות– תאנים äî÷Lין úBðáe ÀÇÀÄÀÈ
השקמה, לפרי הדומות תאנים מפרשים: ויש  השקמה; עץ פרי –

äøîzä úBìáBðå, בישולן קודם האילן מן  הנושרות התמרים – ÀÀÇÀÈÈ
ïéðôbäå ירק מין  מפרשים: ויש יפה; מתבשלים שאינם ענבים מין  – ÀÇËÀÄ

לשבת, הדומה הצלף.ätöpäåריחני פרי  –äãeäéáe בארץ – ÀÇÄÀÈÄÈ
בו âBàäיהודה: ויש  ירקרקים, שפרחיו (סומק) נמוך  עץ הוא – È

אדומים, אשכולות הם ופירותיו עורות, לעיבוד  המשמשים חמרים

ביהודה. חשובים äãeäéaLשאינם õîçäå מן בא היה שלא – ÀÇÙÆÆÄÈ
(תמד שם חשוב היה לא ולכן  שהחמיץ, התמד  מן  אלא שהחמיץ היין

במים), ענבים של וזגים חרצנים ממשרת הנעשה משקה øañkäåÀÇËÀÈהוא
לא). טז , שמות – גד" ("כזרע שבמקרא "גד" היינו  –äãeäé éaøÇÄÀÈ

ïéøeèt ïéúéMä ìk :øîBà מעם אותם שהלוקח "דמאי", מדין  – ÅÈÇÄÄÀÄ
מלעשרם, פטור  äøôecהארץ ìMî õeç שעושה תאנה מין – ÄÆÀÈ

טובות  תאנים שלה השיתין  ואף ובקיץ, באביב בשנה, פעמיים פירות
ïéøeètהן; ïéîéøä ìk," דמאי" מדין –çäðBî÷L éîéøî õe ÈÈÄÄÀÄÅÄÅÄÀÈ

בשקמונה; הגדלים הרימים –úBøeèt äî÷L úBða ìk מדין – ÈÀÄÀÈÀ
úBôèñnäדמאי, ïî õeç ששוהות מוסטפות, שקמה מבנות – ÄÇËÀÈ

השקמה, פרי פציעת היינו ש"סטף" מבארים ויש שמתבקעות. עד באילן
הם, חשובים הללו  הפירות כל להבשיל ; ממהר  הוא כך  ידי שעל

משום  במעשרות הם חייבים הלכך  ההפקר , מן  באים שאינם וחזקתם
dcedi.דמאי . iaxk dkld oi`e
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זה  שני  ומעשר  שהואיל  ללמד, באה והיא דמאי, של שני במעשר עוסקת משנתנו

הנוהגים  דלקמן הדינים לגבי  חכמים בו  הקלו  לפיכך מספק, אלא הופרש  לא

והם: ודאי , של שני במעשר
מוסיף זה הרי  לירושלים, דמיו את להעלות כדי  שלו , שני  מעשר  הפודה ynegא)

שהוא  לפי  "חומש ", (ונקרא הקרן מסכום רבע שהוא מבחוץ חומש היינו הקרן , על 
שאם  כגון  מבחוץ"), "חומש הביטוי ומכאן  ביחד, והחומש  מהקרן  החמישי החלק
"ואם  לא): כז , (ויקרא שנאמר חמישה, נותן  הוא הרי סלעים, ארבעה שווה היה

עליו ". יוסף חמישיתו ממעשרו , איש יגאל גאל 
בערב  לשמיטה, השביעית ובשנה הרביעית בשנה היינו  שנים, שלש כל  בסוף ב)
במשך אצלו שהשהה והמעשרות התרומות כל  מרשותו לבער אדם חייב הפסח,
– ראשון מעשר לכהן , נותנן  – מעשר  ותרומת תרומה לו  יש אם השנים; שלש 
שני, מעשר  פירות בידו נשארו  אם ברם, לעניים. נותנו  – עני מעשר ללוי, נותנו

שורפם או  לים ומשליכם העולם, מן לבערם חייב הוא (דברים (m"anx)הרי  שנאמר ,
כו, (שם ונאמר  וגו'; תבואתך" מעשר  כל  את תוציא שנים שלש "מקצה כח): יד,
לפני ואמרת השלישית... בשנה תבואתך מעשר כל  את לעשר תכלה "כי יבֿיג):
שני" מעשר זה – הקודש "בערתי ודרשו : וגו ', הבית מן  הקודש  בערתי אֿלהיך  ה'

וכו '.
שהמת  זמן  כל  עליהם, להתאבל חייב שהוא הקרובים מן  אחד לו  שמת מי ג)

נקר  היום, סוף עד  קבורתו  לאחר וכן  לפניו, מעשר `ope,אמוטל  לאכול  לו ואסור
ממנו ", באוני  אכלתי "לא יד): שם, (שם המעשר וידוי  בפרשת שנאמר  שני ,
אסור  שני  שמעשר  ומכאן, אונן; בהיותי  השני המעשר מן אכלתי  לא ופירושו:

לאונן. באכילה
אותם  קלטו  שכבר  משם, להוציאם אסור  לירושלים, שנכנסו  שני מעשר  פירות ד )
מעשר  מהם הפרישו  כך ואחר ירושלים בתוך שעברו  טבל  פירות וכן  העיר . מחיצות
ולאכלו להחזירו חייבים אלא לפדותו , רשאים אין שוב לירושלים, מחוץ שני 
מחיצות  קלטוהו כבר הטבל, פירות בתוך  היה השני  והמעשר  שהואיל  בירושלים,

הֿו ). ג, שני  מעשר  (מסכת ירושלים
להעלותם  וחייבים בדרכים, מועט אפילו  מהם לאבד אסור שני  מעשר  פירות ה)

לירושלים פדיונם דמי או h).כולם ,` ipy xyrn 'ld m"anx)
שמצוה  לפי  בירושלים, שיאכלם הארץ לעם שני מעשר מפירות נותנים אין  ו )

ג). ג, שני (מעשר בטומאה יאכלם הארץ עם שמא וחוששים בטהרה, לאכלם
בין אחרות, מעות על אותן מחללים אין  שני , מעשר פירות בהן שפדו מעות ז )
מדינות  שתי היינו  מלכים, שני של  לסלעים (פרט כסף של מעות על כסף של  מעות
נחושת  של בין  גבוה), יותר השני  של ערכו  אם בסלע, סלע לחלל  שמותר שונות,
ברם, כסף. של  על נחושת של בין  נחושת, של  על כסף של בין  נחושת, של על 

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëæeæ íéMîç Bì LiL éî,íäa ïúBðå àNBð àeäå–ìhé àG äæ éøä.éøö BðéàL éî ìëåìèBðå ìBhì C–Bðéà ¦¤¤£¦¦§¥§¥¨¤£¥¤¦Ÿ§¨¦¤¥¨¦¦§¥¥

úBiøaì CøèöiL ãò íìBòä ïî øèôð.éøvL éî ìëåìèBð Bðéàå ìBhì C–äð÷fä ïî úî BðéàñðøôiL ãò ¦§¨¦¨¨©¤¦§¨¥©§¦§¨¦¤¨¦¦§¥¥¥¥¦©¦§¨©¤§©§¥
BlMî íéøçà;øîBà áeúkä åéìòå(æ ,æé äéîøé):"Bçèáî 'ä äéäå 'äa çèáé øLà øábä Ceøa".ïcL ïic ïëå £¥¦¦¤§¨¨©¨¥¨©¤¤£¤¦§©©§¨¨¦§©§¥©¨¤¨

Bzîàì úîà ïéc.øbç àG BðéàL éî ìëå,àîeñ àGå,çqt àGå,íäî ãçàk Bîöò äNBòå–úî Bðéà ¦¡¤©£¦§¨¦¤¥¦¥§¨§¦¥©§¤©§§©©¥¤¥¥
íäî ãçàk äéäiL ãò äð÷fä ïî,øîàpL(ë ,æè íéøáã):"ócøz ÷ãö ÷ãö".ähîe ãçL ç÷BlL ïic ìëå ¦©¦§¨©¤¦§¤§©©¥¤¤¤¡©¤¤¤¤¦§Ÿ§¨©¨¤¥©Ÿ©©¤

ïécä úà–úBäk åéðéòL ãò äð÷fä ïî úî Bðéà,øîàpL(ç ,âë úåîù):çwú àG ãçLå",øeòé ãçMä ék ¤©¦¥¥¦©¦§¨©¤¥¨¥¤¤¡©§Ÿ©¦¨¦©Ÿ©§©¥
'Bâå "íéç÷t. ¦§¦§

‰ ‡ Ù ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:åùéîùú éìë øåëîéù ãò äàôå äçëù è÷ì åìéôà ìåèéì åúåà ïéçéðî ïéà æà ä÷ãö ìù äôå÷î ìèåð íà ìáà ,éàáâ
h.'eke fef miyng el yiy in:ïéãáò àìã íéúàîë ïéáè ïéãáòã ïéùîçã.'eke lhep epi`e lehil jixvy in lke÷ôúñîå äëàìîá åîöò ÷çåãù ïåâë

âñîå åì ïé÷éôñî åéãé äùòî ïéà íà ìáà .íéøçàî ñðøôúé àìù éãë åéãé äùòîáåðéàå ìåèéì êéøöä ìë åøîà äæ ìò äúéîì ïéáåø÷ øòö ééçá åîöò ó
:íéøçà ìò ïëù ìë ñééç àì äéùôð ìò åéìò íçøì øåñàå íéîã êôåù äæ éøä ìèåð

`xephxa yexit

BzLà úaúëì תגבה ימות או יגרשנה שאם לאשתו , שכתב – ÄÀËÇÄÀ
הללו, מהנכסים ìhéכתובתה äæ éøä,וצדקה עניים מתנות – ÂÅÆÄÙ

כעני . חשוב הוא הרי ממושכנים ונכסיו BúBàשהואיל  ïéáiçî ïéàÅÀÇÀÄ
העני , את –Búéa úà øBkîì,דירתו –BLéîLú éìk úàå– ÄÀÆÅÀÆÀÅÇÀÄ

מאתיים  לו שיהיו  כדי  ובחגים, בשבתות בהם שמשתמש  היפים כליו 
ליטול בא כשהוא אמורים? דברים במה עניים. מתנות יטול ולא דינר

נוטל שאינו כלומר  צדקה, של  מקופה נוטל ואינו ופאה, שכחה לקט
אין  צדקה של מקופה ליטול  בא אם אבל בצנעא; עניים מתנות אלא

היפים  כליו שימכור עד ופאה שכחה לקט אפילו ליטול  לו  מרשים
מהם פחותים אחרים יד )ויקנה ט , עניים  מתנות  הל' .(רמב"ם 

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íäa ïúBðå àNBð àeäå ,æeæ íéMîç Bì LiL éîומשתכר – ÄÆÆÂÄÄÀÅÀÅÈÆ
ìhéלמחייתו, àG äæ éøäדינר שחמישים וצדקה, עניים מתנות – ÂÅÆÄÙ

עושים שאינם דינר  ממאתיים יותר  שווים רווחים (ירושלמי).העושים

ìBhì Céøö BðéàL éî ìëå,צדקה –ìèBðå את גוזל ונמצא – ÀÈÄÆÅÈÄÄÀÅ
íìBòäהעניים, ïî øèôð Bðéà: כאן גורסים יש  –on zn epi` ÅÄÀÈÄÈÈ
,dpwfdúBiøaì CøèöiL ãò. עוני מחמת –CéøvL éî ìëå ÇÆÄÀÈÅÇÀÄÀÈÄÆÈÄ
ìBhì,צדקה –ìèBð Bðéàå עצמו ומפרנס רב בצמצום חי  אלא – ÄÀÅÅ

ממלאכתו , íéøçàבדוחק ñðøôiL ãò äð÷fä ïî úî BðéàÅÅÄÇÄÀÈÇÆÀÇÀÅÂÅÄ
BlMî;צדקה ליתן יוכל  ימיו שבסוף ה' לו  שיעזור –áeúkä åéìòå ÄÆÀÈÈÇÈ

"Bçèáî 'ä äéäå 'äa çèáé øLà øábä Ceøa" :øîBà– ÅÈÇÆÆÂÆÄÀÇÇÀÈÈÄÀÇ
הכתוב eiyxy"...וממשיך glyi laei lre min lr lezy urk dide"

אדם לבני  פריו הנותן  כעץ אחרים שיפרנס אנשיכלומר  ("תוספות

Bzîàì.שם") úîà ïéc ïcL ïic ïëå,עצמית נטייה כל  בלי – ÀÅÇÈÆÈÄÁÆÇÂÄ
הגבר "ברוך נאמר : עליו  אף איש, מפני  ירא ואינו בה' הוא שבוטח

מבטחו". ה' והיה בה' יבטח àGåאשר ,øbç àG BðéàL éî ìëåÀÈÄÆÅÄÅÀ
çqt àGå ,àîeñ–xbig,אחת ברגלו בשתיgqiteהיינו  היינו  ÈÀÄÅÇ

הך, היינו הם ופיסח שחיגר לפי "פיסח", גורסים שאינם ויש רגליו ;
משמעם  ושניהם המקרא, לשון  ו"פיסח" המשנה לשון ש"חיגר " אלא

רגליו  בשתי ובין  אחת ברגלו  שם")בין אנשי מקום ("תוספות  מכל  ;
וכדומה, סומא ולא חיגר לא שאינו íäîמי ãçàk Bîöò äNBòåÀÆÇÀÀÇÇÅÆ

ביותר , עליו  שירחמו  הבריות, את לרמות כדי –äð÷fä ïî úî BðéàÅÅÄÇÄÀÈ
íäî ãçàk äéäiL ãò, ממש מום בעל  –÷ãö ÷ãö" :øîàpL ÇÆÄÀÆÀÇÇÅÆÆÆÁÇÆÆÆÆ

ócøz–"digz ornl:גורסים יש כז ):xn`pyוגו'. יא , "yxece(משלי ÄÀÙ
Ð "secxz wcv wcv" :xne`e ,"ep`eaz drxודורש" שהפסוק, כלומר 

וכו', סומא או חיגר עצמו  שעושה מי  על ראיה הוא תבואנו" רעה
לאמיתו . אמת דין שדן דיין  על  ראיה הוא תרדוף", צדק "צדק והפסוק

ïécä úà ähîe ãçL ç÷BlL ïic ìëå כאילו עצמו  שעושה – ÀÈÇÈÆÅÇÙÇÇÆÆÇÄ
zn`d z` d`ex epi` את מזכה כשהוא אפילו  או  הזכאי , את ומחייב

מחמת טוב")שוחדהזכאי יום  ãò,("תוספת äð÷fä ïî úî BðéàÅÅÄÇÄÀÈÇ
úBäk åéðéòL–, עיניו אור çwú,שמאבד àG ãçLå" :øîàpL ÆÅÈÅÆÆÁÇÀÙÇÄÈ

'Bâå "íéç÷t øeòé ãçMä ék:במשנתנו גורס הגר"א –oke" ÄÇÙÇÀÇÅÄÀÄÀ
epi` ,oicd z` dhne cgey gwely oiic lke .ezin`l zn` oic ocy oiic
.'ebe "migwt xeeri cgeyd ik" :xn`py ,zedk eipiry cr dpwfd on zn
zn epi` ,mdn cg`k envr dyere ...`neq `le xbig `l epi`y in lke
:xn`pe ,"ep`eaz drx yxece" :xn`py ,mdn cg`k didiy cr dpwfd on

"secxz wcv wcv" לראיה מובא משנתנו את המסיים שהפסוק כלומר –

כדי בסוף, מובא והוא שבארנו , כמו לאמיתו , אמת דין שדן  דיין  על 
טוב בדבר  המסכת את אליהו").לסיים ("שנות

y c e w z a y

é à î ã ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

עמי של ולפירות לתבואה כינוי הוא "דמאי" כי  למסכתנו, בפתיחה הזכרנו כבר 
חייב  הארץ מעם ופירות תבואה והלוקח המעשרות; על  חשודים שהם הארץ,

לעיל. שהבאנו גדול  כהן  יוחנן  כתקנת "דמאי ", מדין לעשרם מונה epzpynאיפוא
אלו פירות שהלוקח כלומר  "דמאי ", לענין  חכמים בהם שהקלו פירות סוגי כמה
אחד הדבר : בטעם בירושלמי  אמוראים ונחלקו  לעשרם. חייב אינו הארץ, מעם
חשודים  הארץ עמי  אין ולכן חשובים אינם אלו שפירות משום הוא שהטעם סובר 
אינם  הללו  הפירות שרוב משום סובר ואחד  מעשרותיהם; להפריש  שלא עליהם
הפקר , משום הסובר  לדעת ברם, המעשרות. מן פטור והפקר  ההפקר, מן  אלא באים
הארץ  עם אמר אם (כגון  ודאי  טבל  גם אלא המעשרות מן פטור  "דמאי " רק לא
משום  אלא "דמאי" משנתנו נקטה ולא פטור, מעשרותיהם) הופרשו שלא ללוקח,
שפירות  משום הוא הטעם שאמנם מפרשים, ויש  "דמאי ". בענין עוסקת שמסכתנו
לענין אלא בהם הקילו לא אבל נשמרים, ואינם הפקר ורובם חשובים אינם אלו
המעשרות, מן פטור והפקר ההפקר , מן  באים ספק ספקות: שני  בהם שיש לפי  דמאי,

מעשרותיהם הופרשו  שמא השמור , מן באים אם m"anxdl;ואפילו  zeipynd yexit)
.(`xephxa
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‡éàîcaL ïélwä:ïéúéMä,ïéîéøäå,ïéãøæòäå,çeL úBðáe,äî÷L úBðáe,äøîzä úBìáBðå,ïéðôbäå,ätöpäå; ©©¦¤©§©©¦¦§¨¦¦§¨ª§¨¦§©§¦§¨§§©§¨¨§©ª§¦§©¦§¨
äãeäéáe:âBàä,äãeäéaL õîçäå,øañkäå.äãeäé éaøøîBà:ïéøeèt ïéúéMä ìk,äøôec ìMî õeç;ïéîéøä ìk ¦¨¨§©Ÿ¤¤¦¨§©ª§¨©¦§¨¥¨©¦¦§¦¦¤§¨¨¨¦¦
ïéøeèt,äðBî÷L éîéøî õeç;úBøeèt äî÷L úBða ìk,úBôèñnä ïî õeç. §¦¥¦¥¦§¨¨§¦§¨§¦©ª§¨

È‡Ó„ ˙ÎÒÓ

``.i`ncay oilwdúéàå ,éáéùç àìã íåùî ø÷ôää ïî íéàá ïú÷æçù éôì ,éàîã ïøùòì àìù ïéúéðúîá íéøëæðä åììä úåøéôä ìò íéîëç åì÷äù
äàåáúä íä éàîãå .åøùòúð àîù øùòîá íéáééçå øåîùä ïî íéàáù øîåì àöîú íà åìéôàå ,øùòîä ïî íéøåèôå ø÷ôää ïî íéàá ÷ôñ é÷éôñ éøú åäá
íà ãáìá éðù øùòîå øùòî úîåøú íäî ùéøôäì êéøö õøàä éîòî úåøéô ç÷åìä øáçäå .úåøùòîä ìò íéãåùç íäù õøàä éîòî íéç÷ìðä úåøéôäå
.äá íéøäæð ìëäå éøëä ìë úøèåô úçà äèçù øåòéù äì ïéàå ,äúéîá àéäù éôì äéìò õøàä éîò åãùçð àì äìåãâ äîåøú ìáà ,éðù øùòî úðù àéä
úåøùòîä ìåèéì íéàáä éðòì åà éåìì øîåì úåøéôä ìòá ìåëéù éôì ,íäéìò íéãåùç õøàä éîòù ô"òà éàîãä ïî àéöåäì ö"à éðò øùòîå ïåùàø øùòîå
àìù ìáè ìëåàäù ,éëä øîéîì àëéì øùòî úîåøúá ìáà .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä àúëåã ìëá ì"é÷ã ,ìåèå íéøùåòî åììä úåøéô ïéàù äéàø àáä
:íéìùåøéì õåç åìëàì àìù åà äàîåèá åìëàì àìù éãë éîð éðù øùòîå ,øùòî úîåøúì äì ïðéùéøôî àøåñà íåùîå äúéî áééç äðåäë úåðúî åðîî åîøåä

.oiziyd:úåéøáãî íéðàú.oinixde:æ"òìá é÷"àøöìåô êåøòä 'éô.oicxfere:ù"éáøåñ æ"òìáå ã"åøòæ éáøòá.gey zepaeùìùî úåìãâúîä úåðáì íéðàú
:íéøòéá íéìãâúîå ,íéðù ùìùì íéðù.dnwy zepae:ïåîøòá úáëøåîä äðàú.dxnz zelaepeíéçéðîå ïúåà ïéùìåúå ïìéàá ïéìùáúî íðéàù íéøîú

ìùáúéù ãò äæ ìò äæ íúåà:ïìåùá íãå÷ çåøä ïúìéôäù íéøîú äøîú úåìáåð íéøîåà ùéå .å.miptebéùå÷áå øéöáä óåñá ïôâá ïúåà íéçéðîù íéáðò
:íéìùáúî.dtvpd:æ"òìá é"øôéà÷ ïéøå÷ù óìö.be`dúåîåãà úåìëùà ïéîë äùåòù ïìéà àåäù øîåà í"áîøå .é"ìåàéðøå÷ æ"òìá åì ïéøå÷ù íåãà éøô

:äãåäéá áåùç éøôä äæ äéä àìå .÷"àîåñ éáøòá åì ïéøå÷å úåîåãà.unegdeìëå íéëñð åðîî íéàéáî åéäù éôì õéîçî äãåäéáù ïééä äéä àì äìçúá
äãåäéá óà éàîãá áééç õîåçä ïééä ïî àá õîåçäå íéëñð åìèáù øçàì ìáà .øåèô äãåäéáù õîåçä êëéôì ãîúä ïî àìà àá äéä àì äãåäéáù õîåçä

:úåîå÷î øàùá åîë.xaqekdeãâ òøæë(æè úåîù):æ"òìá å"øãðàéìåë øáñåë éîìùåøé íåâøú.`xteicïåé ïåùìá åéã .äðùá íéîòô éðù åéúåøéô ïòåèù
:íéðù.dpenwy:íå÷î íù.qethqend:é"øë äëìä ïéàå .ø÷ôää ïî ïéàá ïéàù ïú÷æçå ïä íéáåùç åìà ìëù .ïäéìàî åò÷áúðù ãò ïìéàá åìùáúðù

`xephxa yexit

éàîcaL ïélwä חכמים בהם הקלו  להלן המפורטים הפירות – ÇÇÄÆÇÀÇ
מהטעמים  מלעשרם, פטור  הארץ מעם אותם שהלוקח "דמאי", לענין 

למשנתנו ): (בהקדמה למעלה הראשונות ïéúéMäשהזכרנו  התאנים – ÇÄÄ
העלים מתחת ונושרות (ירושלמי),היוצאות יפה מתבשלות שאינן

בוסר, כשהן גורסים:ïéîéøäåמהאילן  ויש הסנה; אילן פרי  – ÀÈÄÄ
;oinicde קוצניים ענפים בעל אילן  מין  של  לפרי היא הכוונה מקום מכל 

דו"ם). בערבית: נקרא אחר:ïéãøæòäå(הפרי  בנוסח –mixxferde ÀÈËÀÈÄ
הוורדניים; ממשפחת בר שיח פרי דומים – ופירותיו  לבנים השיח פרחי 

קטנים, çeLלתפוחים úBðáe מ גרועות– תאנים äî÷Lין úBðáe ÀÇÀÄÀÈ
השקמה, לפרי הדומות תאנים מפרשים: ויש  השקמה; עץ פרי –

äøîzä úBìáBðå, בישולן קודם האילן מן  הנושרות התמרים – ÀÀÇÀÈÈ
ïéðôbäå ירק מין  מפרשים: ויש יפה; מתבשלים שאינם ענבים מין  – ÀÇËÀÄ

לשבת, הדומה הצלף.ätöpäåריחני פרי  –äãeäéáe בארץ – ÀÇÄÀÈÄÈ
בו âBàäיהודה: ויש  ירקרקים, שפרחיו (סומק) נמוך  עץ הוא – È

אדומים, אשכולות הם ופירותיו עורות, לעיבוד  המשמשים חמרים

ביהודה. חשובים äãeäéaLשאינם õîçäå מן בא היה שלא – ÀÇÙÆÆÄÈ
(תמד שם חשוב היה לא ולכן  שהחמיץ, התמד  מן  אלא שהחמיץ היין

במים), ענבים של וזגים חרצנים ממשרת הנעשה משקה øañkäåÀÇËÀÈהוא
לא). טז , שמות – גד" ("כזרע שבמקרא "גד" היינו  –äãeäé éaøÇÄÀÈ

ïéøeèt ïéúéMä ìk :øîBà מעם אותם שהלוקח "דמאי", מדין  – ÅÈÇÄÄÀÄ
מלעשרם, פטור  äøôecהארץ ìMî õeç שעושה תאנה מין – ÄÆÀÈ

טובות  תאנים שלה השיתין  ואף ובקיץ, באביב בשנה, פעמיים פירות
ïéøeètהן; ïéîéøä ìk," דמאי" מדין –çäðBî÷L éîéøî õe ÈÈÄÄÀÄÅÄÅÄÀÈ

בשקמונה; הגדלים הרימים –úBøeèt äî÷L úBða ìk מדין – ÈÀÄÀÈÀ
úBôèñnäדמאי, ïî õeç ששוהות מוסטפות, שקמה מבנות – ÄÇËÀÈ

השקמה, פרי פציעת היינו ש"סטף" מבארים ויש שמתבקעות. עד באילן
הם, חשובים הללו  הפירות כל להבשיל ; ממהר  הוא כך  ידי שעל

משום  במעשרות הם חייבים הלכך  ההפקר , מן  באים שאינם וחזקתם
dcedi.דמאי . iaxk dkld oi`e

ב ה נ ש מ ר ו א ב

זה  שני  ומעשר  שהואיל  ללמד, באה והיא דמאי, של שני במעשר עוסקת משנתנו

הנוהגים  דלקמן הדינים לגבי  חכמים בו  הקלו  לפיכך מספק, אלא הופרש  לא

והם: ודאי , של שני במעשר
מוסיף זה הרי  לירושלים, דמיו את להעלות כדי  שלו , שני  מעשר  הפודה ynegא)

שהוא  לפי  "חומש ", (ונקרא הקרן מסכום רבע שהוא מבחוץ חומש היינו הקרן , על 
שאם  כגון  מבחוץ"), "חומש הביטוי ומכאן  ביחד, והחומש  מהקרן  החמישי החלק
"ואם  לא): כז , (ויקרא שנאמר חמישה, נותן  הוא הרי סלעים, ארבעה שווה היה

עליו ". יוסף חמישיתו ממעשרו , איש יגאל גאל 
בערב  לשמיטה, השביעית ובשנה הרביעית בשנה היינו  שנים, שלש כל  בסוף ב)
במשך אצלו שהשהה והמעשרות התרומות כל  מרשותו לבער אדם חייב הפסח,
– ראשון מעשר לכהן , נותנן  – מעשר  ותרומת תרומה לו  יש אם השנים; שלש 
שני, מעשר  פירות בידו נשארו  אם ברם, לעניים. נותנו  – עני מעשר ללוי, נותנו

שורפם או  לים ומשליכם העולם, מן לבערם חייב הוא (דברים (m"anx)הרי  שנאמר ,
כו, (שם ונאמר  וגו'; תבואתך" מעשר  כל  את תוציא שנים שלש "מקצה כח): יד,
לפני ואמרת השלישית... בשנה תבואתך מעשר כל  את לעשר תכלה "כי יבֿיג):
שני" מעשר זה – הקודש "בערתי ודרשו : וגו ', הבית מן  הקודש  בערתי אֿלהיך  ה'

וכו '.
שהמת  זמן  כל  עליהם, להתאבל חייב שהוא הקרובים מן  אחד לו  שמת מי ג)

נקר  היום, סוף עד  קבורתו  לאחר וכן  לפניו, מעשר `ope,אמוטל  לאכול  לו ואסור
ממנו ", באוני  אכלתי "לא יד): שם, (שם המעשר וידוי  בפרשת שנאמר  שני ,
אסור  שני  שמעשר  ומכאן, אונן; בהיותי  השני המעשר מן אכלתי  לא ופירושו:

לאונן. באכילה
אותם  קלטו  שכבר  משם, להוציאם אסור  לירושלים, שנכנסו  שני מעשר  פירות ד )
מעשר  מהם הפרישו  כך ואחר ירושלים בתוך שעברו  טבל  פירות וכן  העיר . מחיצות
ולאכלו להחזירו חייבים אלא לפדותו , רשאים אין שוב לירושלים, מחוץ שני 
מחיצות  קלטוהו כבר הטבל, פירות בתוך  היה השני  והמעשר  שהואיל  בירושלים,

הֿו ). ג, שני  מעשר  (מסכת ירושלים
להעלותם  וחייבים בדרכים, מועט אפילו  מהם לאבד אסור שני  מעשר  פירות ה)

לירושלים פדיונם דמי או h).כולם ,` ipy xyrn 'ld m"anx)
שמצוה  לפי  בירושלים, שיאכלם הארץ לעם שני מעשר מפירות נותנים אין  ו )

ג). ג, שני (מעשר בטומאה יאכלם הארץ עם שמא וחוששים בטהרה, לאכלם
בין אחרות, מעות על אותן מחללים אין  שני , מעשר פירות בהן שפדו מעות ז )
מדינות  שתי היינו  מלכים, שני של  לסלעים (פרט כסף של מעות על כסף של  מעות
נחושת  של בין  גבוה), יותר השני  של ערכו  אם בסלע, סלע לחלל  שמותר שונות,
ברם, כסף. של  על נחושת של בין  נחושת, של  על כסף של בין  נחושת, של על 
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éøç éðùä íà äæ ìò äæ ììçì ìåëéù íéëìî éðù ìù íéòìñá àìà óñë ìò óñë ïéììçî ïéàù éàãåá ïë ïéàù äîêøã åàìã àì ãçà êìî ìù ìáà ó

:éøù éàîãáå ,àåä ìåìç.zygp lr sqk:àì ÷çåãî àìù ,ïéà ÷çåãî éàãå ìù ìáà .÷çåãî àìù åìéôà.zexitd z` dctie xefgieïðéñøâ àìå ,ïðéñøâ
äëìäå .íéìùåøéì úåøéôä äìòî àìà íúåãôìå øåæçì ìåëé åðéà à"ëçå ,î"ø éøáã äöøé íà úåøéôä úà úåãôìå øåæçì ìåëéå ÷"äå .äãôéå øåæçéù ãáìáå

:íéîëçë

`xephxa yexit

חולין, נעשו הראשונות שהמעות כלומר מחוללים, אלו  הרי  וחילל שעבר  מי 
השניות על  עוברת מעשר  d).וקדושת ,c ipy xyrn 'ld m"anx)

וחילל, שעבר  ומי  לירושלים; חוץ פירות על שני  מעשר מעות מחללים אין ח)
שם ולאכלם לירושלים הפירות את להעלות xyrnחייב 'ld m"anx ;d ,` ipy xyrn)

.(e ,c ipy
,i`nc ly ipy xyrna mibdep mpi` ,o`k epipny mipicd lk.במשנתנו כמבואר 

éàîcä,דמאי של שני מעשר  –Lîç Bì ïéà הבעלים אין – ÇÀÇÅÙÆ
את  להעלות כדי אותו, פודים כשהם הקרן , על חומש להוסיף צריכים
אלא  הופרש ולא הם, מעשרים הארץ עמי שרוב לפי  לירושלים, דמיו

התורה, מן שהוא ודאי  של שני במעשר שמעכב קרן הלכך  מספק;
ש חומש , אבל מדרבנן ; שהוא דמאי של שני  במעשר  גם במעשרמעכב

נתנו  ולא הקרן  את נתנו  הבעלים אם שכן  מעכב, אינו ודאי  של שני 
במעשר חולין, בתורת לאכלם ומותר  מחוללים, הפירות החומש, את

בו. חייבים אין  לכתחילה אף מדרבנן , שהוא דמאי של  Bìשני  ïéàåÀÅ
øeòa המעשרות ביעור בזמן דמאי  של  שני  מעשר לבער  חייבים אין  – Ä

ביעור. מדין פטרוהו  חכמים שכן למשנתנו ), בהקדמה שביארנו  (כמו
ïðBàì ìëàðå שלא לאונן, באכילה מותר דמאי של שני מעשר  – ÀÆÁÈÈÅ

אונן. לגבי  דמאי  על חכמים àöBéåגזרו  íéìLeøéì ñðëðåמעשר – ÀÄÀÈÄÈÇÄÀÅ
משם  להוציאו מותר לירושלים, שנכנס פי  על  אף דמאי, של  שני 
אם  דמאי, של  שני מעשר שאף סוברים, ויש לירושלים. חוץ ולפדותו

משם להוציאו  אסור לירושלים ט ),נכנס ב, שני מעשר הל' (רמב"ם ,

ירושלים, בתוך  שעבר דמאי  של ל"טבל" זו  בפיסקה משנתנו כוונת אלא

שאין  מה לירושלים, מחוץ שהפרישוהו שלו שני מעשר  לפדות שמותר 
בהקדמה). שבארנו  (כמו  ודאי בטבל  Bèeòîכן úà ïéãaàîeÀÇÀÄÆÄ

íéëøcaבדרכים דמאי  של שני  מעשר  מיעוט לאבד  מותר .(רמב"ם )– ÇÀÈÄ
מפרשים: ויש  מכגרוגרת. פחות היינו ש"מיעוט" מבואר, בירושלמי

טורח  מפני  לאבדו  לו  מותר  דמאי , של שני מעשר מעט לו  שיש  מי 

ודאי של שני  במעשר כן שאין  מה לירושלים, להעלותו (עיין הדרכים

õøàä.ברטנורא ) íòì BðúBðåשיש פי על  אף בירושלים, לאכלו – ÀÀÀÇÈÈÆ
לדעת בטומאה. יאכלנו  שמא עלהרמב "םלחשוש זו פיסקה מוסבה

כן: לפני שנזכר mikxca,ה"מיעוט" eherin z` oica`neepzepe–

– מיעוטו את ונותן ux`d;כלומר  mrl לעם לתת אסור הרבה אבל
דמאי  של  שני  ממעשר  אף ט ).הארץ ג, שני מעשר  Bcâðk(הל' ìëàéåÀÙÇÀÆÀ

בירושלים. מעשר  בטהרת מפירותיו יאכל  הארץ לעם שנתן  מה כנגד –
óñk ìò óñk BúBà íéìlçîeשל שני מעשר  כסף לו  יש אם – ÀÇÀÄÆÆÇÆÆ

במקום  לו  שיש חולין  כסף על  לחללו מותר  לו, זקוק והוא דמאי
הכסף  על  חלה המעשר וקדושת לחולין, יוצא הראשון הכסף אחר ;

מחללים וכן çðçðהשני. ìò úLúL מעות על נחושת מעות – ÀÙÆÇÀÙÆ
גם וכן  נחושת, של çðאחרות ìò óñkúL מעות על  כסף מעות – ÆÆÇÀÙÆ

çðeúBøtäנחושת, ìò úLעל לחלל הוא יכול  הנחושת מעות – ÀÙÆÇÇÅ
úBøtäהפירות, úà äcôéå øæçiL ãáìáeלחזור שמותר כלומר ÄÀÇÆÇÂÙÀÄÀÆÆÇÅ

שמחלל בשעה בדעתו  שיהא ובלבד  מעות, על  הפירות את ולפדות
שחילל בשעה אם אבל  הפירות. את ולפדות לחזור  הפירות על  המעות
שוב  לירושלים, הפירות את להעלות בדעתו  היה הפירות על  המעות

הפירות את להעלות חייב אלא ולפדותם, לחזור רשאי  ("תוספות אינו 

ישראל") "תפארת טוב"; גורסים:יום  יש  .dctie xefgie הפירות את

xefgiy...(במקום: calae את ולפדות לחזור רשאי והוא כלומר ,(
øéàîהפירות. éaø éøác,וסובר דמאי של שני  במעשר  שמקל – ÄÀÅÇÄÅÄ

ולחזור פירות, על מעות וכן אחרות, מעות על מעותיו  לחלל שמותר 
הפירות. את eìëàéåולפדות úBøtä eìòé :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÇÅÀÅÈÀ

íéìLeøéaעל מעות שחילל  לאחר  דמאי , של  שני במעשר  אף – ÄÈÇÄ
דעתו  היתה אפילו הפירות, את ולפדות לחזור  רשאי אינו  פירות,

להעלותם  חייב אלא הראשון), הפירוש (לפי ולפדותם לחזור  מתחילה
לירושלים.
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גם בעת המסחר אינו עושה "עבודה זרה" מהשכל, הרגש והכוח שלו, לומר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", בידעו ש"ה' 
אלוקיך הוא הנותן לך כוח גו'", ובמילא, "אין עוד מלבדו".

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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:äøäèá åìëàì øäæð åðéàù éôì õøàä íòì åúåà íéøñåî ïéàù éàãåá ïë ïéàù äî ,äàîåèá åìëàì ãåùç àåäù.ecbpk lk`ieõøàä íòì ïúðù äî ãâðë

:íéìùåøéá øùòî úøäèá ìëåàå åéñëðî ç÷åì.sqk lr sqk eze` millgne,ïéìåç óñë ìò åììçì ìåëé åì êéøö àåäå éàîã ìù éðù øùòî óñë åì ùé íà
éøç éðùä íà äæ ìò äæ ììçì ìåëéù íéëìî éðù ìù íéòìñá àìà óñë ìò óñë ïéììçî ïéàù éàãåá ïë ïéàù äîêøã åàìã àì ãçà êìî ìù ìáà ó

:éøù éàîãáå ,àåä ìåìç.zygp lr sqk:àì ÷çåãî àìù ,ïéà ÷çåãî éàãå ìù ìáà .÷çåãî àìù åìéôà.zexitd z` dctie xefgieïðéñøâ àìå ,ïðéñøâ
äëìäå .íéìùåøéì úåøéôä äìòî àìà íúåãôìå øåæçì ìåëé åðéà à"ëçå ,î"ø éøáã äöøé íà úåøéôä úà úåãôìå øåæçì ìåëéå ÷"äå .äãôéå øåæçéù ãáìáå

:íéîëçë

`xephxa yexit

חולין, נעשו הראשונות שהמעות כלומר מחוללים, אלו  הרי  וחילל שעבר  מי 
השניות על  עוברת מעשר  d).וקדושת ,c ipy xyrn 'ld m"anx)

וחילל, שעבר  ומי  לירושלים; חוץ פירות על שני  מעשר מעות מחללים אין ח)
שם ולאכלם לירושלים הפירות את להעלות xyrnחייב 'ld m"anx ;d ,` ipy xyrn)

.(e ,c ipy
,i`nc ly ipy xyrna mibdep mpi` ,o`k epipny mipicd lk.במשנתנו כמבואר 

éàîcä,דמאי של שני מעשר  –Lîç Bì ïéà הבעלים אין – ÇÀÇÅÙÆ
את  להעלות כדי אותו, פודים כשהם הקרן , על חומש להוסיף צריכים
אלא  הופרש ולא הם, מעשרים הארץ עמי שרוב לפי  לירושלים, דמיו

התורה, מן שהוא ודאי  של שני במעשר שמעכב קרן הלכך  מספק;
ש חומש , אבל מדרבנן ; שהוא דמאי של שני  במעשר  גם במעשרמעכב

נתנו  ולא הקרן  את נתנו  הבעלים אם שכן  מעכב, אינו ודאי  של שני 
במעשר חולין, בתורת לאכלם ומותר  מחוללים, הפירות החומש, את

בו. חייבים אין  לכתחילה אף מדרבנן , שהוא דמאי של  Bìשני  ïéàåÀÅ
øeòa המעשרות ביעור בזמן דמאי  של  שני  מעשר לבער  חייבים אין  – Ä

ביעור. מדין פטרוהו  חכמים שכן למשנתנו ), בהקדמה שביארנו  (כמו
ïðBàì ìëàðå שלא לאונן, באכילה מותר דמאי של שני מעשר  – ÀÆÁÈÈÅ

אונן. לגבי  דמאי  על חכמים àöBéåגזרו  íéìLeøéì ñðëðåמעשר – ÀÄÀÈÄÈÇÄÀÅ
משם  להוציאו מותר לירושלים, שנכנס פי  על  אף דמאי, של  שני 
אם  דמאי, של  שני מעשר שאף סוברים, ויש לירושלים. חוץ ולפדותו

משם להוציאו  אסור לירושלים ט ),נכנס ב, שני מעשר הל' (רמב"ם ,

ירושלים, בתוך  שעבר דמאי  של ל"טבל" זו  בפיסקה משנתנו כוונת אלא

שאין  מה לירושלים, מחוץ שהפרישוהו שלו שני מעשר  לפדות שמותר 
בהקדמה). שבארנו  (כמו  ודאי בטבל  Bèeòîכן úà ïéãaàîeÀÇÀÄÆÄ

íéëøcaבדרכים דמאי  של שני  מעשר  מיעוט לאבד  מותר .(רמב"ם )– ÇÀÈÄ
מפרשים: ויש  מכגרוגרת. פחות היינו ש"מיעוט" מבואר, בירושלמי

טורח  מפני  לאבדו  לו  מותר  דמאי , של שני מעשר מעט לו  שיש  מי 

ודאי של שני  במעשר כן שאין  מה לירושלים, להעלותו (עיין הדרכים

õøàä.ברטנורא ) íòì BðúBðåשיש פי על  אף בירושלים, לאכלו – ÀÀÀÇÈÈÆ
לדעת בטומאה. יאכלנו  שמא עלהרמב "םלחשוש זו פיסקה מוסבה

כן: לפני שנזכר mikxca,ה"מיעוט" eherin z` oica`neepzepe–

– מיעוטו את ונותן ux`d;כלומר  mrl לעם לתת אסור הרבה אבל
דמאי  של  שני  ממעשר  אף ט ).הארץ ג, שני מעשר  Bcâðk(הל' ìëàéåÀÙÇÀÆÀ

בירושלים. מעשר  בטהרת מפירותיו יאכל  הארץ לעם שנתן  מה כנגד –
óñk ìò óñk BúBà íéìlçîeשל שני מעשר  כסף לו  יש אם – ÀÇÀÄÆÆÇÆÆ

במקום  לו  שיש חולין  כסף על  לחללו מותר  לו, זקוק והוא דמאי
הכסף  על  חלה המעשר וקדושת לחולין, יוצא הראשון הכסף אחר ;

מחללים וכן çðçðהשני. ìò úLúL מעות על נחושת מעות – ÀÙÆÇÀÙÆ
גם וכן  נחושת, של çðאחרות ìò óñkúL מעות על  כסף מעות – ÆÆÇÀÙÆ

çðeúBøtäנחושת, ìò úLעל לחלל הוא יכול  הנחושת מעות – ÀÙÆÇÇÅ
úBøtäהפירות, úà äcôéå øæçiL ãáìáeלחזור שמותר כלומר ÄÀÇÆÇÂÙÀÄÀÆÆÇÅ

שמחלל בשעה בדעתו  שיהא ובלבד  מעות, על  הפירות את ולפדות
שחילל בשעה אם אבל  הפירות. את ולפדות לחזור  הפירות על  המעות
שוב  לירושלים, הפירות את להעלות בדעתו  היה הפירות על  המעות

הפירות את להעלות חייב אלא ולפדותם, לחזור רשאי  ("תוספות אינו 

ישראל") "תפארת טוב"; גורסים:יום  יש  .dctie xefgie הפירות את

xefgiy...(במקום: calae את ולפדות לחזור רשאי והוא כלומר ,(
øéàîהפירות. éaø éøác,וסובר דמאי של שני  במעשר  שמקל – ÄÀÅÇÄÅÄ

ולחזור פירות, על מעות וכן אחרות, מעות על מעותיו  לחלל שמותר 
הפירות. את eìëàéåולפדות úBøtä eìòé :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÇÅÀÅÈÀ

íéìLeøéaעל מעות שחילל  לאחר  דמאי , של  שני במעשר  אף – ÄÈÇÄ
דעתו  היתה אפילו הפירות, את ולפדות לחזור  רשאי אינו  פירות,

להעלותם  חייב אלא הראשון), הפירוש (לפי ולפדותם לחזור  מתחילה
לירושלים.

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: מז úçàדף íòt ,úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦©©©©
ו  יצא הכיפורים eMa÷ביום ãçà éáøò íò íéøác øtéñäæzðå ¦¥§¨¦¦©§¦¤¨©§¦§¨

àøBpéöרוק טיפת -åétîהערבי åéãâaשל ìò,ישמעאל רבי של ¦¨¦¦©§¨¨
וכיון  במשא, גם מטמא הזב  ורוק כזב מטמא שיהיה  גוי על גזרו וחכמים
והערב  טבילה וצריך ונטמא, הרוק את נושא הוא הרי בבגדיו הרוק שנגע

ביום, בו עבודה לעבוד יכול היה ולא LnLåשמש, åéçà ááLé ñðëðå§¦§©§¥¨¨¦§¦¥
åézçz,גדולה ãçà.בכהונה íBéa íéìBãb íéðäk éðL ïnà äúàøå ©§¨§¨£¨¦¨§¥Ÿ£¦§¦§¤¨

úçà íòt ,úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà áeLå ביום §¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦©©©©
אחר àøBpéöהכיפורים äæzðå ÷eMa ãçà ïBîâä íò øtéñå àöé̈¨§¦¥¦¤§¤¨©§¦§¨¦¨

åétîההגמון åéãâaשל ìò,ונטמאLnLå åéçà (íò) óñBé ñðëðå ¦¦©§¨¨§¦§©¥¦¨¦§¦¥
åézçz,.ãçà íBéa íéìBãb íéðäk éðL ïnà äúàøå ©§¨§¨£¨¦¨§¥Ÿ£¦§¦§¤¨

äpeäëa eLnL ïleëå úéçî÷ì dì eéä íéða äòáL ïðaø eðz̈©¨¨¦§¨¨¦¨¨§¦§¦§¨¦§¦§¨
,äìBãb היה לא פעם ובכל פעמים כמה פסול ישמעאל ברבי שאירע וכגון §¨

במקומו, תחילה ששימש אחד אותו úéNòשם äî ,íéîëç dì eøîà̈§¨£¨¦¤¨¦
,éøòN éòì÷ éúéa úBøB÷ eàø àì éîiî íäì äøîà ,Cëì úéëfL¤¨¦§¨¨§¨¨¤¦¨©Ÿ¨¥¦¦§¥§¨¦

ר  שיער מלגלות מאד נזהרת הדין שהייתי שמן באופן  אף בביתי, אשי
לכך, זכיתי יתירה צניעות ובשכר dìמותר, eøîàחכמיםeNò äaøä ¨§¨©§¥¨

ïkיתירה בצניעות eìéòBäשנזהרו àìå.גדולים כהנים בניהם להיות ¥§Ÿ¦
äðùî והאופן שני שבבית הפרוכות במנין עוסקות שלפנינו המשניות

הקדשים. לקודש דרכן נכנס הגדול הכהן היה וכיצד פרוסות, ¨äéä̈שהיו
ו  נכנס גדול ìëéäaהכהן Cläî,הקטורת וכף הגחלים מחתת ãòובידיו §©¥©¥¨©

LהיהúëBøtä ézL ïéáì òébn ההיכל רוחב פני על פרוסות שהיו ¤©¦©§¥§¥©¨Ÿ
שני], [בבית לדרום íéLãwä,מצפון Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa úBìécánä©©§¦¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦

ïäéðéáe הפרוכ שתי בין רווח- היה änà.äúéäות àì øîBà éñBé éaø ¥¥¤©¨©¦¥¥Ÿ¨§¨
íLהקדשים לקודש ההיכל øîàpLבין ,ãáìa úçà úëBøt àlà ¨¤¨¨¤©©¦§¨¤¤¡©

לג)במשכן כו íéLãwä',(שמות Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå' התורה הצריכה שלא הרי §¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦
ביניהם. להבדיל אחת בפרוכת די המקדש בבית וכן הקדשים, לקודש הקודש בין להבדיל כדי אחת פרוכת אלא

לעיל פרוכת (נא:)במשנה יוסי ולרבי הקדשים, לקודש ההיכל בין הבדילו פרוכות שתי חכמים שלדעת שנינו
הפרוכת הקדשים. לקודש גדול הכהן כניסת אופן את ומבארת חכמים כשיטת שנויה משנתינו ¨¦©äðBöéçäאחת.

íBøcä ïî äôeøt äúéä בצידה בפרוכת ונאחזת חוץ, כלפי דרום מצד כפולה שהיתה הדרומי, בקצה - ¨§¨§¨¦©¨
ועומדת,החיצו  פתוחה להיותה זהב של בקרס ה åני פרופהúéîéðôהפרוכת ïBôväהיתה ïî.הצפוני בקצה - §§¦¦¦©¨

והיה שבדרום החיצונה שבפרוכת הפריפה דרך נכנס גדול הכהן ïäéðéaוהיה Cläî שתי שבין אמה בחלל - §©¥¥¥¤
ìהפרוכות, òébnL ãò שב הפנימית הפרוכת של ïBôvìפריפה òébä ,ïBôv,הקדשים קודש של בפתחו ©¤©¦©©¨¦¦©©¨

íBøcì åéðt CôBäוהיה הארון, úëBøtäלכיוון íò BìàîNì Cläî הפרוכת לאורך דרום לכיוון  הולך - ¥¨¨©¨§©¥¦§Ÿ¦©¨¤
משמאלו, ïBøàìכשהיא òébî àeäL ãò בדיו שני äzçnä.בין úà ïúBð ,ïBøàì òébäהגחלים ïéaעם ©¤©¦©¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨¥

øáö .íécaä éðLהערים -éab ìò úøèwä úà הàáe àöé .ïLò Blek úéaä ìk àlîúðå ,íéìçb §¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§¦§©¥¨©©¦¨¨¨¨¨
Búñéðk úéa Cøãa Bì.אחורנית והולך הארון לנוכח דרום כלפי פניו שנכנס, כדרך -älôz ìltúîe §¤¤¥§¦¨¦§©¥§¦¨

ïBöéçä úéaa äøö÷ בהיכל -.ä àìåéøàî äé,Búlôúa Cכדיúéòáäì àlLלהפחיד -ìàøNé úà §¨¨©©¦©¦§Ÿ¨¨©£¦¦§¦¨¤Ÿ§©§¦¤¦§¨¥
שם. שמת שיחששו

i"yx

ìëéäá êìäîekezl jldne qpkp Ð
.axrnlúëåøôä éúùzetext Ð

dpevig zg` ,mexcl oetvd on
.zinipt zg`eïî äôåøô äðåöéçä

íåøãä.dl ixn`w opax Ðäôåøô
,uegd cvl dletk dy`x Ð
zeidl adf ly qxwa zfg`pe

.zcnere dgeztïäéðéá êìäîÐ
odipia jldne mexcd ztixta qpkp

.oetvd ztixtl ribny cròéâä
ïåôöìllgd jezl qpkpyne Ð

oia cr jlil mexcl eipt jtd
,llgd rvn`a mdy micad
:(`,hv `xza `aa) xn xn`ck
xie` el did dyn dyry oex`
miycwd iycw ziaa zen` dxyr

.gexe gex lklíò åìàîùì êìäî
úëåøôämexcl oetvn jldndy Ð

el dzid zkextde ,gxfnl el`ny
,micad ipy oial llgd gxfnl

zkextd cr mikex` eid micadeÐ
y`x,gxfnl ipyde axrnl cg` o

cg`e oetvl oex`d y`xa cg`
ivge mizn` jxe`e ,mexcl ey`xa

.odipia oex` lyåúñéðë êøãÐ
cr mexcl jledyk qpkpy myk
jk ,mexc itlk eipt oex`l ribdy
,z`vl eipt z` aqid `l `viyk
eipte ,eixeg` jxc `vei `l`

.oex`lïåöéçä úéáá.lkida Ð



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dbibg(oey`x meil)

`l`øaæâaycwd lyïéða éðáà Bì úBøeñnämze` xenyl,ïðé÷ñò §¦§¨©§©§¥¦§¨©§¦¨
äçpî déãéc àúeLøa äçpîc àëéä ìëcmewn lka ixdy ± §¨¥¨§©§¨¦§¨¦¥©§¨

odiabdyke ,zegpen od ezeyxa ,olhpy mcew zegpen mipa`dy
oiicr od ixdy ,ycwd icin o`ived `le xac dpiy `l olhpe
zeyxn o`ived exiag icil oxqnyk la` .lrn `l okle ,ezeyxa
mixxdk epi`e ,df oic lr `iyew oi` ,ok m`e .lrn okle ,ycwd

.dxrya miielzd
:xg` uexiz `xnbd zvxznî ,àlàa epipyy dn meyàôéqly ¤¨¦¥¨

xafbd m`y ,dpyn dze`dàðadxewd e` oa`d z` dpa ±CBúa §¨¨§
äézçz øeãiL ãò ,ìòî àì äæ éøä ,Búéamixebnaly jxräåL ¥£¥¤Ÿ¨©©¤¨©§¤¨§¨¤

.äèeøt,df oic lr denzl yieéãkîe` oa`d z` zziqyk ixd ± §¨¦§¦
,oipaa drawe dxewddéépL ééepLdze` dpwe ,dze` dpiy ± ©¥©§¨

m`e ,ycwd zeyxn dfa d`ivede ,iepiyaokél äîm`øcdizgz ©¦¨
él äîem`øc àìokle .drawy drya da lrn xak ixd ,dizgz ©¦Ÿ¨

eðééä`ed df oic ±.äøòNa ïééeìzä ïéøøäk ©§©£¨¦©§¦§©£¨
:`xnbd dgecáøãëì àîìc ,àéLe÷ éàîedpynd yexit ile` ± ©§¨¦§¨§¦§©

,ax yxity enk `ed,áø øîàco`k xaecndçépäL ïBâkgipd ± §¨©©§¤¦¦¨
dxewd e` oa`d z`ét ìòd,äaeøàlekie ,iepiy lk da dyr `le ©¦£¨

okle ,dvxiyk myn dlhilïéà déa øc éàixd dizgz xb m` ± ¦¨¥¦
m`e ,ycwdn dpdpy meyn ,lren `edàì ,déa øc àìixdy ,lrn Ÿ¨¥Ÿ

.dpdp `l
:`xnbd dwiqníìBòì ,àlàuxzp,àáøãkxxdk od zelirnymi ¤¨§¨¦§¨¨

xkfp `le ziad lra xkfp m`y oicd meyn ,dxrya miielzd
.lrn gily ,gilyCì àéL÷ à÷ceixd ,jk lr ziywdy dne ± §¨©§¨¨

lrn gilydïéleçì Lc÷ä úBòî àéöBnà äåäc éãéîjky myk ± ¦¦©£¨©¦§¤§¥§¦
lr aiydl yi ,bbeya oilegl ycwd zern `iveny in lka oicd

ixdy ,minec mixwnd ipy oi`y jkíúäzern `iven lka ± ¨¨
m`ivedy df ,oilegl ycwdLc÷äc éæeæ àkéàc òãé òãéîrci ± ¥©¨©§¦¨¥§¤§¥

e ,ycwd ly zern ezeyxa yiyéðeiòì déì éòaéàjixv did ± ¦¨¥¥§¦¥
oeike ,ycwd ly e` ely od `iveny zernd m`d wecale oiirl

la` .dxezd eze` daiig wca `lyàëä,df oica ±òãé éîike ± ¨¨¦¨©
jixv epi` ixd ,ycwd zern od el` zerny okziy gilyd rcei
it lr s`e ,bbeyln xzei qpe`l `ed aexwe ,ezrca jk zelrdl

okle ,bbeya lrny inl eze` mincn ep` okeðééä`ed df oic ± ©§
.äøòNa ïééeìzä ïéøøäk©£¨¦©§¦§©£¨

,'eke zelirnde zebibg zay zekld :dpyna epipyèòeî àø÷î¦§¨¨
.úBaeøî úBëìäå©£¨§

àðz,`ziixaaíéòâð,zrxv z`neh ipic ±úBìäàåz`neh ipic ± ¨¨§¨¦§¨¢
mdl yi ,znd ld`.úBaeøî úBëìäå èòeî àø÷î¦§¨¨©£¨§

a ike :`ziixad lr `xnbd dywníéòâðwx yi,èòeî àø÷î`lde §¨¦¦§¨¨
ipipra zewqerd zeiyxtd.àeä äaeøî àø÷î ,íéòâð§¨¦¦§¨§¤

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àtt áø øîà,`ziixad zpeek jk ± ¨©©¨¨¨¦¨¨©
ayíéòâðyi,úBèòeî úBëìäå äaeøî àø÷îa eli`eúBìäàyi §¨¦¦§¨§¤©£¨¨¨¢

.úBaeøî úBëìäå èòeî àø÷î¦§¨¨©£¨§
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîe,dyrnl df xacn `vei dn ± ©©§¨¦¨

c :`xnbd daiyn .xn`p dn myleàúléî Cì à÷tzñî éàm` ± ¦¦§©§¨¨¦§¨
xaca wtzqn dz`aipicéàø÷a ïéiò ,íéòâðmyy ,`xwna ± §§¨¦©¥¦§¨¥

.zekix`a el` mipic mix`eana àúléî Cì à÷tzñî éàåipipr §¦¦§©§¨¨¦§¨§
ïéúéðúîa ïéiò ,úBìäàwx mdilr azkp dxeza oky ,zeipyna ± ¨¢©¥§©§¦¦

.hren `xwn
d :dpyna epipyïéðéc.ekenqiy dn lr mdl yi ,zepenn ipic ± ¦¦

`l` ,dxeza miyxetn mpi`y rnyn ef oeyln :`xnbd dywn
ixde ,ekenqiy dn lr mdl yiyïáéúk ázëéîzepenn ipic ± ¦§©§¦¨

.dxeza yexita eazkp
:`xnbd zvxznàëøöð àìdpynd ixac ekxvp `l ±éaøãëì àlà Ÿ¦§§¨¤¨§¦§©¦

epicl ±.dxeza miyxetn mpi`y ,ea `veik mipic x`ye iax ly
àéðúc,`ziixaa,øîBà éaøweqta(bk `k zeny)dYzpe'úçz Lôð §©§¨©¦¥§¨©¨¤¤©©
,'Lôðdkd zerhae exiag z` zekdl oiekzdy in iabl xen`d ¨¤

`l` ,dzin aiig dkndy dpeekd oi` ,dy`d dzne ,dxd dy`
mlyiy `id dpeekdïBîîsiqen .bxdy ytpd inca dy`d iyxeil ¨

:l`eye iaxøîBà äzàl weqtd zpeekyBà ,ïBîîile` ±Bðéà,jk ©¨¥¨¥
àlàl `id dpeekd,Lnî Lôðxac :iax aiyn .dzin aiigy epiidc ¤¨¤¤©¨

y ,dey dxifba cnlp dfäøîàðoeylähîì 'äðéúð'bxdyk ,o`k ± ¤¤§¨§¦¨§©¨
,'Wtp zgY Wtp dYzpe' xn`py ,dy`d z`'äðéúð' äøîàðå §¨©¨¤¤©©¨¤§¤¤§¨§¦¨

äìòîìdlitd j` ,dzn `l dy`d xy`k ,mcewd weqta lirl ± §©§¨
mlyny epiidc ,'milltA ozpe 'ebe Wpri WFpr' xn`p ,dizecle z`¨¥¨¥§¨©¦§¦¦

.zecled inc z`ïläl äîmlyn zecle wfid iabl ±ïàk óà ,ïBîî ©§©¨¨©¨
inelyzl `id dxezd zpeek ,dy`d z` bxdyk,ïBîîaeigl `le ¨

,jenqiy dn lr el yiy `l` ,dxeza yxetn epi` df oice .dzin
.dey dxifbn yxcp oky

:dpyna epipyúBãBáò.ekenqiy dn lr mdl yi ,zepaxwd £
zepaxwd ipic ixd :`xnbd dywnïáéúk ázëéîeazkp ±dxeza ¦§©§¦¨

.yexita
:`xnbd zvxznàéðúc ,ícä úëìBäì àlà àëøöð àì,`ziixaa Ÿ¦§§¨¤¨§¨©©¨§©§¨

dler oaxw iabl xn`p(d ` `xwie),'d iptl xwAd oA z` hgWe' ,§¨©¤¤©¨¨¦§¥
dn ,`ziixad zx`an .'mCd z` mipdMd oxd` ipA Eaixwde§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨
itk ,gafnd l` mcd zkledl dpeekd oi` 'eaixwde' xn`py

`l` ,aezkd oeyl zehytn rnyny,ícä úìa÷ Bæ 'eáéø÷äå'§¦§¦©¨©©¨
z` jiledl xyt` i`e ,dhigyd xg`l azkp 'eaixwde' ixdy
`id mcd zlawy aezkd epicnlne .eze` elaiw `l m` mcd
mcd zkled mb mewn lkne .odk ici lr zeyridl dkixve ,dcear

li`ed ,dcear `idàðîçø d÷tàåmcd zlaw z` aezkd hwpe ± §©§¨©£¨¨
ìa,'äëìBä' ïBLk ,dkled oeyl `ed 'eaixwde' ixdyáéúëcenk ± §¨¨¨¦§¦

oaxwd ixai` iabl xn`py(bi ` my),øéè÷äå ìkä úà ïäkä áéø÷äå'§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦
,øî øîàå ,'äçaænäixdy ,dxhwdl dpeekd oi` 'aixwde' ©¦§¥¨§¨©©

'aixwde' `l` ,yexita dxn`p dxhwdd,Lákì íéøáà úëìBä Bæ¨©¥¨¦©¤¤
ick ef oeyl aezkd hwpe ,mc zkled ezernyn 'eaixwde' mb jke

àøîéîìepicnll ±d÷tz àì äëìBäcd`ivez `l ±,äìa÷ ììëî §¥§¨§¨¨Ÿ©§¨¦§©©¨¨
mb `l` ,dcear zaygp dpi` dkleddy xn`z `ly epiidc
wx `le ,odk ici lr zeyridl dkixvy dcear `id dkledd
dn lr dl yi j` ,dxeza zyxetn dpi` ef dceare .mcd zlaw

.x`azdy enk ,jenqzy
d ipic :dpyna epipy,úBøäè.ekenqiy dn lr mdl yi §¨

zexdh ipic ixd :`xnbd dywnïáéúk ázëéîyexita eazkp ± ¦§©§¦¨
.dxeza

:`xnbd zvxznì àlà àëøöð àìäå÷î øeòéLjixv min dnk ± Ÿ¦§§¨¤¨§¦¦§¤
,dewna eidiyàáéúk àìc.yexita xn`p `l df xacy ±,àéðúc §Ÿ§¦¨§©§¨

xn`p(fh eh `xwie)ixw lra iablíéna (BøNa úà) õçøå'lM z` §¨©¤§¨©©¦¤¨
'minA' `le 'miOA' aezkd hwpy dnn ,`ziixad zyxec ,'FxUA§¨©©¦§©¦
`weec leahl jixvy o`kn ,micgein mina uegxl yiy ,rnyn

äå÷î éîamina `le ,minybd inn mnvrn etq`pe eewpy ± §¥¦§¤
dnne .dewn mdn eyre ilka mze` ea`yy epiidc ,miae`y

xn`py'BøNa ìk úà',`ziixad zyxec 'exya z`' xn`p `le ¤¨§¨
ic dewna eidiy jixvyíéîickLdidiäìBò Bôeb ìkdqkzn ± ©¦¤¨¤

ïäazg` zaa.ïä änëåmin ,mda dqkzn eteb lky mind ¨¤§©¨¥
lceba ilk mi`lnndänàjxe`änà ìò,agexíeøadaeba ± ©¨©©¨§

ìLíéîëç eøòéLå .úBnà Lzenky ,df itläå÷î éîmdíéòaøà ¨©§¦££¨¦¥¦§¤©§¨¦
.äàñixdy ,jenqiy dn lr el yi j` ,dxeza yxetn epi` df oice §¨

.x`azdy enk ,xeziin yxcp
d :dpyna epipyúBàîè.ekenqiy dn lr mdl yi ª§

ze`neh ipic ixd :`xnbd dywnïáéúk ázëéîyexita eazkp ± ¦§©§¦¨
.dxeza

:`xnbd zvxznì àlà ,àëøöð àìlceba dkizgïî äLãòk Ÿ¦§§¨¤¨§©£¨¨¦
,õøMä,z`nhn `id mbyàáéúk àìcyexita azkp `l df oicy ± ©¤¤§Ÿ§¦¨

.dxezaàéðúcxn`p ,`ziixaa(`l `i `xwie)mkl mi`nHd dN`' §©§¨¥¤©§¥¦¨¤
lkAoeyld z`e ,'`nhi mznA mdA rbPd lM ,uxXdìBëé 'íäa' §¨©¨¤¨©Ÿ¥©¨¤§Ÿ¨¦§¨¨¤¨
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המשך בעמוד טכ

oiaiig lkd` cenr `i sc ± oey`x wxtohw cren
äçðîã àëéä ìëã`l - dlhpy dnk lk jkld ,dgpn dizeyxa ikd inwn elit` -

.ycwdc `cin wetizc icin diipyäééðù ééåðùdzzqny iepya diipwe ,oipaa drawyk -

.draeweäáåøà éô ìò äçéðäùdiipy `le ,dlhep dvxiy dry lke ,daex`d wewtl -

.icinàáøãë.'ek ziad lra xkfp -äøòùá ïééåìúä ïéøøäë åðééäzhren dkinqa -

ixdy ,oilegl ycwd zern `ivenl dl opincn

.bbeyd on xzei qpe`l `ed aexwáúëéî ïéðéã
ïáéúëodl yi ipzw oizipzne .dti oiyxetn -

.oiyxetn opi`y rnyn dkinq'åë àëøöð àì-

,yexita oiyxetn opi`y mixac oda yi :xnelk

.da `veike df oebkùôð úçú ùôð áéúëã-

inc oenn ozi - dy`d dzny "didi oeq` m`"

`ly ,dzin aeig dilr oi`y ,diyxeil dy`d

evpi ike" aizkc ,oeekzp exagl `l` dl oeekzp

df z` bexdl oeekzp :iax xaqw ,"eicgi miyp`

.oenn mlyne dzinn xeht df z` bxdeäðéúð
äìòîìozpe" ,aizk zeclee inc oiprl -

.(`k zeny) "mililtaäèîì äðéúðdzzpe" -

.ytpd inc - ytp i`ne ,oenn - "ytp zgz ytp

íãä úìá÷ åæ åáéø÷äåoeyl `edy it lr s` -

dhigy xg`l ixdy ,dlaw `l` dpi` - dkled

.mcd laiw ok m` `l` dkled oi`e ,dazkp

ìëä úà ïäëä áéø÷äå,aizk mixa` iab -

z` odkd aixwde ,mina ugxi mirxkde axwde"

."dgafnd xihwde lkdùáëì íéøáà úëìåä åæ
xihwde" :`xwa aizk `icda dxhwd eli`c -

."dgafndäìá÷ ììëî äé÷ôú àìlkl -

xyt`y dcear `idy ab lr s`e .dixac

,wxefe gafnd cva hgey dvx m`y ,dlhal

z` oilbtne ,`id dcear - dlha `lc `kid

,dpedk icbae odk dkixve ,dzaygna oaxwd

.lxre ,ayeie ,ope` da lqeteíéîáezcewp -

.oiae`y iwet`l ,micgeind min :rnyn ,gzta

min" :afa aizkcn ,jixv `l miig min ,edine

e`l oi`nh x`yc llkn - (eh `xwie) "miig

,oicgeind mina - "mina" ,edine .era miig min

.minyb ody it lr s` ,dewnaíäálk" -

."mda rbepdíäîmdn eilr leti xy` lk" -

."`nhi mzenaèîåçoin `edy ip` xne` -

zkledd dtilwa lcbd ,`"bnil* oixewy uxy

xvipd zligze ,lcby dnk lk cinz zlbrne

.`id dycr ly dtilwkäàèìä áðæëitl -

ezvwn epiide ,dkzgpy xg`l zqkxtny

.zeig ea yiy ,elekk `edy
åúáì

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

øáæâáoexqg dkixv oi` ci zegily xn`c o`nl elit`e - el zexeqnd-,ip`y `kd

`zi`c `kid lkc-.i`w `klnc `fb ia

ãòoikxra opiqxb oke .dhext dze` wx oilegl `wtp `le - dhext deya dizgz xeciy

xky `wecc ,ok yxit i"yx mbe .oilegl xky (dia) witp dia xcc oeike .(mye .`k)

`idd wgvi epiax axd yxit oke .`zia `lek `le

xfge ea rwa ,exagl ycwd ly mecxw li`yndc¤

ea rwae exag-opz `d ?inc ikide .elrn olek

`l` !zxy ilke dnda `l` lren xg` lren oi`

`le ,ycwd ly zenecxw el zexeqnd xafba i`ce

jkitl ,drewa cbpk wx oilegl o`ivedl oiekn

zegpnae (`,dp) ipy wxt oiyecwae .elrn olek

.izyxit (`,`w) "mikqpde zegpnd" wxt

àìytp dzzpe `ipzc iaxckl `l` `kxvp

iaiig :xn`c ,opgei iaxe - oenn ytp zgz

oinelyzd on oixeht oibbey zezin-dl iwen

`lc "oir zgz oir zzpe" :`ipzc ,iaxc jci`l

.`kdc dpyn mzq` bilt

åáéø÷äå`l dkledae - mcd zlaw ef

`dc ,`xwc `hytk dil opinwen

cin did dlawe ,aizk dhigy xza-epiide

:il rnyn `l j` .i"yx yxit jk ,dpey`x dcear

inwn dklede ,dixza aizk "ewxfe" inp ikdc

!miizpia dkledc dlaw iwet`l ,cin ied dwixf

wxt idliy opixn`c :wgvi epiaxl dyw cere

"eaixwde" :(`,bi) migafc `nw-dz` .dlaw ef

xne` `edyk ?dwixf `l` epi` e` ,dlaw ef xne`

"ewxfe"-opinwen dedc rnyn ,xen` dwixf ixd

`lc ab lr s`e ,`xw aizkc e`l i` dwixfa dl

dil `gip `lc xnel yi :edine .`ied dhigy xza

,daeyg dcear dpi`y itl dkleda `xw inwe`l

.gafn ly ey`xa hegyl lekie dlhal xyt`y

àìivn ded `l - dewn xeriyl `l` `kxvp

yxitck ,aizk `lc ,[dlral] xninl

:xnege lwa `l` ol `wtp `lc zelecb zeklda

zxkc dlral "ugxe" aizk zexdhl `zydc-

lw i`dnc ,`id `zlin e`l `dc ?oky lk `l

`dc .`ed `kixt xnege lwc ,witp ivn `l xnege

(`,`l) oilegc ipy wxtac dpeeke zevivg dnk

`xw i`dn ,`l` .dlral `le zexdhl epivn

xg`e eilr dzcp idze") :(eh `xwie) aizkc :`wtp

("xdhz-yixcck .mina `azy cr `dz dzcpa

yxit oke - (a,cq) zayc iyy wxta `aiwr 'x

ded jkld ,dcp zliah ol `wtp mzdnc mz epiax

.daezk enk dil

éîá,gzta ezcewp :i"yx yxit - dewn

min iwet`l ,micgeind min opireny`l

`kdn e`l oiae`y min `dc ,okzi `le .oiae`y

"'ebe min dewn xeae oirn j`"n `l` ,`wtp

icia oirn dn :mipdk zxeza opiyxce (`i `xwie)

miny-rnyn ikid :cere !miny icia dewn s`

dewn in :yxtl d`xpe !zeyixtck ,oirnl diknqc e`l i` ,oiae`y rnyn `xw xwir `d ?oiae`y iwet`l dewn-(a,dq zay) oxeay`a dewn oilgefa xdhn oirn :opixn`ck ,oxeay` epiid.

äîà`lc okzi `zyde .dn` m` ik oex`d iaer mr wifgn epi`y (`,`w `xza `aa) "zexitd" wxta oikekc oizrnya gken oke ,miyealn mr iaera dn` wifgn mc`y - dn` lr

.`zn`a `zn` lah ikid dywzíåøázen` rax` jekd jxe`c ,oikekc oizrnya gkenck ,dnew zen` rax` wifgn mc`y ab lr s`e - zen` yly-yly `l` epi` mc`d znew

zen` rax` hwpc `de .cvd on ey`x z` oikxdl ivne ,y`xd cal zen`-rax` dii`x xeriy dii`x wfid iab (a,a) `xza `aac `nw wxta epivnc ab lr s`e .oex`d iciv iaer meyn

zen`-cal zen` yly oznew daeby ,yxcnd it lr xcqpy xzq` zlibn ly mebxza ond ipac `caera gken oke .zen` rax` uiviy cr eizerav` iy`x lr envr diabdl lekiy epiid

ipa zxyr z`e yi` ze`n yng ca`e micedid ebxd dxiad oyeya" :`xw irzyn oke .diilzd mcew xak mibxdp eide ,dxyrd lk ziilz itl zen` miyng mex lr lif`e aiygwc ,y`xd

"ond-."dlebn xie` (ziyinge) ziriaxde zen` ylya yi` mewa mc`" :dgilqa cqi hiitd mbe .eid dbixd llkay rnynàäepiax axd dywd .mdk `edy mdn dfi` :yexit - cvik

"mda" aizk :xn` (`,ep dcp) "dcpd mc" wxta eli`e ,`pipr cga `xw dilek opinwen `kdc :uinn xfril`-"mdn" aizke ,oleka-o`k :`iyw `l !ozvwna-o`k ,gla-`nl` .yaia

.mda e`nhz l`e ekez l` mdn leti xy` mzena mdn "mzena mda rbepd lk" ,iaizk i`xw ixz :d`xp ixenle .dpin opirny izxz `nye !`xw ixiin ipiipr ixza
ezal
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äçðîã àëéä ìëã`l - dlhpy dnk lk jkld ,dgpn dizeyxa ikd inwn elit` -

.ycwdc `cin wetizc icin diipyäééðù ééåðùdzzqny iepya diipwe ,oipaa drawyk -

.draeweäáåøà éô ìò äçéðäùdiipy `le ,dlhep dvxiy dry lke ,daex`d wewtl -

.icinàáøãë.'ek ziad lra xkfp -äøòùá ïééåìúä ïéøøäë åðééäzhren dkinqa -

ixdy ,oilegl ycwd zern `ivenl dl opincn

.bbeyd on xzei qpe`l `ed aexwáúëéî ïéðéã
ïáéúëodl yi ipzw oizipzne .dti oiyxetn -

.oiyxetn opi`y rnyn dkinq'åë àëøöð àì-

,yexita oiyxetn opi`y mixac oda yi :xnelk

.da `veike df oebkùôð úçú ùôð áéúëã-

inc oenn ozi - dy`d dzny "didi oeq` m`"

`ly ,dzin aeig dilr oi`y ,diyxeil dy`d

evpi ike" aizkc ,oeekzp exagl `l` dl oeekzp

df z` bexdl oeekzp :iax xaqw ,"eicgi miyp`

.oenn mlyne dzinn xeht df z` bxdeäðéúð
äìòîìozpe" ,aizk zeclee inc oiprl -

.(`k zeny) "mililtaäèîì äðéúðdzzpe" -

.ytpd inc - ytp i`ne ,oenn - "ytp zgz ytp

íãä úìá÷ åæ åáéø÷äåoeyl `edy it lr s` -

dhigy xg`l ixdy ,dlaw `l` dpi` - dkled

.mcd laiw ok m` `l` dkled oi`e ,dazkp

ìëä úà ïäëä áéø÷äå,aizk mixa` iab -

z` odkd aixwde ,mina ugxi mirxkde axwde"

."dgafnd xihwde lkdùáëì íéøáà úëìåä åæ
xihwde" :`xwa aizk `icda dxhwd eli`c -

."dgafndäìá÷ ììëî äé÷ôú àìlkl -

xyt`y dcear `idy ab lr s`e .dixac

,wxefe gafnd cva hgey dvx m`y ,dlhal

z` oilbtne ,`id dcear - dlha `lc `kid

,dpedk icbae odk dkixve ,dzaygna oaxwd

.lxre ,ayeie ,ope` da lqeteíéîáezcewp -

.oiae`y iwet`l ,micgeind min :rnyn ,gzta

min" :afa aizkcn ,jixv `l miig min ,edine

e`l oi`nh x`yc llkn - (eh `xwie) "miig

,oicgeind mina - "mina" ,edine .era miig min

.minyb ody it lr s` ,dewnaíäálk" -

."mda rbepdíäîmdn eilr leti xy` lk" -

."`nhi mzenaèîåçoin `edy ip` xne` -

zkledd dtilwa lcbd ,`"bnil* oixewy uxy

xvipd zligze ,lcby dnk lk cinz zlbrne

.`id dycr ly dtilwkäàèìä áðæëitl -

ezvwn epiide ,dkzgpy xg`l zqkxtny

.zeig ea yiy ,elekk `edy
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àìytp dzzpe `ipzc iaxckl `l` `kxvp

iaiig :xn`c ,opgei iaxe - oenn ytp zgz
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zexdf` `l la` ,xnege lwa cnl dz` - miycw ileqte dcear zeklde dyr zevne zepenn ipic .xnege lw oicn oiyper oi`e ,oicd on oixidfn oi` !`ed xnege lw :xn`z m`e

?ezqep`n ezal ol `wtp okidne .(a,d) zekn zkqna ol `wtp i`xwne .oiypereäðä äðä àéúà éîéãáà øá ÷çöé 'ø éì øîà àáø øîàaizk .dtixyl dnif dnif `iz` ,`xeqi`l -

aizke ,"`id dnif dpd dx`y" :oi`eyipa

oi`eypa xen`d dn ,"dpd jzexr ik" :oiqpe`a

s` ,dpa zake dza zak dza aezkd dyr -

.epa zake eza zak eza aezkd dyr - oiqpe`a

zcnly xg`n ,dtixyl dnif dnif `iz`

,"`id dnif" aizk d`eypae ,d`eypn dqep`

da cenle xefge ,inc dqep`a aizkc dnk

yi`"n dtixydn` z`e dy` z` gwi xy`

.(k `xwie) "odz`e eze` etxyi y`a `id dnif

àì êðä ïéà éðä,dxez iteb eed iyxtinc ipd -

!?dxez iteb e`l i`d ilek iyxtin `lc jpd

.dinzaïäå ïä.el`e el` -

ïéáééç ìëä êìò ïøãä
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.dl yxtn 'nbae .ecalíéøáã äòáøàipd Ð

.lif`e yxtncäìòîì äîiy`x lry riwxn Ð

.zeigdäèîì äîå.odn Ðíéðôì äîåueg Ð

.gxfnl riwxd zvignløåçàì äîå.axrnl Ð

úåôñåú,dxend yxity dn zeidl leki epi` Ð

xeg`l dne riwxd zvignl ueg miptl dn

dlrnl dn `nlya :`xnba jixtcn ,axrnl

`l` ,iigl Ð xeg`l dne dhnl dneÐ miptl

mcew Ð miptl dn :`nl` !ded dedc dn

dne miptl dn :`ztqeza cere .`ed mlerl

o`k cr .zeidl cizr dne did dn Ð xeg`l

.zetqezåðå÷ ãåáë ìò ñç àìù ìë`xnba Ð

.`id i`n yxtnåì àåä éåúødid dtie aeh Ð

oeyl `edy ip` xne`e .mlerl `a `l m` el

.mlerl `a `l m` `ed mgexn xnelk ,zepngx

xnzi` l`e xfrl` l`" :mipdk zxeza eznbece

,sxyil eid oiie`x ,(i `xwie) "mixzepd eipa

.oxd`l aezkd dzixy `l`àøîâúøîà
ãéçéá äáëøîá àìåepi`e `ed icigic oeike Ð

,oian `ed ezrcn jgxk lr Ð axd itn rney

did ok m` `l` :zxn` xcde ,dil zxq`we

.ezrcn oiane mkgäùìùì.yxecd on cal Ð

íéðùì úéùàøá äùòîá àìoky lke Ð

.dylylãéçéì äáëøîá àìå.cigi cinlzl Ð

åúòãî ïéáîå íëç äéä ïë íà àìàÐ`ly

gxe` e`lc ,el wtzqiyk axl le`yl jxhvi

.`icda `yextl `rx`åáø÷ú àì àðîçø øîàå
äåøò úåìâìdf lv` df mkzyly eaxwz `l Ð

.zeixr zyxt inrh zelblúåéøò éøúñáÐ

eing m`e ,ezqep`n eza oebk ,zeyxetn opi`y

(`,dr) oixcdpq zkqna iwtpc ezeng m`e

.`yxcnéøèå ìé÷ùmr dklda ozepe `yep Ð

.eaxäéðãåà éìöîodixac rneye epf` dhn Ð

.xeqi` ea yxcyk axd itn erny `ly ici lr zeixra `xeqi` ixyinl ez`e ,oax xn`c i`n erny `le ,df mr df ixz jpd exhe ilwy dyly odyk la` ,axd ixac z` oirney ode

'åë úåéøòå ìæâ øî øîàã.(a,bk) zekn zkqnc `ziixza oizipzna Ðåéðôá.lefbl lekiy eiptl d`ex `edyk Ðéìéî éðä àðî.ziy`xa dyrna oil`ey mipy oi`c Ðìàùé ìåëé
íãà.mlerd `xapy mcew did dn Ðúéùàøá éîé úùùá ìàùé àìå ùåøãé àì ìåëé.`xap zay axra `ede ,`zeyx aidic `ed mc` ziixa onl `dc Ðíéðåùàø íéîéì øîåì ãåîìú
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åúáì"jpa za zexr"c `idd - ezqep`n

lr oi`yep" yixa dl opinwen

dcic dpa za `d :rnync (`,fv zenai) "dqep`d

-"dlbz `l dzae dy`"c jci`e .ezqep`a ,ilb

-.x`y da aizkc ,oi`eyipa

øîàã- inica` xa wgvi ax il xn` `ax

zenaic `nw wxta izyxit .eed ixz

.(`,iw oileg) "xyad lk" wxtae (`,b)

ïéáééç ìëä êìò ïøãä

ïéàepiax yxit .ziy`xa dyrna Ð oiyxec

,zeize` mizye mirax` mW `ed :mz¥

.eixg` ly weqtne ziy`xan `veid

ìåëérnyn Ð dhnl dn dlrnl dn l`yi

ixeg` yiy dn ied xeg`le miptlc `kd

eli`e .mexce oetv oicd `ede ,axrne gxfn dtikd

mcew didy dn rnyn yexita (`,fh) onwl

:xn`wc .jk xg`l didiy dne mlerd `xapy

xeg`l dne dhnl dn dlrnl dn `nlyaÐ

opgei iax !ded dedc dn ?i`n` miptl `l` ,xity

lr oixhlt dpay jlnl lyn :ixn` xfrl` iaxe

:(ipy wxt) `ztqeza `ipz ikde .'ek dty` iab

`ki`c :xnel yie !zeidl cizry dne didy dn

.ikd xninl `ki`e ,ikd xninl
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"änéæ" àéúà ,"äpä" "äpä" àéúà :éîécáà øa ÷çöé¦§¨©©§¦¦¨§¨¥¨¥¨¨§¨¦¨

ðä ,ïéà éðä ."äøBú éôeâ ïä ïä"."änéæ",àlà !?àì C ¦¨¥¥¥¨¨¥¦¨¨¨¤¨
.äøBú éôeb ïäå ïä :àîéà¥¨¥§¥¥¨

ïéáééç ìëä êìò ïøãä

ïéàìLa úBéøòa ïéLøBcúéLàøa äNòîa àìå ,äL ¥§¦¨£¨¦§Ÿ¨§Ÿ§©£¥§¥¦
àìå ,íéðLaäákønaäéä ïk íà àlà ,ãéçéa ¦§©¦§Ÿ©¤§¨¨§¨¦¤¨¦¥¨¨

íéøác äòaøàa ìkzñnä ìk .Bzòcî ïéáîe íëç̈¨¥¦¦©§¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦
eúøé,ähîl äî ,äìòîl äî :íìBòì àa àì eléàk Bì ¨§¦Ÿ¨¨¨©§©§¨©§©¨

BðB÷ ãBák ìò ñç àlL ìëå .øBçàl äîe ,íéðôl äî©§¨¦©§¨§¨¤Ÿ¨©§
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äéä ïk íà àlà :zøîà øãäå "ãéçéa äákøna àìå"§Ÿ©¤§¨¨§¨¦©£©¨§©§¤¨¦¥¨¨
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ìLa úBéøòa ïéLøBc."äL?àîòè éàîíeMî àîéìéà §¦¨£¨¦§¨©©§¨¦¥¨¦
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ék Léà Léà" :áéúëc ,äzòî àlà ,"äåøò úBlâì§©¤§¨¤¨¥©¨¦§¦¦¦¦
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חגיגה. פרק ראשון - הכל חייבין דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dbibg(oey`x meil)

`l`Bzáìel dclepyBúñeðàî,qpe`a dilr `ay dy`n ± §¦¥£¨
cdf xeqi`àáéúk àìcnlp `l` ,yexita dxeza xn`p `l ± §Ÿ§¦¨

,dyxcn,éîécáà øa ÷çöé éaø él øîà ,àáø øîàceza lr xeqi`d §¨©¨¨¨©¦©¦¦§¨©©§¦¦
ezqep`nàéúàdey dxifbn cnlp ±,'äpä' 'äpä'dtixy ypere ¨§¨¥¨¥¨

dilràéúàdey dxifbn cnlp ±.'änéæ' 'änéæ'zpeek df oicle ¨§¨¦¨¦¨
.jenqiy dn lr el yi ,dxeza yxetn epi`y s`y ,dpynd

yi zeixre ze`nhde zexdhd zecearde oipicd :dpyna epipy
e ,eknqiy dn lr odl.äøBz éôeb ïä ïä¥¥¥¨

ike :`xnbd ddnzïéà éðämdy ,exkfedy el` mixac ± ¨¥¦
eli`e ,dxez iteb md ,eknqiy dn lr mdl yiy meyn miyxetnk

ðäàì C,jk lk miyxetn mpi`y ,okl mcew exkfedy mixacd ± ¨¨Ÿ
.dxez iteb mpi`
:`xnbd zvxznàîéà àlày ,dpynd zpeeka xen` ±ïäå ïäel` ± ¤¨¥¨¥§¥

el`e,äøBz éôebmdy mixacd lr mb zeaqen elld zeaizde ¥¨
.dxez iteb md mby ,dxrya miielzd mixxdk

ïéáééç ìëä êìò ïøãä

ïéùøåã ïéà ¯ éðù ÷øô
xg`l .mcewd wxtl jynd `id df wxt ly dpey`xd dpynd
idn x`eai jk xg`e ,dbibg oaxw ipiipr ea x`azdl etiqei okn

.zexdha miwqerl zkxvpd dxdhd

äðùî
mcewd wxtd seqay dpyna(.i lirl)dpynd .zeixr ipic exkfed
:zeixr ipica zwqere dtiqenìLa úBéøòa ïéLøBc ïéàäLxeq` ± ¥§¦§£¨¦§¨

.mipy ly wx `l` ,xzei e` dyly ly dveawa zeixr ipic cnll
àìåmiyxecúéLàøa äNòîaziy`xa dxiwgde rahd ircna ± §Ÿ§©£¥§¥¦

d`ixad,íéðLa.cigia wx `l`àìåmiwqeradyrnäákøî± ¦§©¦§Ÿ§¤§¨¨
,eix`ze eizeny yexite eix`ze jxazi `xead ze`ivn zedn

elit` ,dnecke mi`vnpd zelylzyde mlerd ze`ivne,ãéçéa§¨¦
äéä ïk íà àlàcigi eze`ïéáîe íëçmixacd z`cî.Bzò ¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§

:llk weqrl xeq` mday mixac yiìkzñnä ìkopeazne ayeg ± ¨©¦§©¥
íéøác äòaøàa,ex`eaiyeléàk Bì éeúøeli` el did dtie aeh ± §©§¨¨§¨¦¨§¦

íìBòì àa àì:od el`e .llkäîyiäìòîliy`x lry riwxdn Ÿ¨¨¨©§©§¨
e ,zeigdäîyiähîl,ux`dnäîyiíéðôìcvl riwxl xarn ± ©§©¨©§¨¦

,gxfnäîeyiøBçàl.axrn cvl riwxl xarn ±åokñç àlL ìk ©§¨§¨¤Ÿ¨
.íìBòì àa àlL Bì éeúø ,BðB÷ ãBák ìò©§¨¤Ÿ¨¨¨

àøîâ
an `xnbd:dpynd ixac z` zxxàLéøa zøîàxne` `pzd ± ¨§©§§¥¨

dligza,'ãéçéa äákøna àìå'dakxna weqrl mc`l xeq`y §Ÿ©¤§¨¨§¨¦
,ezrcn oiane mkg `edy ina xaecny gxkdae ,ecal elit`
xeq` ok it lr s`e ,epcnliy in my oi`e ecal cnel `ed ixdy

,dakxn dyrna weqrl elzøîà øãäåxne`e `pzd xfege ±àlà' ©£©¨§©§¤¨
,'Bzòcî ïéáîe íëç äéä ïk íàecal cenll lekiy cigiy ixd ¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§

.dfa weqrl el xzen envra dakxn dyrn oiadle
:`xnbd zx`anì úBéøòa ïéLøBc ïéà ,øîà÷ éëäìLäLmicinlz ¨¦¨¨©¥§¦¨£¨¦§¨

,yxecd axd calnì úéLàøa äNòîa àìåíéðLmicinlz ipyl ± §Ÿ§©£¥§¥¦¦§©¦
,dylyl oky lke ,yxecd calnãéçéì äákøna àìåcinlzl ± §Ÿ©¤§¨¨§¨¦

,cg`äéä ïk íà àlàcinlzd eze`,Bzòcî ïéáîe íëçeidi m`y ¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§
itlk ux` jxc ef oi`y ,eax z` le`yl jxhvi `l zewitq el

.dta elld mixac yxtl ,dlrn
:dpyna epipyìLa úBéøòa ïéLøBc ïéà.äL ¥§¦¨£¨¦§¨

:`xnbd zxxanàîòè éàî.df xeqi`l mrhd dn ±àîéìéàm` ± ©©£¨¦¥¨
`ed mrhdy xn`páéúëc íeMîzeixr zyxta(e gi `xwie)Léà' ¦¦§¦¦

BøNa øàL ìk ìà Léào`k mixkfene ,'dexr zFNbl Eaxwz `l ¦¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨
ixdy ,miyp` dyly'Léà Léà'el` ixdéøze ,mipy ±'BøNa øàL' ¦¦§¥§¥§¨

ãç,cg` mc` cer ±åjk lràðîçø øîàdxezd dxn` ±àì' ©§¨©©£¨¨Ÿ
,'äåøò úBlâì eáø÷údf lv` df mkzyly eaxwzz `ly epiidc ¦§§§©¤§¨

,dyw ok m` ,zeixr zyxt inrh zelbl,äzòî àlàdna mb ¤¨¥©¨
áéúëc(eh ck my)åéäìà ìl÷é ék Léà Léà'dna oke ,'F`hg `Upe ¦§¦¦¦¦§©¥¡Ÿ¨§¨¨¤§

xn`py(a k my)Léà Léà''ebeCìBnì Bòøfî ïzé øLà,'znEi zFn ¦¦£¤¦¥¦©§©¤¨
énð éëäiptl el` mipic cnll xeq`y ,jk yexcz my mb m`d ± ¨¦©¦

.mipydéì éòaéî eäðä ,àlàel` miweqtay 'yi` yi`' zeaiz ± ¤¨©§¦¨¥¥
ick zekxvpL ,íéøëpä úà úBaøìmd mbíMä úkøa ìò ïéøäæeî §©¤©¨§¦¤§¨¦©¦§©©¥

,ìàøNék äøæ äãBáò ìòåok m`eénð éàä'yi` yi`' weqtd ± §©£¨¨¨§¦§¨¥©©¦
`ed mb ,zeixr zyxtayïéøäæenL ,íéøëpä úà úBaøì déì éòaéî¦¨¥¥§©¤©¨§¦¤§¨¦

,ìàøNék úBéøòä ìòzeixra miyxec oi`y epnn cenll oi`e ©¨£¨§¦§¨¥
.dylya

eàlàcnlp df xeqi`y xn`páéúëcîzeixr zyxta(l gi my) ¤¨¦¦§¦
ézøîLî úà ízøîLe'yie ,'zarFYd zFTgn zFUr iYlal §©§¤¤¦§©§¦§¦§¦£¥ª©¥Ÿ

,yexcléøz 'ízøîLe',miyp` ipy ±ãç 'ézøîLî',cg` yi` ± §©§¤§¥¦§©§¦©
,dyly o`k ixdåmdilrúBwçî úBNò ézìáì' àðîçø øîà §¨©©£¨¨§¦§¦£¥ª

,'úBáòBzä,dyw ok m` ,dylya zeixr ipica yexcl oi`y xnelk ©¥
,äzòî àlàdna mbáéúëc(ci `l zeny),'úaMä úà ízøîLe'oke ¤¨¥©¨¦§¦§©§¤¤©©¨

xn`py dna(fi ai my),'úBvnä úà ízøîLe'xn`py dna oke §©§¤¤©©
(d gi xacna)énð éëä ,'Lãwä úøîLî úà ízøîLe'my mb m`d ± §©§¤¥¦§¤¤©Ÿ¤¨¦©¦

.mipy iptl mda yexcl xeq`y ,jk yexcz
:`xnbd dwiqnéàî ,éMà áø øîà àlà`pzd zpeek idn ±ïéà' ¤¨¨©©©¦©¥

ìLa úBéøòa ïéLøBc,'äLyìLa) úBéøò éøúña ïéLøBc ïéà,(äL §¦¨£¨¦§Ÿ¨¥§¦§¦§¥£¨¦§Ÿ¨
xeq` mze` ,dxeza miyxetn mpi`y mixzqpd zeixr ipic wxy

.zeixr inrhe ipic lka `le ,micinlz dylyl cnllàîòè éàî©©£¨
,df xeqi`l mrhd dne ±àeä àøáñ,`xaqn z`f exq` minkg ± §¨¨

okyeäééaø én÷ éáúé ék éøz éaiptl miayei micinlz ipy xy`k ± ¥§¥¦¨§¦©¥©©§
,maxdéaø éãäa éøèå ìé÷L ãç,axd mr ozepe `yep mdn cg` ± ©¨¥§¨¥©£¥©¥

àøîâì déðãeà éìöî Cãéàåmb rneye ,mcenill epf` dhn ipyde ± §¦¨©§¥§¥¦§¨¨
la` ,axd ixac z` `edàúìzyi ,micinlz dyly md xy`k ± §¨¨

c yeygldéaø éãäa éøèå ìé÷L ãçozepe `yep didi mdn cg` ± ©¨¥§¨¥©£¥©¥
,axd mrðäåéããä éãäa eøèå eì÷L éøz Ceidi mixg`d ipye ± §¨¨§¥¨§§¨©£¥£¨¥

,mdipia mipzepe mi`yepeäééaø øîà÷ éàî éòãé àìåerci `le ± §Ÿ¨§¦©¨¨©©©§
,onfd eze`a max xn` dnúBéøòa àøeqéà éøLéîì eúàåe`eaie ± §¨§¦§¥¦¨©£¨

erny `ly zngn ,dxeza miyxetn mpi`y zeixr ixeqi` xizdl
.mixeq` mdy yxc maxyk

:`xnbd dywnénð äøBzä ìk ,éëä éàdxezay mipicd lka mb ± ¦¨¦¨©¨©¦
ipic :`xnbd zvxzn .dylyl mcnll xeq`pe ,jkl yeygpúBéøò£¨

éðàLmeyn ,dxezd lkn mipey ±BLôð úBéøòå ìæb ,øî øîàcly ©¦§¨©©¤¤©£¨©§
mc`,íäì äeàúîe ïzãnçîe`eai jk jezny minkg eyyge §©©§¨¦§©¨¨¤

.oick `ly xizdl
:dywne `xnbd zxfegénð ìæb ,éëä éàxeq` didi lfb ipic mb ± ¦¨¦¤¤©¦

yeygpe ,de`zne zcneg ytpd lfb mb ixdy ,dylyl cnll
xeqi`a :`xnbd zvxzn .oick `ly exiziyïéa åéðôa ïéa ,úBéøò£¨¥§¨¨¥

déøöé Léôð åéðôa àlLlekie eiptl dxiardyk oia lecb exvi ± ¤Ÿ§¨¨§¦¦§¥
eyyg cenild zrya mb okle ,eiptl dpi`yk oiae ,dilr xearl

a la` ,xeq`d z` xizdl mze` dzti mxviy,ìæbdxiardyk ¤¤
åéðôalefbl lekiedéøöé Léôðla` ,lecb exvi ±àì åéðôa àlL §¨¨§¦¦§¥¤Ÿ§¨¨Ÿ

,déøöé Léôðz` xizdl e`eai cenild zryay eyyg `l okle §¦¦§¥
.xeq`d

'eke oiyxec oi` :dpyna epipy.íéðLa úéLàøa äNòîa àìå§Ÿ§©£¥§¥¦¦§©¦
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdaiyn .df oic cnlp okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbdïðaø eðúcxn`p ,`ziixaa(al c mixac)íéîéì àð ìàL ék' §¨©¨¨¦§©¨§¨¦
íéðBLàølr mc` midl` `xA xW` mFId onl Liptl Eid xW` ¦¦£¤¨§¨¤§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©

oiprl yxcp df weqte ,'minXd dvw cre minXd dvwnlE ux`d̈¨¤§¦§¥©¨©¦§©§¥©¨¨¦
,cigi oeyla 'l`y' xn`py jkne ,ziy`xa dyrna cenild

`weecy x`ean.ïéìàBL íéðL ïéàå ,ìàBL ãéçé`ziixad dtiqen ¨¦¥§¥§©¦£¦
,mipey`xd minia le`yl i`yx cigiy xg`n :zl`eyeìBëé± ¨

y xn`z `nyíãà ìàLédidy dna mb,íìBòä àøápL íãB÷ ¦§©¨¨¤¤¦§¨¨¨
øîBì ãeîìzaezkd epicnln ±íãà íéäìà àøa øLà íBiä ïîì' ©§©§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dbibg(oey`x meil)

`l`Bzáìel dclepyBúñeðàî,qpe`a dilr `ay dy`n ± §¦¥£¨
cdf xeqi`àáéúk àìcnlp `l` ,yexita dxeza xn`p `l ± §Ÿ§¦¨

,dyxcn,éîécáà øa ÷çöé éaø él øîà ,àáø øîàceza lr xeqi`d §¨©¨¨¨©¦©¦¦§¨©©§¦¦
ezqep`nàéúàdey dxifbn cnlp ±,'äpä' 'äpä'dtixy ypere ¨§¨¥¨¥¨

dilràéúàdey dxifbn cnlp ±.'änéæ' 'änéæ'zpeek df oicle ¨§¨¦¨¦¨
.jenqiy dn lr el yi ,dxeza yxetn epi`y s`y ,dpynd

yi zeixre ze`nhde zexdhd zecearde oipicd :dpyna epipy
e ,eknqiy dn lr odl.äøBz éôeb ïä ïä¥¥¥¨

ike :`xnbd ddnzïéà éðämdy ,exkfedy el` mixac ± ¨¥¦
eli`e ,dxez iteb md ,eknqiy dn lr mdl yiy meyn miyxetnk

ðäàì C,jk lk miyxetn mpi`y ,okl mcew exkfedy mixacd ± ¨¨Ÿ
.dxez iteb mpi`
:`xnbd zvxznàîéà àlày ,dpynd zpeeka xen` ±ïäå ïäel` ± ¤¨¥¨¥§¥

el`e,äøBz éôebmdy mixacd lr mb zeaqen elld zeaizde ¥¨
.dxez iteb md mby ,dxrya miielzd mixxdk

ïéáééç ìëä êìò ïøãä

ïéùøåã ïéà ¯ éðù ÷øô
xg`l .mcewd wxtl jynd `id df wxt ly dpey`xd dpynd
idn x`eai jk xg`e ,dbibg oaxw ipiipr ea x`azdl etiqei okn

.zexdha miwqerl zkxvpd dxdhd

äðùî
mcewd wxtd seqay dpyna(.i lirl)dpynd .zeixr ipic exkfed
:zeixr ipica zwqere dtiqenìLa úBéøòa ïéLøBc ïéàäLxeq` ± ¥§¦§£¨¦§¨

.mipy ly wx `l` ,xzei e` dyly ly dveawa zeixr ipic cnll
àìåmiyxecúéLàøa äNòîaziy`xa dxiwgde rahd ircna ± §Ÿ§©£¥§¥¦

d`ixad,íéðLa.cigia wx `l`àìåmiwqeradyrnäákøî± ¦§©¦§Ÿ§¤§¨¨
,eix`ze eizeny yexite eix`ze jxazi `xead ze`ivn zedn

elit` ,dnecke mi`vnpd zelylzyde mlerd ze`ivne,ãéçéa§¨¦
äéä ïk íà àlàcigi eze`ïéáîe íëçmixacd z`cî.Bzò ¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§

:llk weqrl xeq` mday mixac yiìkzñnä ìkopeazne ayeg ± ¨©¦§©¥
íéøác äòaøàa,ex`eaiyeléàk Bì éeúøeli` el did dtie aeh ± §©§¨¨§¨¦¨§¦

íìBòì àa àì:od el`e .llkäîyiäìòîliy`x lry riwxdn Ÿ¨¨¨©§©§¨
e ,zeigdäîyiähîl,ux`dnäîyiíéðôìcvl riwxl xarn ± ©§©¨©§¨¦

,gxfnäîeyiøBçàl.axrn cvl riwxl xarn ±åokñç àlL ìk ©§¨§¨¤Ÿ¨
.íìBòì àa àlL Bì éeúø ,BðB÷ ãBák ìò©§¨¤Ÿ¨¨¨

àøîâ
an `xnbd:dpynd ixac z` zxxàLéøa zøîàxne` `pzd ± ¨§©§§¥¨

dligza,'ãéçéa äákøna àìå'dakxna weqrl mc`l xeq`y §Ÿ©¤§¨¨§¨¦
,ezrcn oiane mkg `edy ina xaecny gxkdae ,ecal elit`
xeq` ok it lr s`e ,epcnliy in my oi`e ecal cnel `ed ixdy

,dakxn dyrna weqrl elzøîà øãäåxne`e `pzd xfege ±àlà' ©£©¨§©§¤¨
,'Bzòcî ïéáîe íëç äéä ïk íàecal cenll lekiy cigiy ixd ¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§

.dfa weqrl el xzen envra dakxn dyrn oiadle
:`xnbd zx`anì úBéøòa ïéLøBc ïéà ,øîà÷ éëäìLäLmicinlz ¨¦¨¨©¥§¦¨£¨¦§¨

,yxecd axd calnì úéLàøa äNòîa àìåíéðLmicinlz ipyl ± §Ÿ§©£¥§¥¦¦§©¦
,dylyl oky lke ,yxecd calnãéçéì äákøna àìåcinlzl ± §Ÿ©¤§¨¨§¨¦

,cg`äéä ïk íà àlàcinlzd eze`,Bzòcî ïéáîe íëçeidi m`y ¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§
itlk ux` jxc ef oi`y ,eax z` le`yl jxhvi `l zewitq el

.dta elld mixac yxtl ,dlrn
:dpyna epipyìLa úBéøòa ïéLøBc ïéà.äL ¥§¦¨£¨¦§¨

:`xnbd zxxanàîòè éàî.df xeqi`l mrhd dn ±àîéìéàm` ± ©©£¨¦¥¨
`ed mrhdy xn`páéúëc íeMîzeixr zyxta(e gi `xwie)Léà' ¦¦§¦¦

BøNa øàL ìk ìà Léào`k mixkfene ,'dexr zFNbl Eaxwz `l ¦¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨
ixdy ,miyp` dyly'Léà Léà'el` ixdéøze ,mipy ±'BøNa øàL' ¦¦§¥§¥§¨

ãç,cg` mc` cer ±åjk lràðîçø øîàdxezd dxn` ±àì' ©§¨©©£¨¨Ÿ
,'äåøò úBlâì eáø÷údf lv` df mkzyly eaxwzz `ly epiidc ¦§§§©¤§¨

,dyw ok m` ,zeixr zyxt inrh zelbl,äzòî àlàdna mb ¤¨¥©¨
áéúëc(eh ck my)åéäìà ìl÷é ék Léà Léà'dna oke ,'F`hg `Upe ¦§¦¦¦¦§©¥¡Ÿ¨§¨¨¤§

xn`py(a k my)Léà Léà''ebeCìBnì Bòøfî ïzé øLà,'znEi zFn ¦¦£¤¦¥¦©§©¤¨
énð éëäiptl el` mipic cnll xeq`y ,jk yexcz my mb m`d ± ¨¦©¦

.mipydéì éòaéî eäðä ,àlàel` miweqtay 'yi` yi`' zeaiz ± ¤¨©§¦¨¥¥
ick zekxvpL ,íéøëpä úà úBaøìmd mbíMä úkøa ìò ïéøäæeî §©¤©¨§¦¤§¨¦©¦§©©¥

,ìàøNék äøæ äãBáò ìòåok m`eénð éàä'yi` yi`' weqtd ± §©£¨¨¨§¦§¨¥©©¦
`ed mb ,zeixr zyxtayïéøäæenL ,íéøëpä úà úBaøì déì éòaéî¦¨¥¥§©¤©¨§¦¤§¨¦

,ìàøNék úBéøòä ìòzeixra miyxec oi`y epnn cenll oi`e ©¨£¨§¦§¨¥
.dylya

eàlàcnlp df xeqi`y xn`páéúëcîzeixr zyxta(l gi my) ¤¨¦¦§¦
ézøîLî úà ízøîLe'yie ,'zarFYd zFTgn zFUr iYlal §©§¤¤¦§©§¦§¦§¦£¥ª©¥Ÿ

,yexcléøz 'ízøîLe',miyp` ipy ±ãç 'ézøîLî',cg` yi` ± §©§¤§¥¦§©§¦©
,dyly o`k ixdåmdilrúBwçî úBNò ézìáì' àðîçø øîà §¨©©£¨¨§¦§¦£¥ª

,'úBáòBzä,dyw ok m` ,dylya zeixr ipica yexcl oi`y xnelk ©¥
,äzòî àlàdna mbáéúëc(ci `l zeny),'úaMä úà ízøîLe'oke ¤¨¥©¨¦§¦§©§¤¤©©¨

xn`py dna(fi ai my),'úBvnä úà ízøîLe'xn`py dna oke §©§¤¤©©
(d gi xacna)énð éëä ,'Lãwä úøîLî úà ízøîLe'my mb m`d ± §©§¤¥¦§¤¤©Ÿ¤¨¦©¦

.mipy iptl mda yexcl xeq`y ,jk yexcz
:`xnbd dwiqnéàî ,éMà áø øîà àlà`pzd zpeek idn ±ïéà' ¤¨¨©©©¦©¥

ìLa úBéøòa ïéLøBc,'äLyìLa) úBéøò éøúña ïéLøBc ïéà,(äL §¦¨£¨¦§Ÿ¨¥§¦§¦§¥£¨¦§Ÿ¨
xeq` mze` ,dxeza miyxetn mpi`y mixzqpd zeixr ipic wxy

.zeixr inrhe ipic lka `le ,micinlz dylyl cnllàîòè éàî©©£¨
,df xeqi`l mrhd dne ±àeä àøáñ,`xaqn z`f exq` minkg ± §¨¨

okyeäééaø én÷ éáúé ék éøz éaiptl miayei micinlz ipy xy`k ± ¥§¥¦¨§¦©¥©©§
,maxdéaø éãäa éøèå ìé÷L ãç,axd mr ozepe `yep mdn cg` ± ©¨¥§¨¥©£¥©¥

àøîâì déðãeà éìöî Cãéàåmb rneye ,mcenill epf` dhn ipyde ± §¦¨©§¥§¥¦§¨¨
la` ,axd ixac z` `edàúìzyi ,micinlz dyly md xy`k ± §¨¨

c yeygldéaø éãäa éøèå ìé÷L ãçozepe `yep didi mdn cg` ± ©¨¥§¨¥©£¥©¥
,axd mrðäåéããä éãäa eøèå eì÷L éøz Ceidi mixg`d ipye ± §¨¨§¥¨§§¨©£¥£¨¥

,mdipia mipzepe mi`yepeäééaø øîà÷ éàî éòãé àìåerci `le ± §Ÿ¨§¦©¨¨©©©§
,onfd eze`a max xn` dnúBéøòa àøeqéà éøLéîì eúàåe`eaie ± §¨§¦§¥¦¨©£¨

erny `ly zngn ,dxeza miyxetn mpi`y zeixr ixeqi` xizdl
.mixeq` mdy yxc maxyk

:`xnbd dywnénð äøBzä ìk ,éëä éàdxezay mipicd lka mb ± ¦¨¦¨©¨©¦
ipic :`xnbd zvxzn .dylyl mcnll xeq`pe ,jkl yeygpúBéøò£¨

éðàLmeyn ,dxezd lkn mipey ±BLôð úBéøòå ìæb ,øî øîàcly ©¦§¨©©¤¤©£¨©§
mc`,íäì äeàúîe ïzãnçîe`eai jk jezny minkg eyyge §©©§¨¦§©¨¨¤

.oick `ly xizdl
:dywne `xnbd zxfegénð ìæb ,éëä éàxeq` didi lfb ipic mb ± ¦¨¦¤¤©¦

yeygpe ,de`zne zcneg ytpd lfb mb ixdy ,dylyl cnll
xeqi`a :`xnbd zvxzn .oick `ly exiziyïéa åéðôa ïéa ,úBéøò£¨¥§¨¨¥

déøöé Léôð åéðôa àlLlekie eiptl dxiardyk oia lecb exvi ± ¤Ÿ§¨¨§¦¦§¥
eyyg cenild zrya mb okle ,eiptl dpi`yk oiae ,dilr xearl

a la` ,xeq`d z` xizdl mze` dzti mxviy,ìæbdxiardyk ¤¤
åéðôalefbl lekiedéøöé Léôðla` ,lecb exvi ±àì åéðôa àlL §¨¨§¦¦§¥¤Ÿ§¨¨Ÿ

,déøöé Léôðz` xizdl e`eai cenild zryay eyyg `l okle §¦¦§¥
.xeq`d

'eke oiyxec oi` :dpyna epipy.íéðLa úéLàøa äNòîa àìå§Ÿ§©£¥§¥¦¦§©¦
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdaiyn .df oic cnlp okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbdïðaø eðúcxn`p ,`ziixaa(al c mixac)íéîéì àð ìàL ék' §¨©¨¨¦§©¨§¨¦
íéðBLàølr mc` midl` `xA xW` mFId onl Liptl Eid xW` ¦¦£¤¨§¨¤§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©

oiprl yxcp df weqte ,'minXd dvw cre minXd dvwnlE ux`d̈¨¤§¦§¥©¨©¦§©§¥©¨¨¦
,cigi oeyla 'l`y' xn`py jkne ,ziy`xa dyrna cenild

`weecy x`ean.ïéìàBL íéðL ïéàå ,ìàBL ãéçé`ziixad dtiqen ¨¦¥§¥§©¦£¦
,mipey`xd minia le`yl i`yx cigiy xg`n :zl`eyeìBëé± ¨

y xn`z `nyíãà ìàLédidy dna mb,íìBòä àøápL íãB÷ ¦§©¨¨¤¤¦§¨¨¨
øîBì ãeîìzaezkd epicnln ±íãà íéäìà àøa øLà íBiä ïîì' ©§©§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dbibg(ipy meil)

:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbddéì à÷ôðc àzLä± ©§¨§©§¨¥
`pzd cnly eiykrîweqtd'íéîMä äö÷ ãòå íéîMä äö÷îì' ¥§¦§¥©¨©¦§©§¥©¨¨¦

weqtd ,ok m` ,riwxd zeleabl uegn yiy dna le`yl xeq`y
él änì ,'õøàä ìò íãà íéäìà àøa øLà íBiä ïîì'ekxved recn ± §¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©¨¨¤¨¨¦

ixd ,mlerd z`ixa iptl didy dna le`yl xeq`y epnn cenll
dvwnl'n cnlp xake ,riwxd zeleabl uegny dn llka df mb

.'minyd
onl' weqtde ,'minyd dvwnl'n cnlp ok` df oic :`xnbd zvxzn

l jxvp 'meidïBLàøä íãà ,øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøãëdid §§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¦
dligza edabàøa øLà íBiä ïîì' øîàpL ,òé÷øì ãò õøàä ïî¦¨¨¤©¨¨¦©¤¤¡©§¦©£¤¨¨

õøàä ìò íãà íéäìàux`d lr didy ixd ,'minXd dvwnlE ¡Ÿ¦¨¨©¨¨¤§¦§¥©¨©¦
.minyl ribd ey`xeçøqL ïåéëå,zrcd urn lk`e `hgy ±çépä §¥¨¤¨©¦¦©

øîàpL ,Bèòéîe åéìò åéãé àeä Ceøa LBãwä(d hlw mildz)íã÷å øBçà' ©¨¨¨¨¨¨¦£¤¤¡©¨¨¤¤
,'Etk éìò úLzå éðzøöxviy rnyn 'ipzxv mcwe xeg`' zeaizdn ©§¨¦©¨¤¨©©¤

.jenp okn xg`le deab dligz ,miinrt eze`
:xg` xeriy df weqtn cnel axíãà ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨

,äéä BôBñ ãòå íìBòä óBqî ïBLàøäey`x did ,akey didyky ¨¦¦¨¨§©¨¨
,axrna eilbxe ,mlerd gxfnaíéäìà àøa øLà íBiä ïîì' øîàpL¤¤¡©§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦

çépä ,çøqL ïåék .'íéîMä äö÷ ãòå íéîMä äö÷îìe õøàä ìò íãà̈¨©¨¨¤§¦§¥©¨©¦§©§¥©¨¨¦¥¨¤¨©¦¦©
òéîe åéìò Bãé àeä Ceøa LBãwä.'Etk éìò úLzå' øîàpL ,Bè ©¨¨¨¨¨¦£¤¤¡©©¨¤¨©©¤

:`xnbd dywnéããäà éàø÷ eL÷ ,éëä éàweqta dxizq yi ± ¦¨¦¨§¨¥©£¨¥
:`xnbd zvxzn .edaeb did dn ,envràeä àøeòéL ãç éãéàå éãéà¦¦§¦¦©¦¨

.cg` xeriy md el` mixeriy ipy ±
ïBLàø íBéa eàøáð íéøác äøNò ,áø øîà äãeäé áø øîàåly §¨©©§¨¨©©£¨¨§¨¦¦§§§¦

,mlerd z`ixaçeø ,CLçå øBà ,eäáå eäz ,õøàå íéîL ,ïä elàå§¥¥¨©¦¨¨¤Ÿ¨Ÿ¨Ÿ¤©
äìéì úcîe íBé úcî ,íéîecgi mdipyy ,dlild onfe meid onf ± ©¦¦©¦©©§¨

oey`xd meia mixkfen el` lk ixdy .zery rax`e mixyr eidi
d`ixad ly(d±` ` ziy`xa).àøa úéLàøa' áéúëc ,õøàå íéîL̈©¦¨¨¤¦§¦§¥¦¨¨

eäú äúéä õøàäå' áéúëc ,eäáå eäz .'õøàä úàå íéîMä úà íéäìà¡Ÿ¦¥©¨©¦§¥¨¨¤Ÿ¨Ÿ¦§¦§¨¨¤¨§¨Ÿ
áéúëc øBà ,'íBäú éðt ìò CLçå' áéúëc CLç ,CLçå øBà .'eäáå̈Ÿ¨Ÿ¤Ÿ¤¦§¦§Ÿ¤©§¥§¦§¦
ìò úôçøî íéäìà çeøå' áéúëc ,íéîe çeø .'øBà éäé íéäìà øîàiå'©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦©©¦¦§¦§©¡Ÿ¦§©¤¤©
íBé ø÷á éäéå áøò éäéå' áéúëc ,äìéì úcîe íBé úcî .'íénä éðt§¥©¨¦¦©¦©©§¨¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤

.'ãçà¤¨
:edeae edez md dn zx`an `xnbdeäz ,àðz`edéwnL ÷Bøé å÷ó ¨¨Ÿ©¨¤©¦

àöé epnnL ,Blek íìBòä ìk úàdøîàpL ,CLç(ai gi mildz)úLé' ¤¨¨¨¤¦¤¨¨Ÿ¤¤¤¡©¨¤
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חגיגה. פרק שני - אין דורשין דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dbibg(ipy meil)

,'ux`de minyd z`' aezkl ic jk jxevl ixd ,le`yl yi oiicre
daizd ok m`e'úà'zaiz iptlyél änì ,'õøàä'`id dn myl ± ¥¨¨¤¨¨¦

ick d`a ef 'z`' zaiz ,`l` .zkxvp,õøàì íéîL íéc÷äìcnlle §©§¦¨©¦¨¨¤
.dligz e`xap minydy
d`ixad dyrna xn`p(a ` ziy`xa).'eäáå eäú äúéä õøàäå'§¨¨¤¨§¨Ÿ¨Ÿ

:`xnbd zl`eyàLéøa ìéçúà íéîMa éãkîdxikfd dxezd ixd ± ¦§¦©¨©¦©§¦§¥¨
minXd z` midl` `xA ziW`xA' xn`py ,minyd z` dligz§¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦

ok m` ,'ux`d z`eõøà äNòî áéLç à÷c àðL éàîdpiy recn ± §¥¨¨¤©§¨§¨¨¦©£¥¤¤
.minyd dyrn iptl ux`d dyrn z` xikfde ,df weqta aezkd

:`xnbd daiynøîàL íãå øNa Cìîì ìLî ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©
eîékLä ,åéãáòìe`eae xweaaíékLä .éçúôì,jlndíéLð àöîe ©£¨¨©§¦§¦§¦¦§¦¨¨¨¦

íéLðàå.xwead znkyda eribde ,eixac z` eniiwy eicarnéîì ©£¨¦§¦
çaLî,jlndíékLäå ,íékLäì Bkøc ïéàL éîì,jlnd ieeiv llba §©¥©§¦¤¥©§§©§¦§¦§¦

deivy ila mb mikydl mkxcy ,miyp`l `le ,miypl epiidc
mr cgi d`xape dnikyde ,mikydl dkxc oi` ux`d ,jk .mdilr

.dligz diyrn z` aezkd hxit okle ,minyd
:d`ixad dyrn oipra `ziixa d`ian `xnbdéñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥

úBãîBò ,úBàBø äî úBòãBé ïðéàå úBàBøL ,úBiøaì íäì éBà ,øîBà¥¨¤©§¦¤§¥¨§©§
.úBãîBò ïä äî ìò úBòãBé ïéàåokyìò ,úãîBò äî ìò õøàä §¥§©©¥§¨¨¤©¨¤¤©

øîàpL ,íéãenòä(e h aei`).'ïeöltúé äéãenòå dîB÷nî õøà æébønä' ¨©¦¤¤¡©©©§¦¤¤¦§¨§©¤¨¦§©¨
eíéãenòmicner el`øîàpL ,íénä ìò(e elw mildz)õøàä ò÷Bøì' ©¦©©¨¦¤¤¡©§©¨¨¤

.'íénä ìòd mze`eíéîmicnerøîàpL ,íéøää ìò(e cw my)ìò' ©©¨¦©¦©¤¨¦¤¤¡©©
.'íéî eãîòé íéøäeíéøäel`micnerøîàpL ,çeøa(bi c qenr)ék' ¨¦©©§¨¦¨¦§©¤¤¡©¦

,'çeø àøBáe íéøä øöBé äpä,cgi gexde mixdd z` aezkd xikfdy ¦¥¥¨¦¥©
de .gexa micner mixddy cnll ,dfl df oipr oi`y s`çeøzcner ©

øîàpL ,äøòña(g gnw mildz),'Bøác äNBò äøòñ ,çeø'z`y xnelk ¦§¨¨¤¤¡©©§¨¨¨§¨
e .dxrqd dyer ,gexd xacCeøa LBãwä ìL BòBøæa äéeìz äøòñ§¨¨§¨¦§¤©¨¨

øîàpL ,àeä(fk bl mixac),'íìBò úBòBøæ úçzîe'lk zgz xnelk ¤¤¡©¦©©§¨
.dze` dwifgnd rexf yi dxivid

:`ziixad dtiqenúãîBò íéãenò øNò íéðL ìò ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦©§¥¨¨©¦¤¤
,ux`døîàpL(g al my),'ìàøNé éða øtñîì íénò úBìeáb ávé' ¤¤¡©©¥§©¦§¦§©§¥¦§¨¥

mipy lr ,minrd miayei eay mlerd zeleab z` d"awd aivdy
.l`xyi ihay xyr mipy oipnk ,micenr xyríéøîBà Léå§¥§¦

lr zcneryøîàpL ,íéãenò äòáL(` h ilyn)'Dzia dzpA zFnkg ¦§¨©¦¤¤¡©¨§¨§¨¥¨
,'äòáL äéãenò äáöçavge ,mlerd z` d"awd `xa dnkgay ¨§¨©¤¨¦§¨
.micenr dray exearãçà ãenò ìò ,øîBà òenL ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤©©¥©©¤¨

,zcneråcenr eze`øîàpL ,BîL '÷écö'(dk i my)ãBñé ÷écöå' §©¦§¤¤¡©§©¦§
.'íìBò¨

:miriwxd oipna zwelgn d`ian `xnbdéðL ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¥
øîàpL ,ïä íéòé÷ø(ci i mixac)éäìà 'äì ïä','íéîMä éîLe íéîMä E §¦¦¥¤¤¡©¥©¡Ÿ¤©¨©¦§¥©¨¨¦

.mitqep miny yi minyd lrny rnynäòáL ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¦§¨
,dfn dlrnl df yi miriwx,ìeáæ ,íé÷çL ,òé÷ø ,ïBìéå ,ïä elàå§¥¥¦¨¦©§¨¦§

.úBáøò ,ïBëî ,ïBòî̈¨£¨
:eciwtz dne ,miriwxdn cg` lk cnlp oipn yiwl yix x`ane

`xwpd oey`xd riwxdíeìk LnLî Bðéà 'ïBìéå',jxev meyl ±àlà ¦¥§©¥§¤¨
wxñðëðaúéøçL`vnpy xe`d dlbziy ick ,ely wizd jezl ¦§©©£¦

,ux`l xi`ie eilrnàöBéåa ewizn,úéáøòxe`l zgzn hytzne §¥©§¦
,jeyg mlerd didiy ick ,mlerl epia uvegeejkaíBé ìëa Lcçî§©¥§¨

øîàpL .úéLàøa äNòî(ak n diryi),íçzîéå íéîL ÷Bcë äèBpä' ©£¥§¥¦¤¤¡©©¤©¨©¦©¦§¨¥
ì ìäàk,'úáLly yinyz `l` miynyn mpi`y miny yiy ixd ¨Ÿ¤¨¨¤

.zqxtpd drixi
`xwp epnn dlrnly riwxdíéáëBk äðáìe änç BaL ,'òé÷ø'¨¦©¤©¨§¨¨¨¦

øîàpL ,ïéòeá÷ úBìfîemiakekde zexe`nd iabl(fi ` ziy`xa)ïziå' ©¨§¦¤¤¡©©¦¥
,'íéîMä òé÷øa íéäìà íúBà.'riwx' enyy riwxa epzipy ixd ¨¡Ÿ¦¦§¦©©¨¨¦

`xwp iyilyd riwxdïî úBðçBèå úBãîBò íééçø BaL ,'íé÷çL'§¨¦¤¥©¦§§£¨
øîàpL ,íé÷écvì(ck±bk gr mildz)íéîL éúìãå ìònî íé÷çL åöéå' ©©¦¦¤¤¡©©§©§¨¦¦¨©§©§¥¨©¦

,'åâå 'ìBëàì ïî íäéìò øèîiå çút`xwpd riwxa `vnp ondy ixd ¨¨©©§¥£¥¤¨¤¡
.'miwgy'

`xwp iriaxd riwxdLc÷nä úéáe íéìLeøé BaL ,'ìeáæ',dlrn ly §¤§¨©¦¥©¦§¨
éeða çaæîe,myåj`lndåéìò áéø÷îe ãîBò ìBãbä øOä ìàëéî ¦§¥©¨§¦¨¥©©©¨¥©§¦¨¨

øîàpL ,ïaø÷(bi g '` mikln)zia oipa lr jlnd dnly ixaca ¨§¨¤¤¡©
,ycwndì ïBëî ,Cì ìeáæ úéa éúéðá äða'ïìðîe .'íéîìBò EzáL ¨Ÿ¨¦¦¥§¨¨§¦§§¨¦§¨¨

cleafdéøwéà`xwp ±áéúëc ,'íéîL'(eh bq diryi),íéîMî èaä' §¦§¥¨©¦¦§¦©¥¦¨©¦
.'Ezøàôúå ELã÷ ìeáfî äàøe§¥¦§¨§§§¦§©§¤

`xwp iyingd riwxd,úøMä éëàìî ìL úBzék BaL ,'ïBòî'¨¤¦¤©§£¥©¨¥
úBLçå ,äìéla äøéL úBøîBàLzewzey ±ìL ïãBák éðtî íBia ¤§¦¨©©§¨§¨©¦§¥§¨¤

ìàøNé,d"awd z` meia migayndøîàpL(h an mildz)äeöé íîBé' ¦§¨¥¤¤¡©¨§©¤
,'énò äøéL äìéláe ,Bcñç 'äick ,wezyl mik`lnl 'd devi meiay ©§©©§¨¦Ÿ¦¦

ly mxiy dlilae ,gayl md mb elkeiy mipezgzl cqg zeyrl
.meia xyy jlnd cec ly xiyl sxhvi riwxa mik`lnd

ztqep dyxc dxikfne ,miriwxd oipr xe`iaa dwiqtn `xnbd
:df weqtn yiwl yix yxcyäøBza ÷ñBòä ìk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¨¥©¨

íBia ãñç ìL èeç åéìò CLBî àeä Ceøa LBãwä ,äìélaepig ozep ± ©©§¨©¨¨¥¨¨¤¤¤©
,meia zeixad ipiraîBé' øîàpLíòh äîe ,'Bcñç 'ä äeöé íyíîBé' ¤¤¡©¨§©¤©§©©©¨

,'énò äøéL äìéláe' íeMî ,'Bcñç 'ä äeöéwqry meyn xnelk §©¤©§¦©©§¨¦Ÿ¦¦
.dxeza dlila,éøîàc àkéàåjk÷ñBòä ìk ,Lé÷ì Léø øîà §¦¨§¨§¦¨©¥¨¦¨¨¥

åéìò CLBî àeä Ceøa LBãwä ,äìéìì äîBc àeäL äfä íìBòa äøBza©¨¨¨©¤¤¤§©§¨©¨¨¥¨¨
'ä äeöé íîBé' øîàpL ,íBéì äîBc àeäL àaä íìBòì ãñç ìL èeç¤¤¤¨¨©¨¤¤§¤¤¡©¨§©¤

.'énò äøéL äìéláe Bcñç©§©©§¨¦Ÿ¦¦
äçéN éøáãa ÷ñBòå äøBz éøácî ÷ñBtä ìk ,éåì éaø øîà,dlha ¨©©¦¥¦¨©¥¦¦§¥¨§¥§¦§¥¦¨

BúBà ïéìéëàîmepdibaíéîúø éìçbmnegy mzex ivrn milgb ± ©£¦¦©£¥§¨¦
,axøîàpL(c l aei`),'íîçì íéîúø LøLå çéN éìò çelî íéôèBwä' ¤¤¡©©§¦©©£¥¦©§Ÿ¤§¨¦©§¨

ggeyl ick dxez ixacn wqete envr shewdy ,o`kn eyxce
.minzx engl didi ,oileg zgiy

:`xnbd zx`an .miriwxd oiprl zxfeg `xnbdc ïìðîeriwxd §¨¨§
'oern' `xwpdàpL ,íéîL éøwéàøî(eh ek mixac)ïBònî äôé÷Lä' ¦§¥¨©¦¤¤¡©©§¦¨¦§

.'íéîMä ïî ELã÷̈§§¦©¨¨¦
`xwp iyiyd riwxdBaL ,ïBëî,zeieprxet ly zexve` mi`vnp ¨¤

mdeíéòø íéììè úéiìòå ,ãøa úBøöBàå ,âìL úBøöBàdilr ± §¤¤§§¨¨©£¦©§¨¦¨¦
,rx lh cxei dpnnyíéìâà úéiìòåmin micxei dpnny dilr ± ©£¦©£¨¦

,ze`eazde zexitd z` miwlndäøòîe ,[äøòñe] äôeñ ìL døãçå§©§¨¤¨§¨¨§¨¨
ïäéúBúìãå .øBèé÷ ìLn zeieyr zexve` mze` ly.Làyiy oipne ¤¦§©§¥¤¥

,zeprxetl xve`øîàpL(ai gk my),'áBhä BøöBà úà Eì 'ä çzôé' ¤¤¡©¦§©§¤¨©
xve` mb yiy rnyn ,'aehd exve`' xnel aezkd jxvedy jkne

.rx
:`xnbd dywneäðúéà àòé÷øa éðä,exkfedy el` mixac ike ± ¨¥¦§¦¨¦§§

,mi`vnp md riwxaeäðúéà àòøàa éðä,md ux`a ixde ±áéúëc ¨¥§©§¨¦§§¦§¦
(g-f gnw mildz)ðépz õøàä ïî 'ä úà eìlä'ãøáe Là ,úBîäz ìëå íé ©§¤¦¨¨¤©¦¦§¨§Ÿ¥¨¨

.'Bøác äNBò äøòñ çeø øBèé÷å âìL:`xnbd zvxznäãeäé áø øîà ¤¤§¦©§¨¨¨§¨¨©©§¨
,áø øîàe ,minya eid dligzaïãéøBäå íéîçø íäéìò Lwéa ãåc ¨©©¨¦¦¥£¥¤©£¦§¦¨

.õøàìjkeøîàcec,äzà òLø õôç ìà àì' ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì ¨¨¤¨©§¨¨¦¤¨Ÿ¥¨¥¤©¨¨
'òø (Eøebîa) Eøeâé àì(d d mildz),xnelk ,øeâé àì ,'ä äzà ÷écö Ÿ§§¦§§¨©¦©¨Ÿ¨

,òø Eøebîadidi rx xacy ie`x oi`y ,jixebna xb epi` rxdy ¦§§¨
.ux`l el` mixac ecxi okle .jzvigna

:`xnbd zx`anc ïìðîe'oekn' `xwpd riwxdáéúëc ,íéîL éøwéà §¨¨§¦§¥¨©¦¦§¦
(hl g '` mikln).'EzáL ïBëî íéîMä òîLz äzàå'§©¨¦§©©¨©¦§¦§¤

`xwp iriayd riwxdBaL ,'úBáøò'mi`vnp,ä÷ãöe ,ètLî ,÷ãö £¨¤¤¤¦§¨§¨¨
úBçeøå ,íé÷écö ìL ïúîLðå ,äëøa éæðâå ,íBìL éæðâå ,íéiç éæðb¦§¥©¦§¦§¥¨§¦§¥§¨¨§¦§¨¨¤©¦¦§
úBéçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúòL ìèå ,úBàøaéäì ãéúòL úBîLðe§¨¤¨¦§¦¨§§©¤¨¦©¨¨§©£

.íéúî Ba:iriayd riwxa mi`vnp el` lky oipn `xnbd zx`ane ¥¦
áéúëc ,ètLîe ÷ãö(eh ht mildz),'Eàñk ïBëî ètLîe ÷ãö'ixd ¤¤¦§¨¦§¦¤¤¦§¨§¦§¤

riwxa `vnp `qkde ,ceakd `qk lv` mi`vnp htynde wcvdy
.oldl x`eank ,iriaydáéúëc ,ä÷ãö(fi hp diryi)ä÷ãö Laìiå' §¨¨¦§¦©¦§©§¨¨

,'ïéøMk.enr diexy dwcvdy rnynáéúëc ,íéiç éæðb(i el mildz) ©¦§¨¦§¥©¦¦§¦
áéúëc ,íBìL éæðâå .'íéiç øB÷î Enò ék'(ck e mihtey)'ä Bì àø÷iå' ¦¦§§©¦§¦§¥¨¦§¦©¦§¨

,'íBìL.elv` zeidl melyl 'd `xwy ,miyxece,äëøa éæðâå ¨§¦§¥§¨¨
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dbibg(ipy meil)

,'ux`de minyd z`' aezkl ic jk jxevl ixd ,le`yl yi oiicre
daizd ok m`e'úà'zaiz iptlyél änì ,'õøàä'`id dn myl ± ¥¨¨¤¨¨¦

ick d`a ef 'z`' zaiz ,`l` .zkxvp,õøàì íéîL íéc÷äìcnlle §©§¦¨©¦¨¨¤
.dligz e`xap minydy
d`ixad dyrna xn`p(a ` ziy`xa).'eäáå eäú äúéä õøàäå'§¨¨¤¨§¨Ÿ¨Ÿ

:`xnbd zl`eyàLéøa ìéçúà íéîMa éãkîdxikfd dxezd ixd ± ¦§¦©¨©¦©§¦§¥¨
minXd z` midl` `xA ziW`xA' xn`py ,minyd z` dligz§¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦

ok m` ,'ux`d z`eõøà äNòî áéLç à÷c àðL éàîdpiy recn ± §¥¨¨¤©§¨§¨¨¦©£¥¤¤
.minyd dyrn iptl ux`d dyrn z` xikfde ,df weqta aezkd

:`xnbd daiynøîàL íãå øNa Cìîì ìLî ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©
eîékLä ,åéãáòìe`eae xweaaíékLä .éçúôì,jlndíéLð àöîe ©£¨¨©§¦§¦§¦¦§¦¨¨¨¦

íéLðàå.xwead znkyda eribde ,eixac z` eniiwy eicarnéîì ©£¨¦§¦
çaLî,jlndíékLäå ,íékLäì Bkøc ïéàL éîì,jlnd ieeiv llba §©¥©§¦¤¥©§§©§¦§¦§¦

deivy ila mb mikydl mkxcy ,miyp`l `le ,miypl epiidc
mr cgi d`xape dnikyde ,mikydl dkxc oi` ux`d ,jk .mdilr

.dligz diyrn z` aezkd hxit okle ,minyd
:d`ixad dyrn oipra `ziixa d`ian `xnbdéñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥

úBãîBò ,úBàBø äî úBòãBé ïðéàå úBàBøL ,úBiøaì íäì éBà ,øîBà¥¨¤©§¦¤§¥¨§©§
.úBãîBò ïä äî ìò úBòãBé ïéàåokyìò ,úãîBò äî ìò õøàä §¥§©©¥§¨¨¤©¨¤¤©

øîàpL ,íéãenòä(e h aei`).'ïeöltúé äéãenòå dîB÷nî õøà æébønä' ¨©¦¤¤¡©©©§¦¤¤¦§¨§©¤¨¦§©¨
eíéãenòmicner el`øîàpL ,íénä ìò(e elw mildz)õøàä ò÷Bøì' ©¦©©¨¦¤¤¡©§©¨¨¤

.'íénä ìòd mze`eíéîmicnerøîàpL ,íéøää ìò(e cw my)ìò' ©©¨¦©¦©¤¨¦¤¤¡©©
.'íéî eãîòé íéøäeíéøäel`micnerøîàpL ,çeøa(bi c qenr)ék' ¨¦©©§¨¦¨¦§©¤¤¡©¦

,'çeø àøBáe íéøä øöBé äpä,cgi gexde mixdd z` aezkd xikfdy ¦¥¥¨¦¥©
de .gexa micner mixddy cnll ,dfl df oipr oi`y s`çeøzcner ©

øîàpL ,äøòña(g gnw mildz),'Bøác äNBò äøòñ ,çeø'z`y xnelk ¦§¨¨¤¤¡©©§¨¨¨§¨
e .dxrqd dyer ,gexd xacCeøa LBãwä ìL BòBøæa äéeìz äøòñ§¨¨§¨¦§¤©¨¨

øîàpL ,àeä(fk bl mixac),'íìBò úBòBøæ úçzîe'lk zgz xnelk ¤¤¡©¦©©§¨
.dze` dwifgnd rexf yi dxivid

:`ziixad dtiqenúãîBò íéãenò øNò íéðL ìò ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦©§¥¨¨©¦¤¤
,ux`døîàpL(g al my),'ìàøNé éða øtñîì íénò úBìeáb ávé' ¤¤¡©©¥§©¦§¦§©§¥¦§¨¥

mipy lr ,minrd miayei eay mlerd zeleab z` d"awd aivdy
.l`xyi ihay xyr mipy oipnk ,micenr xyríéøîBà Léå§¥§¦

lr zcneryøîàpL ,íéãenò äòáL(` h ilyn)'Dzia dzpA zFnkg ¦§¨©¦¤¤¡©¨§¨§¨¥¨
,'äòáL äéãenò äáöçavge ,mlerd z` d"awd `xa dnkgay ¨§¨©¤¨¦§¨
.micenr dray exearãçà ãenò ìò ,øîBà òenL ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤©©¥©©¤¨

,zcneråcenr eze`øîàpL ,BîL '÷écö'(dk i my)ãBñé ÷écöå' §©¦§¤¤¡©§©¦§
.'íìBò¨

:miriwxd oipna zwelgn d`ian `xnbdéðL ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¥
øîàpL ,ïä íéòé÷ø(ci i mixac)éäìà 'äì ïä','íéîMä éîLe íéîMä E §¦¦¥¤¤¡©¥©¡Ÿ¤©¨©¦§¥©¨¨¦

.mitqep miny yi minyd lrny rnynäòáL ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¦§¨
,dfn dlrnl df yi miriwx,ìeáæ ,íé÷çL ,òé÷ø ,ïBìéå ,ïä elàå§¥¥¦¨¦©§¨¦§

.úBáøò ,ïBëî ,ïBòî̈¨£¨
:eciwtz dne ,miriwxdn cg` lk cnlp oipn yiwl yix x`ane

`xwpd oey`xd riwxdíeìk LnLî Bðéà 'ïBìéå',jxev meyl ±àlà ¦¥§©¥§¤¨
wxñðëðaúéøçL`vnpy xe`d dlbziy ick ,ely wizd jezl ¦§©©£¦

,ux`l xi`ie eilrnàöBéåa ewizn,úéáøòxe`l zgzn hytzne §¥©§¦
,jeyg mlerd didiy ick ,mlerl epia uvegeejkaíBé ìëa Lcçî§©¥§¨

øîàpL .úéLàøa äNòî(ak n diryi),íçzîéå íéîL ÷Bcë äèBpä' ©£¥§¥¦¤¤¡©©¤©¨©¦©¦§¨¥
ì ìäàk,'úáLly yinyz `l` miynyn mpi`y miny yiy ixd ¨Ÿ¤¨¨¤

.zqxtpd drixi
`xwp epnn dlrnly riwxdíéáëBk äðáìe änç BaL ,'òé÷ø'¨¦©¤©¨§¨¨¨¦

øîàpL ,ïéòeá÷ úBìfîemiakekde zexe`nd iabl(fi ` ziy`xa)ïziå' ©¨§¦¤¤¡©©¦¥
,'íéîMä òé÷øa íéäìà íúBà.'riwx' enyy riwxa epzipy ixd ¨¡Ÿ¦¦§¦©©¨¨¦

`xwp iyilyd riwxdïî úBðçBèå úBãîBò íééçø BaL ,'íé÷çL'§¨¦¤¥©¦§§£¨
øîàpL ,íé÷écvì(ck±bk gr mildz)íéîL éúìãå ìònî íé÷çL åöéå' ©©¦¦¤¤¡©©§©§¨¦¦¨©§©§¥¨©¦

,'åâå 'ìBëàì ïî íäéìò øèîiå çút`xwpd riwxa `vnp ondy ixd ¨¨©©§¥£¥¤¨¤¡
.'miwgy'

`xwp iriaxd riwxdLc÷nä úéáe íéìLeøé BaL ,'ìeáæ',dlrn ly §¤§¨©¦¥©¦§¨
éeða çaæîe,myåj`lndåéìò áéø÷îe ãîBò ìBãbä øOä ìàëéî ¦§¥©¨§¦¨¥©©©¨¥©§¦¨¨

øîàpL ,ïaø÷(bi g '` mikln)zia oipa lr jlnd dnly ixaca ¨§¨¤¤¡©
,ycwndì ïBëî ,Cì ìeáæ úéa éúéðá äða'ïìðîe .'íéîìBò EzáL ¨Ÿ¨¦¦¥§¨¨§¦§§¨¦§¨¨

cleafdéøwéà`xwp ±áéúëc ,'íéîL'(eh bq diryi),íéîMî èaä' §¦§¥¨©¦¦§¦©¥¦¨©¦
.'Ezøàôúå ELã÷ ìeáfî äàøe§¥¦§¨§§§¦§©§¤

`xwp iyingd riwxd,úøMä éëàìî ìL úBzék BaL ,'ïBòî'¨¤¦¤©§£¥©¨¥
úBLçå ,äìéla äøéL úBøîBàLzewzey ±ìL ïãBák éðtî íBia ¤§¦¨©©§¨§¨©¦§¥§¨¤

ìàøNé,d"awd z` meia migayndøîàpL(h an mildz)äeöé íîBé' ¦§¨¥¤¤¡©¨§©¤
,'énò äøéL äìéláe ,Bcñç 'äick ,wezyl mik`lnl 'd devi meiay ©§©©§¨¦Ÿ¦¦

ly mxiy dlilae ,gayl md mb elkeiy mipezgzl cqg zeyrl
.meia xyy jlnd cec ly xiyl sxhvi riwxa mik`lnd

ztqep dyxc dxikfne ,miriwxd oipr xe`iaa dwiqtn `xnbd
:df weqtn yiwl yix yxcyäøBza ÷ñBòä ìk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¨¥©¨

íBia ãñç ìL èeç åéìò CLBî àeä Ceøa LBãwä ,äìélaepig ozep ± ©©§¨©¨¨¥¨¨¤¤¤©
,meia zeixad ipiraîBé' øîàpLíòh äîe ,'Bcñç 'ä äeöé íyíîBé' ¤¤¡©¨§©¤©§©©©¨

,'énò äøéL äìéláe' íeMî ,'Bcñç 'ä äeöéwqry meyn xnelk §©¤©§¦©©§¨¦Ÿ¦¦
.dxeza dlila,éøîàc àkéàåjk÷ñBòä ìk ,Lé÷ì Léø øîà §¦¨§¨§¦¨©¥¨¦¨¨¥

åéìò CLBî àeä Ceøa LBãwä ,äìéìì äîBc àeäL äfä íìBòa äøBza©¨¨¨©¤¤¤§©§¨©¨¨¥¨¨
'ä äeöé íîBé' øîàpL ,íBéì äîBc àeäL àaä íìBòì ãñç ìL èeç¤¤¤¨¨©¨¤¤§¤¤¡©¨§©¤

.'énò äøéL äìéláe Bcñç©§©©§¨¦Ÿ¦¦
äçéN éøáãa ÷ñBòå äøBz éøácî ÷ñBtä ìk ,éåì éaø øîà,dlha ¨©©¦¥¦¨©¥¦¦§¥¨§¥§¦§¥¦¨

BúBà ïéìéëàîmepdibaíéîúø éìçbmnegy mzex ivrn milgb ± ©£¦¦©£¥§¨¦
,axøîàpL(c l aei`),'íîçì íéîúø LøLå çéN éìò çelî íéôèBwä' ¤¤¡©©§¦©©£¥¦©§Ÿ¤§¨¦©§¨

ggeyl ick dxez ixacn wqete envr shewdy ,o`kn eyxce
.minzx engl didi ,oileg zgiy

:`xnbd zx`an .miriwxd oiprl zxfeg `xnbdc ïìðîeriwxd §¨¨§
'oern' `xwpdàpL ,íéîL éøwéàøî(eh ek mixac)ïBònî äôé÷Lä' ¦§¥¨©¦¤¤¡©©§¦¨¦§

.'íéîMä ïî ELã÷̈§§¦©¨¨¦
`xwp iyiyd riwxdBaL ,ïBëî,zeieprxet ly zexve` mi`vnp ¨¤

mdeíéòø íéììè úéiìòå ,ãøa úBøöBàå ,âìL úBøöBàdilr ± §¤¤§§¨¨©£¦©§¨¦¨¦
,rx lh cxei dpnnyíéìâà úéiìòåmin micxei dpnny dilr ± ©£¦©£¨¦

,ze`eazde zexitd z` miwlndäøòîe ,[äøòñe] äôeñ ìL døãçå§©§¨¤¨§¨¨§¨¨
ïäéúBúìãå .øBèé÷ ìLn zeieyr zexve` mze` ly.Làyiy oipne ¤¦§©§¥¤¥

,zeprxetl xve`øîàpL(ai gk my),'áBhä BøöBà úà Eì 'ä çzôé' ¤¤¡©¦§©§¤¨©
xve` mb yiy rnyn ,'aehd exve`' xnel aezkd jxvedy jkne

.rx
:`xnbd dywneäðúéà àòé÷øa éðä,exkfedy el` mixac ike ± ¨¥¦§¦¨¦§§

,mi`vnp md riwxaeäðúéà àòøàa éðä,md ux`a ixde ±áéúëc ¨¥§©§¨¦§§¦§¦
(g-f gnw mildz)ðépz õøàä ïî 'ä úà eìlä'ãøáe Là ,úBîäz ìëå íé ©§¤¦¨¨¤©¦¦§¨§Ÿ¥¨¨

.'Bøác äNBò äøòñ çeø øBèé÷å âìL:`xnbd zvxznäãeäé áø øîà ¤¤§¦©§¨¨¨§¨¨©©§¨
,áø øîàe ,minya eid dligzaïãéøBäå íéîçø íäéìò Lwéa ãåc ¨©©¨¦¦¥£¥¤©£¦§¦¨

.õøàìjkeøîàcec,äzà òLø õôç ìà àì' ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì ¨¨¤¨©§¨¨¦¤¨Ÿ¥¨¥¤©¨¨
'òø (Eøebîa) Eøeâé àì(d d mildz),xnelk ,øeâé àì ,'ä äzà ÷écö Ÿ§§¦§§¨©¦©¨Ÿ¨

,òø Eøebîadidi rx xacy ie`x oi`y ,jixebna xb epi` rxdy ¦§§¨
.ux`l el` mixac ecxi okle .jzvigna

:`xnbd zx`anc ïìðîe'oekn' `xwpd riwxdáéúëc ,íéîL éøwéà §¨¨§¦§¥¨©¦¦§¦
(hl g '` mikln).'EzáL ïBëî íéîMä òîLz äzàå'§©¨¦§©©¨©¦§¦§¤

`xwp iriayd riwxdBaL ,'úBáøò'mi`vnp,ä÷ãöe ,ètLî ,÷ãö £¨¤¤¤¦§¨§¨¨
úBçeøå ,íé÷écö ìL ïúîLðå ,äëøa éæðâå ,íBìL éæðâå ,íéiç éæðb¦§¥©¦§¦§¥¨§¦§¥§¨¨§¦§¨¨¤©¦¦§
úBéçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúòL ìèå ,úBàøaéäì ãéúòL úBîLðe§¨¤¨¦§¦¨§§©¤¨¦©¨¨§©£

.íéúî Ba:iriayd riwxa mi`vnp el` lky oipn `xnbd zx`ane ¥¦
áéúëc ,ètLîe ÷ãö(eh ht mildz),'Eàñk ïBëî ètLîe ÷ãö'ixd ¤¤¦§¨¦§¦¤¤¦§¨§¦§¤

riwxa `vnp `qkde ,ceakd `qk lv` mi`vnp htynde wcvdy
.oldl x`eank ,iriaydáéúëc ,ä÷ãö(fi hp diryi)ä÷ãö Laìiå' §¨¨¦§¦©¦§©§¨¨

,'ïéøMk.enr diexy dwcvdy rnynáéúëc ,íéiç éæðb(i el mildz) ©¦§¨¦§¥©¦¦§¦
áéúëc ,íBìL éæðâå .'íéiç øB÷î Enò ék'(ck e mihtey)'ä Bì àø÷iå' ¦¦§§©¦§¦§¥¨¦§¦©¦§¨

,'íBìL.elv` zeidl melyl 'd `xwy ,miyxece,äëøa éæðâå ¨§¦§¥§¨¨
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dbibg(iyily meil)

éàeâ ézáa,miiniptd mixcga xaecn '`xW DOr `xFdpE' weqta ± §¨¥©¨¥§¨¦¥§¥
éàøa ézáa àämixcga xaecn 'Fxzq KWg zWi' weqtae ± ¨§¨¥¨¨¥¨¤Ÿ¤¦§

.ltxre jyeg siwn aiaqne xe` yi miptan xnelk ,miipevigd
:miriwxd oipra weqrl zxfeg `xnbd,á÷òé øa àçà áø øîàå§¨©©©¨©©£Ÿ

,el` miriwx dray caln,Lé ãçà òé÷ø ãBò`edyéLàøî äìòîì ¨¦©¤¨¥§©§¨¥¨¥
áéúëc ,úBiçä(ak ` l`wfgi)içä éLàø ìò úeîãe'çøwä ïéòk òé÷ø ä ©©¦§¦§©¨¥©©¨¨¦©§¥©¤©

.'àøBpä©¨
`vnpy dn lr :`xnbd dtiqenïàk ãòiy`x lry riwxd cr ± ©¨

zeigd,øaãì úeLø Eì Lé`vnpy dna j`Eì ïéà ,Cìéàå ïàkî ¥§§§©¥¦¨§¥¨¥§
Enî àìôena ,àøéñ ïa øôña áeúk ïkL ,øaãì úeLøxaca ± §§©¥¤¥¨§¥¤¤¦¨©§¨¦§

,jl zelbl d"awd dvx `ly ,jnn yxtene lcaend,LBøãz ìà©¦§
÷ñò Eì ïéà ,ïðBaúä úéLøeäL äna ,øB÷çz ìà Enî äqeënáe©§¤¦§©©§©¤¤§¥¨¦§¥¥§¥¤

.úBøzñpa©¦§¨
:miriwxd oipra `ziixa d`ian `xnbdïa ïðçBé ïaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¨¨¨¤

òLø BúBàì ìB÷ úa ezáéLä äáeLz äî ,éàkæjln xvpckeap ± ©©©§¨¡¦©©§¨¨
,laaøîàL äòLaxvpckeap(ci ci diryi)äncà áò éúîa ìò äìòà' §¨¨¤¨©¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤

,'ïBéìòìipan cxtpa ,opr lr daeba xecl `ed ie`xy xnelk §¤§
.d"awdl jka zencidle ,mc`dïa òLø ,Bì äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¨¨¤

åéìò Blek íìBòä ìk ãéøîäL ,òLøä ãBøîð ìL Bða ïa ,òLølr ± ¨¨¤§¤¦§¨¨¨¤¦§¦¨¨¨¨¨
,d"awd,Búeëìîaixdänkod,äðL íéòáL ,íãà ìL åéúBðL §©§©¨§¨¤¨¨¦§¦¨¨
øîàpL(i v mildz)úBøeáâa íàå ,äðL íéòáL íäá eðéúBðL éîé' ¤¤¡©§¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§

àìäå ,'äðL íéðBîLwgxndòé÷øì ãò õøàä ïî`ed oey`xdCìäî §¦¨¨©£Ÿ¦¨¨¤©¨¨¦©©£©
ìL BéáBòå ,äðL úBàî Lîçlkòé÷ø`ed riwxeúBàî Lîç Cìäî £¥¥¨¨§§¤¨¦©©£©£¥¥

ïëå ,äðLwgxndòé÷øå òé÷ø ìk ïéa,dpy ze`n yng jldn `ed ¨¨§¥¥¨¨¦©§¨¦©
eïäî äìòîìze`vnp miriwxd lkn ±,Lãwä úBiçly oiiaere §©§¨¥¤©©Ÿ¤

zeqxtúBiçä éìâø`edílek ãâðkmixie`de miriwxd lk enk ± ©§¥©©§¤¤¨
ly mdaebe ,cgia mdipiay,ïlek ãâðk úBiçä éleñø÷daebeé÷BL ©§¥©©§¤¤¨¥

,ïlek ãâðk úBiçädaebeéáeëø,ïlek ãâðk úBiçädaebeúBiçä éëøé ©©§¤¤¨§¥©©§¤¤¨©§¥©©
,ïlek ãâðkdaebe,ïlek ãâðk úBiçä éôebdaebeãâðk úBiçä éøàeö §¤¤¨¥©©§¤¤¨©§¥©©§¤¤

,ïlekdaebe,ïlek ãâðk úBiçä éLàødaebe.ïlek ãâðk úBiçä éðø÷ ¨¨¥©©§¤¤¨©§¥©©§¤¤¨
eïäî äìòîì`vnp zeigd lrn ±àqkd,ãBákeãBákä àqk éìâø §©§¨¥¤¦¥¨©§¥¦¥©¨

mdaeb,ïlek ãâðkeãBákä àqëenvr.ïlek ãâðkeíi÷å éç ìà Cìî §¤¤¨¦¥©¨§¤¤¨¤¤¥©§©¨
íäéìò ïëBL àOðå íø.el` lk lrn ±äzàåxvpckeapzøîà ¨§¦¨¥£¥¤§©¨¨©§¨

,'ïBéìòì äncà áò éúîa ìò äìòà'miray `l` ig mc` oi` ixd ¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤§¤§
,dfd wgxnd lkn hrn elit` zkll leki jpi`e ,dpy mipeny e`

`l`'øBá éúkøé ìà ãøez ìBàL ìà Cà'(eh ci diryi)cxEY xnelk , ©¤§¨¤©§§¥¨
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חגיגה. פרק שני - אין דורשין דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כל עשיותיו, גם בעניינים הגשמיים, הם באופן ששכינה שורה במעשה ידיו, ובמילא שורה בהם הברכה.
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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mipeeb ieyr `ede ,ilkd iawp jxc dlrnl

.qpkpe `vei cinze mipeebïåôöä ïî,laan -

"drxd gztz oetvn" xn`py ,oetva `edy

.(` edinxi)íúä àéòá éàîdkld dnl -

.laaläéòùé äàø,ycwd gex eilr dzxyyk -

ayei 'd z` d`x`e" :xn`py dnkmx `qk lr

z` yxtl yg `ly `l` ,(e diryi) 'ebe "`ype

jxk oae ,oihlta lcbe mikln oa didy ,lkd

epi`e ,dnz epi`e ldap epi` jlnd z` d`exd

.xtql yg'åë éøà úåéçáù êìîel`e -

.odn dlrnl `ede ,`qka ozrax`øåâéè÷
øåâéðñ äùòðjzeakxn eywaiy oikixv ep` -

.`ed xebihw xeyde ,mingx epilrøåâéè÷-

.xyei uiln ,ade` - xebipq ,`peyàéáøë-

.wepiz iptíãà éðô åðééä áåøë éðô åðééädn -

!?od cg` `l ike ?mc` ipt od dn ,aexk ipt od

éøèåæ éôàå éáøáø éôàcg`de lecb ipt cg`d -

.ohw iptíéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá ïàëinia -

l`wfgi iniae .epekna miiw ycwnd did diryi

ly `ilnt dhrnzpe ,axgiy onf ribd xak

.dlrnóôåòé íéúùáådf `xwe" :dil jinqe -

dxiy eda ixn`c edpip jpd `nl` ."df l`

"eppi`e" aizk jpdae ,mditpk lewa zeywywny

] .sirzd iab'åëå ïéàù ïîæá ïàël`ipc inia .[

.ziad axg xakìåëéáëdpiky `av itlk s` -

xnel lekiy mce xyaa enk ,jk xnel epwwfed

.herin eaïéôìà óìàcecb lk ly xtqn `ed -

.yi oicecb dnk xtqn oi` la` ,cecbeøäðì
øåðéã.aizk xepic xdp iab inp `xw i`dc -ìò

åèîå÷ øùàon xiardy zexec c"rwzz lr -

ipzwck ,o`xa `le dxez ozn mcew mlerd

:oda xn`py ,ltep mdilre ,mpdiba opzpe ,onwl

wveny ,xepic xdp epiide ,"mceqi wvei xdpe"

.mdilrúåàøáéäì åèîå÷,ze`xaidl exfbp -

."did crl iphnwze" oeyl
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úåéçäåx`yl zencl okxce ,zenner milgbn ody itl :l`ppg epiax yxit - aeye `evx

.aeye `evx epiide ,xfeg uevipde ,dadl `ivedle mitxyàìùcia exn`i

l`xyil xvind lk :(a,ep) oihiba xn`c `iddc yexitk epiide - eipa z` xqn dlty dne`

.mdl xviny mcew y`x dyrp xak :xnelk .y`x dyrp

øùå÷åmiwicv ly ozltzn - epewl mixzk

.zexhr dyer `ed

ïáì`iadl el jixvy - jlnd d`xy xtk

itl ,edepin`iy mcew mixg`l mipniq

.my ze`xzdl ekxc oi`e ,enewna `ly ed`xy

xak xdp lr ed`xy l`wfgi xn` inp ikde-

.eirney ednzp jkitl

áåúëg`cg` aezke mitpk yy xne` c

dfy ab lr s`e - mitpk rax` xne`

mitxya dfe aizk zeigamewn lkn -xazqn

.mitxyd enk mitpk yya zeigd mby

ïúòéæî,mik`ln epnn mi`veie - zeig ly

ikde .micxhp cine ,dxiy mixne`e

"mixwal miycg" :(b dki`) yxcna epivn-

oicxhpe ,dxiy mixne`e ,mei lka mik`ln `xeay

mik`lna ze` yiy meyn ,jenqa xn`ck .odl

el`e ,dxiy xnel dfl df mipiznny mireawd

,xxeyl oixdnn zcd mircei mpi`y miycgd

iyp` ecqie epwz xy` epiide .dilk eaiigzpe

dfl df zeyx oipzepe" :xveia dlecbd zqpk

:dlrnl mbe ."mixne`e oiper cg`k mlek dyecw

mexa micner mlek eizxyn xy`e mizxyn xvei"

,oicxhpe miycg `xea mei lka ,xnelk "mler

.crl oicnere mireaw eizxyn la`
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חגיגה. פרק שני - אין דורשין דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

oewixhep,úBìlîî Là úBiç.oxeaicn `vei y`y zeig xnelk ©¥§©§
àðz àúéðúîa`edy ,'lnyg'l xg` xe`ia epipy `ziixaa ± §©§¦¨¨¨

zeigdy epiide ,'ln'e 'yg' milind izy ly oewixhepúBLç íézò¦¦¨
,zewzey ody mipnf yi ±úBìlîî íézòzelldn ody mipnf yie ± ¦¦§©§

y .xiya d"awd z` zegayneLBãwä étî àöBé øeaécäL äòLa§¨¨¤©¦¥¦¦©¨
,àeä CeøazeigdúBLç,zewzey ±étî àöBé øeaécä ïéàL äòLáe ¨¨§¨¨¤¥©¦¥¦¦

úBìlîî ,àeä Ceøa LBãwä.zegayne zelldn ± ©¨¨§©§
l`wfgi z`eapa xn`p(ci ` l`wfgi)äàøîk áBLå àBöø úBiçäå'§©©¨¨§©§¥

,'÷æaädlrnl iehpd riwxd zgzn oy`x ze`iven zeigdy ©¨¨
pikyd `xenn eze` zeqipkne zexfege ,odiy`xn,zexidna d

:`xnbd zxxan .aye ux `edy ,wfad itn `veid adlkéàîidn ± ©
ly zexidndïLákä étî àöBiä øeàk ,äãeäé áø øîà .'áBLå àBöø'¨¨¨©©§¨§©¥¦¦©¦§¨

.oa`l oa` oia zexidna z`vei y`de ,ciql mipa` ea mitxeyy
eéàîly ravd edne ±,àðéðç øa éñBé éaø øîà ,'÷æaä äàøîk' ©§©§¥©¨¨¨©©¦¥©£¦¨

,íéñøçä ïéaî àöBiä øeàkqxg ilk aewpl adf iwwfn jxcy §©¥¦¥©£¨¦
jeza mda oezp adfdy milgbd lr eze` zetkle ,miawp miawp
cinz z`vei dadlde ,qxg iab lr mipal ly miqxgd zyizk
dadld dze` d`xne ,zqpkpe zxfege ilkay miawpd mze` jxc

.mcnc` e` wxwxi ,mipeeb mipeeb
xn`p(c ` my),Làå ìBãb ïðò ,ïBôvä ïî äàa äøòñ çeø äpäå àøàå'¨¥¤§¦¥©§¨¨¨¨¦©¨¨¨¨§¥

,'Làä CBzî ìîLçä ïéòk dëBzîe ,áéáñ Bì dâBðå úçwìúîd`xy ¦§©©©§©¨¦¦¨§¥©©§©¦¨¥
:`xnbd zl`ey .oetvd on zxfeg dpikyd ceak `qk zakxn z`

ìæà ïëéäìed`xy aezkd yxit ixdy ,ceakd `qk jld okidl ± §¥¨¨©
:`xnbd daiyn .jld okidl yxit `le ,oetvd on `aáø øîà̈©©

øvðãëeáð úçz Blek íìBòä ìk úà LBaëì CìäL ,áø øîà äãeäé§¨¨©©¤¨©¦§¤¨¨¨©©§©§¤©
änì Ck ìëå .òLøäzgz mlerd lk z` yeakl jld recn ± ¨¨¨§¨¨¨¨

ick ,xvpckeapøñî äìôL äneà ãéa ,íìBòä úBneà eøîàé àlL¤ŸŸ§¨¨§©¨§¨¨¨©
,åéða úà àeä Ceøa LBãwädne` cia exqniy d"awd dyr okl ©¨¨¤¨¨

.mlerd lka zhleydøîàjk lrél íøb éî ,àeä Ceøa LBãwä ¨©©¨¨¦¨©¦
íéìéñt éãáBòì LnL äéäàL,mlerd z` yeakl mdl xefr`e ¤¤§¤©¨§§¥§¦¦

,él eîøb ïä ìàøNé ìL ïäéúBðBòjixv iziid mdizepeer zngny £¥¤¤¦§¨¥¥¨§¦
`ly ick ,elicbdl jixv iziid okle ,xvpckeap ici lr myiprdl

.dlty dne` cia l`xyi exqni
l`wfgi z`eapa xn`p(eh `),õøàa ãçà ïôBà äpäå úBiçä àøàå'¨¥¤©©§¦¥©¤¨¨¨¤

,øæòìà éaø øîà .'úBiçä ìöàl `id aezkd zpeekàeäL ãçà Càìî ¥¤©©¨©©¦¤§¨¨©§¨¤¨¤
àðz àúéðúîa .úBiçä ìöà òébî BLàøå ,õøàa ãîBò`ziixaa ± ¥¨¨¤§Ÿ©¦©¥¤©©§©§¦¨¨¨

j`ln eze` ,epipy,BîL ïBôìcðñj`ln `edeBøáçî dBábä± ©§©§§©¨©¥£¥
xeriyk mik`lnd x`ynéøBçà ãîBòå ,äðL úBàî Lîç Cìäî©£©£¥¥¨¨§¥£¥

BðB÷ì íéøúk øLB÷å ,äákønä.`ed jexa yecwdl ± ©¤§¨¨§¥§¨¦§
:`xnbd dywnéðéàmixzk xyew df j`lny xacd `ed jk ike ± ¥¦

,epewláéúkäå(ai b my),'BîB÷nî 'ä ãBák Ceøa'dzernyn ef oeyle §©§¦¨§¦§
,`vnp `edy mewn lka eze` migaynyòãéc àkéì BîB÷îc ììkî¦§¨¦§¥¨§¨©

déìxyew `ed cvike ,enewn okid rceiy in oi`y rnyne ± ¥
:`xnbd zvxzn .mixzk d"awdlàâzà íL øîàcj`ln eze` ± §¨©¥©¨¨

,xzkd lr yxetnd myd z` xikfndéLéøa áéúéå ìæàåxzkde ± ©£©§¨¦§¥¥
.my eaiyedl d"awd el wlgy mewna ayeie jled envrn

ìk ,àáø øîàdnìà÷æçé äàøL,dakxn dyrnaäàømbäéòLé ¨©¨¨¨¤¨¨§¤§¥¨¨§©§¨
xn`y enk ,ycewd gex eilr dzxyyk(` e diryi)'d z` d`x`e'̈¤§¤¤

dn z` xzei yxit l`wfgiy mrhde .'`Vpe mx `QM lr aWiŸ¥©¦¥¨§¦¨
y meyn ,d`xy,Cìnä úà äàøL øôk ïáì ,äîBc ìà÷æçé äîì§©§¤§¥¤§¤§¨¤¨¨¤©¤¤

`ed jk meyne ,eze`xl libx epi`e.d`xy dn lk xtql ygäîìe§©
Cøk ïáì ,äîBc äéòLé[xir-],Cìnä úà äàøL`ed libxy §©§¨¤§¤§¨¤¨¨¤©¤¤

oa didy diryi jk ,xtql yg epi`e dnze ldap epi`e ,eze`xl
.lkd z` yxtl yg `l ,oihlta lcbe mikln

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà(` eh zeny),'äàb äàâ ék 'äì äøéLà' ¨©¥¨¦©¦§¦¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨
exiy,éøà úBiçaL Cìî ,øî øîàc ,íéàbä ìò äàbúnL éîì äøéL¦¨§¦¤¦§¨¤©©¥¦§¨©©¤¤¤©©£¦

,ïäéìò äàbúî íãàå ,øLð úBôBòaL Cìî ,øBL úBîäaaL Cìî¤¤¤©§¥¤¤¤¨¤¤§¨¨¦§¨¤£¥¤
,Blek íìBòä ìk ìòå ïlek ìò äàbúî àeä Ceøa LBãwäåixdy §©¨¨¦§¨¤©¨§©¨¨¨

.mdn dlrnl `ede ,ceakd `qka miwewg mzrax`

lr l`wfgi ixaca miweqt ipy oia dxizq dywn `xnbd
:dakxndøîBà ãçà áeúk(i ` l`wfgi),éðôe ,íãà éðt íäéðt úeîãe' ¨¤¨¥§§¥¤§¥¨¨§¥

'åâå ïzòaøàì ìBàîOäî øBL éðôe ,ízòaøàì ïéîiä ìà äéøàiptE ©§¥¤©¨¦§©§©§¨§¥¥©§§©§©§¨§¥
.'oYrAx`l xWpáéúëeokn xg`l(ci i my),,ãçàì íéðô äòaøàå' ¤¤§©§©§¨§¦§©§¨¨¨¦§¤¨

äéøà éðt éLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥
áéLç à÷ àì øBL eléàå ,'øLð éðt éòéáøäåipt xikfd `l df weqt ± §¨§¦¦§¥¨¤§¦Ÿ¨¨¦

.aexk ipt enewna xikfd `l` ,xey
:`xnbd zvxzn,Lé÷ì Léø øîàla` ,xey ipt my eid dligza ¨©¥¨¦

íéîçø åéìò Lwéa ìà÷æçé,dakxna xey zenc didz `lyBëôäå §¤§¥¦¥¨¨©£¦©£¨
d"awd.áeøëìjkeøîàl`wfgiåéðôì,d"awd iptl ±ìL BðBaø ¦§¨©§¨¨¦¤

,íìBò`edy xeyd ikeøBâéh÷,l`xyil bxhwne `pey ±äNòé ¨©¥¥¨¤
øBâépñz` xikfn xeyd ixdy ,mdilr xyei uilnd ade`l jetdi ± ©¥

'd ly eizeakxny mikixv ep`e ,xey oa `ed lbrdy ,lbrd `hg
.mingx epilr eywai

:`xnbd zx`anéàîedn ±àéáøk ,eäaà éaø øîà ,'áeøk'iptk ± ©§¨©©¦©¨§©§¨
,wepizà÷eðéì ïéøB÷ ìááa ïkLwepizl ±.'àéáø' ¤¥§¨¤¦¦¨©§¨

:eda` iax ixac lr `xnbd dywnàlà ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¤¨
äzòîdn ok m` ,wepiz ipt md aexk iptyéðt ãçàä éðt' áéúëc ¥©¨¦§¦§¥¨¤¨§¥

,'øLð éðt éòéáøäå äéøà éðt éLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥§¨§¦¦§¥¨¤
ixdíãà éðt eðééä áeøk éðt eðééäxac md mc` ipte aexk ipt ± ©§§¥§©§§¥¨¨

:`xnbd zvxzn .mipyl aezkd mwlig recne ,cg`étàéáøáø ©¥©§§¥
éøèeæ étàåmc` ipt md 'aexk ipt'e ,lecb mc` ipt md 'mc` ipt' ± §©¥§¥

.ohw
:zeigd zxeva dxizq dywn `xnbdøîBà ãçà áeúk(a e diryi), ¨¤¨¥

,'ãçàì íéôðk LL íéôðk LL'cg` lkl yiy d`x diryiy ixd ¥§¨©¦¥§¨©¦§¤¨
,miitpk yy mitxydnøîBà ãçà áeúëå(e ` l`wfgi)íéðô äòaøàå' §¨¤¨¥§©§¨¨¨¦

,'íäì úçàì íéôðk òaøàå ,úçàìlkl yiy d`x l`wfgiy ixd §¤¨§©§©§¨©¦§©©¨¤
:`xnbd zvxzn .miitpk rax` wx zeigdn zg`ïàk ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨

mze` d`x diryiLc÷nä úéaL ïîæadidíéi÷eid f`e ,epekn lr ¦§©¤¥©¦§¨©¨
eli`e ,miitpk yy mdlïàkmze` d`x l`wfgi ±úéa ïéàL ïîæa ¨¦§©¤¥¥

,íéi÷ Lc÷närax` wx d`x okle ,axgidl epnf ribd xaky ©¦§¨©¨
,miitpkeèòîúpL ìBëéáknúBiçä éôðk.miitpk izy ¦§¨¤¦§©£©§¥©©

:`xnbd zxxanèeòîéà eäéépéî éä.ehrnzd miitpkdn el` ± ¥¦©§¦§
:`xnbd zx`anïúBà ,áø øîà ìàððç áø øîàmiitpk izy ¨©©£©§¥¨©©¨

Lzeigd.ïäa äøéL úBøîBàixdy ,xacl di`xeàëä áéúkxn`p ± ¤§¦¨¨¤§¦¨¨
diryia o`k(a e)eilbx dQki miYWaE eipt dQki miYWA'íézLáe ¦§©¦§©¤¨¨¦§©¦§©¤©§¨¦§©¦

,'óôBòéxn`p dfl jenqa cine(b e my),'øîàå äæ ìà äæ àø÷å'epiide §¥§¨¨¤¤¤§¨©
,lewa oda zeywywny ,el` miitpk izya dxiy zexne`yáéúëe§¦

(d bk ilyn)éòúä'éðéò ó,'epðéàå Ba Esern oeyl 'sirzd' miyxece £¨¦¥¤§¥¤£¨¦
,'EPpi`' od ixd ,oda zetr zeigd eidy miitpkd izyy ,miitpkd¥¤

.ehrnzdy
,éøîà ïðaøåod ehrnzdy miitpkd izyïúBàmiitpkdLeid §©¨¨¨§¦¨¤

zeigdïäa úBqënz`øîàpL ,íäéìâøzeigd lr l`wfgi ixaca §©¨¤©§¥¤¤¤¡©
(f ` l`wfgi)èeònéàc åàì éàå ,'äøLé ìâø íäéìâøå'`l m` ± §©§¥¤¤¤§¨¨§¦©§¦©

,miilbxd z` zeqkn eidy miitpkd izy zeigdn ehrnzdyàðî§¨
òãé äåäeid odilbx ixd ,dxyi lbx mdilbxy l`wfgi rci oipn ± £¨¨©

.oze` d`x `le zeqekn
,ehrnzd miitpk oze`y o`kn di`xd dn :opax lr `xnbd dywn

déì àéæçå éàlbéàc àîìceze`a odilbx z` elib zeigd ile` ± ¦§¨§¦©©§©§¨¥
,`xnbd dtiqene .l`wfgi oze` d`x jke ,onfdéëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¦

zeywdl yi ok m` ,opax ixack xn`p `l` ,jk yxtp `l m`y ±
l`wfgi xn`y dnn(i ` my),'íãà éðt íäéðt úeîãe'z` mb ixde §§¥¤§¥¨¨

,mdipt z` l`wfgi d`x cvike ,zeqkn miitpk izy eid miptdéëä̈¦
èeònéàc énðz` zeqkn eidy miitpkdy xn`p o`k mb m`d ± ©¦§¦©

.rax` `le ehrnzd miitpk izy wx ixde ,ehrnzd miptdàlà¤¨
déì àéæçå éàlbéàceze`a mdipt elbzdy yxtl epilr gxkda ± §¦©©§©§¨¥

ok m`e ,l`wfgi mze` d`x jke onfddéì àéæçå éàlbéàc énð àëä̈¨©¦§¦©©§©§¨¥
,l`wfgil e`xpe onfd eze`a zeigd ilbx elbzdy yxtp ,o`k mb ±

.miitpka miqekn eidy s` lr
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dbibg(iyily meil)

oewixhep,úBìlîî Là úBiç.oxeaicn `vei y`y zeig xnelk ©¥§©§
àðz àúéðúîa`edy ,'lnyg'l xg` xe`ia epipy `ziixaa ± §©§¦¨¨¨

zeigdy epiide ,'ln'e 'yg' milind izy ly oewixhepúBLç íézò¦¦¨
,zewzey ody mipnf yi ±úBìlîî íézòzelldn ody mipnf yie ± ¦¦§©§

y .xiya d"awd z` zegayneLBãwä étî àöBé øeaécäL äòLa§¨¨¤©¦¥¦¦©¨
,àeä CeøazeigdúBLç,zewzey ±étî àöBé øeaécä ïéàL äòLáe ¨¨§¨¨¤¥©¦¥¦¦

úBìlîî ,àeä Ceøa LBãwä.zegayne zelldn ± ©¨¨§©§
l`wfgi z`eapa xn`p(ci ` l`wfgi)äàøîk áBLå àBöø úBiçäå'§©©¨¨§©§¥

,'÷æaädlrnl iehpd riwxd zgzn oy`x ze`iven zeigdy ©¨¨
pikyd `xenn eze` zeqipkne zexfege ,odiy`xn,zexidna d

:`xnbd zxxan .aye ux `edy ,wfad itn `veid adlkéàîidn ± ©
ly zexidndïLákä étî àöBiä øeàk ,äãeäé áø øîà .'áBLå àBöø'¨¨¨©©§¨§©¥¦¦©¦§¨

.oa`l oa` oia zexidna z`vei y`de ,ciql mipa` ea mitxeyy
eéàîly ravd edne ±,àðéðç øa éñBé éaø øîà ,'÷æaä äàøîk' ©§©§¥©¨¨¨©©¦¥©£¦¨

,íéñøçä ïéaî àöBiä øeàkqxg ilk aewpl adf iwwfn jxcy §©¥¦¥©£¨¦
jeza mda oezp adfdy milgbd lr eze` zetkle ,miawp miawp
cinz z`vei dadlde ,qxg iab lr mipal ly miqxgd zyizk
dadld dze` d`xne ,zqpkpe zxfege ilkay miawpd mze` jxc

.mcnc` e` wxwxi ,mipeeb mipeeb
xn`p(c ` my),Làå ìBãb ïðò ,ïBôvä ïî äàa äøòñ çeø äpäå àøàå'¨¥¤§¦¥©§¨¨¨¨¦©¨¨¨¨§¥

,'Làä CBzî ìîLçä ïéòk dëBzîe ,áéáñ Bì dâBðå úçwìúîd`xy ¦§©©©§©¨¦¦¨§¥©©§©¦¨¥
:`xnbd zl`ey .oetvd on zxfeg dpikyd ceak `qk zakxn z`

ìæà ïëéäìed`xy aezkd yxit ixdy ,ceakd `qk jld okidl ± §¥¨¨©
:`xnbd daiyn .jld okidl yxit `le ,oetvd on `aáø øîà̈©©

øvðãëeáð úçz Blek íìBòä ìk úà LBaëì CìäL ,áø øîà äãeäé§¨¨©©¤¨©¦§¤¨¨¨©©§©§¤©
änì Ck ìëå .òLøäzgz mlerd lk z` yeakl jld recn ± ¨¨¨§¨¨¨¨

ick ,xvpckeapøñî äìôL äneà ãéa ,íìBòä úBneà eøîàé àlL¤ŸŸ§¨¨§©¨§¨¨¨©
,åéða úà àeä Ceøa LBãwädne` cia exqniy d"awd dyr okl ©¨¨¤¨¨

.mlerd lka zhleydøîàjk lrél íøb éî ,àeä Ceøa LBãwä ¨©©¨¨¦¨©¦
íéìéñt éãáBòì LnL äéäàL,mlerd z` yeakl mdl xefr`e ¤¤§¤©¨§§¥§¦¦

,él eîøb ïä ìàøNé ìL ïäéúBðBòjixv iziid mdizepeer zngny £¥¤¤¦§¨¥¥¨§¦
`ly ick ,elicbdl jixv iziid okle ,xvpckeap ici lr myiprdl

.dlty dne` cia l`xyi exqni
l`wfgi z`eapa xn`p(eh `),õøàa ãçà ïôBà äpäå úBiçä àøàå'¨¥¤©©§¦¥©¤¨¨¨¤

,øæòìà éaø øîà .'úBiçä ìöàl `id aezkd zpeekàeäL ãçà Càìî ¥¤©©¨©©¦¤§¨¨©§¨¤¨¤
àðz àúéðúîa .úBiçä ìöà òébî BLàøå ,õøàa ãîBò`ziixaa ± ¥¨¨¤§Ÿ©¦©¥¤©©§©§¦¨¨¨

j`ln eze` ,epipy,BîL ïBôìcðñj`ln `edeBøáçî dBábä± ©§©§§©¨©¥£¥
xeriyk mik`lnd x`ynéøBçà ãîBòå ,äðL úBàî Lîç Cìäî©£©£¥¥¨¨§¥£¥

BðB÷ì íéøúk øLB÷å ,äákønä.`ed jexa yecwdl ± ©¤§¨¨§¥§¨¦§
:`xnbd dywnéðéàmixzk xyew df j`lny xacd `ed jk ike ± ¥¦

,epewláéúkäå(ai b my),'BîB÷nî 'ä ãBák Ceøa'dzernyn ef oeyle §©§¦¨§¦§
,`vnp `edy mewn lka eze` migaynyòãéc àkéì BîB÷îc ììkî¦§¨¦§¥¨§¨©

déìxyew `ed cvike ,enewn okid rceiy in oi`y rnyne ± ¥
:`xnbd zvxzn .mixzk d"awdlàâzà íL øîàcj`ln eze` ± §¨©¥©¨¨

,xzkd lr yxetnd myd z` xikfndéLéøa áéúéå ìæàåxzkde ± ©£©§¨¦§¥¥
.my eaiyedl d"awd el wlgy mewna ayeie jled envrn

ìk ,àáø øîàdnìà÷æçé äàøL,dakxn dyrnaäàømbäéòLé ¨©¨¨¨¤¨¨§¤§¥¨¨§©§¨
xn`y enk ,ycewd gex eilr dzxyyk(` e diryi)'d z` d`x`e'̈¤§¤¤

dn z` xzei yxit l`wfgiy mrhde .'`Vpe mx `QM lr aWiŸ¥©¦¥¨§¦¨
y meyn ,d`xy,Cìnä úà äàøL øôk ïáì ,äîBc ìà÷æçé äîì§©§¤§¥¤§¤§¨¤¨¨¤©¤¤

`ed jk meyne ,eze`xl libx epi`e.d`xy dn lk xtql ygäîìe§©
Cøk ïáì ,äîBc äéòLé[xir-],Cìnä úà äàøL`ed libxy §©§¨¤§¤§¨¤¨¨¤©¤¤

oa didy diryi jk ,xtql yg epi`e dnze ldap epi`e ,eze`xl
.lkd z` yxtl yg `l ,oihlta lcbe mikln

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà(` eh zeny),'äàb äàâ ék 'äì äøéLà' ¨©¥¨¦©¦§¦¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨
exiy,éøà úBiçaL Cìî ,øî øîàc ,íéàbä ìò äàbúnL éîì äøéL¦¨§¦¤¦§¨¤©©¥¦§¨©©¤¤¤©©£¦

,ïäéìò äàbúî íãàå ,øLð úBôBòaL Cìî ,øBL úBîäaaL Cìî¤¤¤©§¥¤¤¤¨¤¤§¨¨¦§¨¤£¥¤
,Blek íìBòä ìk ìòå ïlek ìò äàbúî àeä Ceøa LBãwäåixdy §©¨¨¦§¨¤©¨§©¨¨¨

.mdn dlrnl `ede ,ceakd `qka miwewg mzrax`

lr l`wfgi ixaca miweqt ipy oia dxizq dywn `xnbd
:dakxndøîBà ãçà áeúk(i ` l`wfgi),éðôe ,íãà éðt íäéðt úeîãe' ¨¤¨¥§§¥¤§¥¨¨§¥

'åâå ïzòaøàì ìBàîOäî øBL éðôe ,ízòaøàì ïéîiä ìà äéøàiptE ©§¥¤©¨¦§©§©§¨§¥¥©§§©§©§¨§¥
.'oYrAx`l xWpáéúëeokn xg`l(ci i my),,ãçàì íéðô äòaøàå' ¤¤§©§©§¨§¦§©§¨¨¨¦§¤¨

äéøà éðt éLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥
áéLç à÷ àì øBL eléàå ,'øLð éðt éòéáøäåipt xikfd `l df weqt ± §¨§¦¦§¥¨¤§¦Ÿ¨¨¦

.aexk ipt enewna xikfd `l` ,xey
:`xnbd zvxzn,Lé÷ì Léø øîàla` ,xey ipt my eid dligza ¨©¥¨¦

íéîçø åéìò Lwéa ìà÷æçé,dakxna xey zenc didz `lyBëôäå §¤§¥¦¥¨¨©£¦©£¨
d"awd.áeøëìjkeøîàl`wfgiåéðôì,d"awd iptl ±ìL BðBaø ¦§¨©§¨¨¦¤

,íìBò`edy xeyd ikeøBâéh÷,l`xyil bxhwne `pey ±äNòé ¨©¥¥¨¤
øBâépñz` xikfn xeyd ixdy ,mdilr xyei uilnd ade`l jetdi ± ©¥

'd ly eizeakxny mikixv ep`e ,xey oa `ed lbrdy ,lbrd `hg
.mingx epilr eywai

:`xnbd zx`anéàîedn ±àéáøk ,eäaà éaø øîà ,'áeøk'iptk ± ©§¨©©¦©¨§©§¨
,wepizà÷eðéì ïéøB÷ ìááa ïkLwepizl ±.'àéáø' ¤¥§¨¤¦¦¨©§¨

:eda` iax ixac lr `xnbd dywnàlà ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¤¨
äzòîdn ok m` ,wepiz ipt md aexk iptyéðt ãçàä éðt' áéúëc ¥©¨¦§¦§¥¨¤¨§¥

,'øLð éðt éòéáøäå äéøà éðt éLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥§¨§¦¦§¥¨¤
ixdíãà éðt eðééä áeøk éðt eðééäxac md mc` ipte aexk ipt ± ©§§¥§©§§¥¨¨

:`xnbd zvxzn .mipyl aezkd mwlig recne ,cg`étàéáøáø ©¥©§§¥
éøèeæ étàåmc` ipt md 'aexk ipt'e ,lecb mc` ipt md 'mc` ipt' ± §©¥§¥

.ohw
:zeigd zxeva dxizq dywn `xnbdøîBà ãçà áeúk(a e diryi), ¨¤¨¥

,'ãçàì íéôðk LL íéôðk LL'cg` lkl yiy d`x diryiy ixd ¥§¨©¦¥§¨©¦§¤¨
,miitpk yy mitxydnøîBà ãçà áeúëå(e ` l`wfgi)íéðô äòaøàå' §¨¤¨¥§©§¨¨¨¦

,'íäì úçàì íéôðk òaøàå ,úçàìlkl yiy d`x l`wfgiy ixd §¤¨§©§©§¨©¦§©©¨¤
:`xnbd zvxzn .miitpk rax` wx zeigdn zg`ïàk ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨

mze` d`x diryiLc÷nä úéaL ïîæadidíéi÷eid f`e ,epekn lr ¦§©¤¥©¦§¨©¨
eli`e ,miitpk yy mdlïàkmze` d`x l`wfgi ±úéa ïéàL ïîæa ¨¦§©¤¥¥

,íéi÷ Lc÷närax` wx d`x okle ,axgidl epnf ribd xaky ©¦§¨©¨
,miitpkeèòîúpL ìBëéáknúBiçä éôðk.miitpk izy ¦§¨¤¦§©£©§¥©©

:`xnbd zxxanèeòîéà eäéépéî éä.ehrnzd miitpkdn el` ± ¥¦©§¦§
:`xnbd zx`anïúBà ,áø øîà ìàððç áø øîàmiitpk izy ¨©©£©§¥¨©©¨

Lzeigd.ïäa äøéL úBøîBàixdy ,xacl di`xeàëä áéúkxn`p ± ¤§¦¨¨¤§¦¨¨
diryia o`k(a e)eilbx dQki miYWaE eipt dQki miYWA'íézLáe ¦§©¦§©¤¨¨¦§©¦§©¤©§¨¦§©¦

,'óôBòéxn`p dfl jenqa cine(b e my),'øîàå äæ ìà äæ àø÷å'epiide §¥§¨¨¤¤¤§¨©
,lewa oda zeywywny ,el` miitpk izya dxiy zexne`yáéúëe§¦

(d bk ilyn)éòúä'éðéò ó,'epðéàå Ba Esern oeyl 'sirzd' miyxece £¨¦¥¤§¥¤£¨¦
,'EPpi`' od ixd ,oda zetr zeigd eidy miitpkd izyy ,miitpkd¥¤

.ehrnzdy
,éøîà ïðaøåod ehrnzdy miitpkd izyïúBàmiitpkdLeid §©¨¨¨§¦¨¤

zeigdïäa úBqënz`øîàpL ,íäéìâøzeigd lr l`wfgi ixaca §©¨¤©§¥¤¤¤¡©
(f ` l`wfgi)èeònéàc åàì éàå ,'äøLé ìâø íäéìâøå'`l m` ± §©§¥¤¤¤§¨¨§¦©§¦©

,miilbxd z` zeqkn eidy miitpkd izy zeigdn ehrnzdyàðî§¨
òãé äåäeid odilbx ixd ,dxyi lbx mdilbxy l`wfgi rci oipn ± £¨¨©

.oze` d`x `le zeqekn
,ehrnzd miitpk oze`y o`kn di`xd dn :opax lr `xnbd dywn

déì àéæçå éàlbéàc àîìceze`a odilbx z` elib zeigd ile` ± ¦§¨§¦©©§©§¨¥
,`xnbd dtiqene .l`wfgi oze` d`x jke ,onfdéëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¦

zeywdl yi ok m` ,opax ixack xn`p `l` ,jk yxtp `l m`y ±
l`wfgi xn`y dnn(i ` my),'íãà éðt íäéðt úeîãe'z` mb ixde §§¥¤§¥¨¨

,mdipt z` l`wfgi d`x cvike ,zeqkn miitpk izy eid miptdéëä̈¦
èeònéàc énðz` zeqkn eidy miitpkdy xn`p o`k mb m`d ± ©¦§¦©

.rax` `le ehrnzd miitpk izy wx ixde ,ehrnzd miptdàlà¤¨
déì àéæçå éàlbéàceze`a mdipt elbzdy yxtl epilr gxkda ± §¦©©§©§¨¥

ok m`e ,l`wfgi mze` d`x jke onfddéì àéæçå éàlbéàc énð àëä̈¨©¦§¦©©§©§¨¥
,l`wfgil e`xpe onfd eze`a zeigd ilbx elbzdy yxtp ,o`k mb ±

.miitpka miqekn eidy s` lr
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המשך בעמוד סג



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dbibg(iriax meil)

,eàøáð àìå ,íìBòä àøápL íãB÷dkixv dxezd dzid dligzny ¤¤¦§¨¨¨§Ÿ¦§§
xn`py ,mlerd z`ixan zexec sl` xg`l ozpidl(g dw mildz)

leki mlerd oi`y d"awd d`xyke ,'xFC sl`l dEv xaC'¨¨¦¨§¤¤
mixyr xg`l dxezd z` ozp ,dxez `ll zexec sl` miiwzdl

zexec drax`e miray ze`n ryz mze`e ,zexec yyeãîò̈©
ïìúLe àeä Ceøa LBãwämdn hrn lzy ±ïä ïäå ,øBãå øBc ìëa ©¨¨§¨¨§¨¨§¥¥

.øBcaL íéðt éfò©¥¨¦¤©
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøåweqtdeène÷ øLà'wvEi xdp zr `le §©©§¨©¦§¨¨©£¤§§Ÿ¥¨¨©

`l` ,ecxhpy el` zexec lr yxcp epi` 'mcFqiàeä äëøáì §¨¦§¨¨
,áéúëc,yxcp `ed jkeïéèn÷nL íéîëç éãéîìz elàmihrnny ± ¦§¦¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦

ïîöòdpiyn,äfä íìBòa äøBz éøác ìòdf xkyaeCeøa LBãwä ©§¨©¦§¥¨¨¨©¤©¨¨
ãBñ íäì älâî àeäxdpd.'íãBñé ÷öeé øäð' øîàpL ,àaä íìBòì §©¤¨¤¨¨©¨¤¤¡©¨¨©§¨

àéøà øa ,áø øa àéiçì ìàeîL déì øîàly epa xnelk ,dix` oa ± ¨©¥§¥§¦¨©©©©§¨
,lecb mc`àúléî Cì àîéà àz,xac jl xne`e `a ±éléî éðäî ¨¥¨¨¦§¨¥¨¥¦¥

Ceáà øîà äåäc àúeélòîjia` didy milernd mixacd mze`n ± §©§¨©£¨¨©£
,jia` xn` jke .xne`àîBéå àîBé ìkmeie mei lka ±éëàìî ïéàøáð ¨¨§¨¦§¨¦©§£¥

éìháe äøéL éøîàå ,øeðéc øäpî úøMä,d"awdl dxiy mixne`e ± ©¨¥¦§©¦§¨§¦¦¨¨§¦
,milha md jk xg`eøîàpL(bk b dki`)äaø íéø÷aì íéLãç' ¤¤¡©£¨¦©§¨¦©¨

,'Eúðeîàici lr ,d"awd ly ezlidz daxzn ycgn xwea lkay ¡¨¤
.mik`lnd mze`

éðîçð øa ìàeîL éaøc àâéìôeiax lr ax wleg el` mixacae ± §¦¨§©¦§¥©©§¨¦
,ipngp xa l`enyìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨

,ãçà Càìî epnî àøáð ,àeä Ceøa LBãwä étî àöBiL øeaéãå øeaéc¦§¦¤¥¦¦©¨¨¦§¨¦¤©§¨¤¨
øîàpL(e bl mildz),'íàáö ìk åét çeøáe eNòð íéîL 'ä øáãa' ¤¤¡©¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨

,mik`lnd `av lk `xap d"awd ly eit gexay o`kn miyxece
xdpn `le ,d"awd ly exeacn mi`xap mik`lnd eixacly ixd

.ax ixack xepic
dlbp eay d`xnd oipra ,miweqt ipy oia dxizq dywn `xnbd

:ei`iapl d"awdøîBà ãçà áeúkd"awd d`xn lr l`ipc ixaca ¨¤¨¥
enelga(h f l`ipc),'à÷ð øîòk dLàø øòNe øeéç âìúk déLeáì'± §¥¦§©¦¨§©¥¥©£©§¥

dlbpy ixd ,iwp xnvk did ey`x xrye ,blyk oal did eyeal
,zepal zexryaexg` weqtaáéúk(`i d mixiyd xiy)åéúBvå÷' §¦§ª¨

,'áøBòk úBøBçL íélzìz.zexegy zexrya dlbpy ixd ©§©¦§¨¥
:`xnbd zvxznäáéLéa ïàk ,àéL÷ àìeizexryy xn`py dn ± Ÿ©§¨¨¦¦¨

,owfk d`xp `ed f`y ,oicd ayena ei`iapl d`xpyk `ed ,zepal
eli`eïàkd`xpyk `ed ,zexegy eizexryy xn`py dn ± ¨

ei`iaplazr,äîçìî.xegak d`xp `ed f`eäàð Eì ïéà ,øî øîàc §¦§¨¨§¨©©¥§¨¤
.øeça àlà äîçìîa äàð Eì ïéàå ,ï÷æ àlà äáéLéa¦¦¨¤¨¨¥§¥§¨¤§¦§¨¨¤¨¨

:miweqta ztqep dxizq dywn `xnbdøîBà ãçà áeúkixaca ¨¤¨¥
enelga d"awd d`xn lr l`ipc(h f l`ipc),'øeðéc ïéáéáL diñøk'± ¨§§¥§¦¦¦

yiy ixd ,cigi oeyla `id 'diqxk' zaize ,y` ly zevevip e`qk
,cg` `qk myøîBà ãçà áeúëå(my)ïéîBé ÷ézòå åéîø ïåñøë éc ãò' §¨¤¨¥©¦¨§¨¨§¦§©¦¦

'áéúédncpy d"awde ,mdilr zayl ze`qk egpede elhedy cr ± §¦
oeyla `id 'oeqxk' zaize ,ze`qkd lr ayei minia wizr owfk¨§¨¨

.ze`qk ipy my yiy rnyne ,miax
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì`qkBì ãçà,`ed jexa yecwdl ± Ÿ©§¨¤¨

å`qkàéðúãk .ãåãì ãçà`qk ,`ziixaaå Bì ãçà`qk,ãåãì ãçà §¤¨§¨¦¦§©§¨¤¨§¤¨§¨¦
éìéìbä éñBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác,`aiwr iaxlãò ,àáé÷ò ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¥©§¦¦£¦¨©

,ìBç äðéëL äNBò äzà éúîcva mc` ayeiy xne` dz`y ¨©©¨¤§¦¨
.d"awdàlà`qky ,ililbd iqei iax uxznå ,ïéãì ãçà`qkãçà ¤¨¤¨§¦§¤¨
.ä÷ãöì¦§¨¨

:`xnbd zwtzqndépéî dìaé÷ixac z` `aiwr iax laiw m`d ± ¦§¨¦¥
,eixacn ea xfge ,ililbd iqei iax.dépéî dìaé÷ àì Bàzhyet Ÿ¦§¨¦¥

:`xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyéøác ,ä÷ãöì ãçàå ïéãì ãçà ¨§©¤¨§¦§¤¨¦§¨¨¦§¥
÷ò éaøäéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà .àáé,`aiwr iaxläî ,àáé÷ò ©¦£¦¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¦¨©

éúBøacî Clk ,äãbä ìöà ClEribzy cr jixacn lcg ±ìöà ¨¥¤©¨¨©¥¦¦§¤¥¤
,úBìäàå íéòâðccegn dz` odae ,zexenge zewenr zekld ody §¨¦¨¢¨

.dcbda `leàlàipy ecrep dnl dixfr oa xfrl` iax uxzn ¤¨
,ze`qkdì ãçàå àqëì ãçàóøôøL,ohw lqtq ±àqkickáLéì ¤¨§¦¥§¤¨¦§©§©¦¥¥¥

,åéìòeåéìâø íBãäì óøôøL,eilbx z` eilr gipdl ±øîàpLdiryi) ¨¨§©§©©£©§¨¤¤¡©
(` eq.'éìâø íBãä õøàäå éàñk íéîMä'`ziixaa yxetny ixd ©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨

.ililbd iqei iax ixack xn`e ,ea xfg `aiwr iaxy
lirl exn`(.bi)ea yiy inl `l` dxez ixzq mixqen oi`y ,

oeape miyxg mkge ureie mipt `eype miyng xy ,mixac dyng
zex`azn day ,inic ax ly `xnin d`ian `xnbd .ygl

:elld zelrndàúà ék`ayk ±éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
,ìàøNé úà äéòLé ìlé÷ úBìì÷ äøNò äðBîL ,øîà`apzdy ¨©§¤¤§¥§¨¦¥§©§¨¤¦§¨¥

,zeieprxet dxyr dpeny mdilr e`eaiyãò Bzòc äøø÷úð àìå§Ÿ¦§¨§¨©§©
äfä àø÷nä íäì øîàL(d b diryi),äì÷päå ï÷fa øòpä eáäøé' ¤¨©¨¤©¦§¨©¤¦§£©©©©¨¥§©¦§¤

'ãaëpaeäðéð éàî úBìì÷ äøNò äðBîL .,od dn ±áéúëc(c-` b my) ©¦§¨§¤¤§¥§¨©¦§¦§¦
ìLeøéî øéñî úBàáö 'ä ïBãàä äpä ék',äðòLîe ïòLî ,äãeäiîe í ¦¦¥¨¨§¨¥¦¦¨©¦¦§¨©§¥©§¥¨

àéáðå èôBL ,äîçìî Léàå øBab ,íéî ïòLî ìëå íçì ïòLî ìkŸ¦§©¤¤§Ÿ¦§©¨¦¦§¦¦§¨¨¥§¨¦
,Lçì ïBáðe íéLøç íëçå õòBéå ,íéðô àeNðe íéMîç øN ,ï÷æå íñB÷å§¥§¨¥©£¦¦§¨¦§¥©£©£¨¦§¨©

.'åâå 'íá eìLîé íéìeìòúå íäéøN íéøòð ézúðå§¨©¦§¨¦¨¥¤§©£¦¦§§¨
:elld zelrndn zg` lk idn `xnbd zx`aneéìòa elà ,'ïòLî'©§¥¥©£¥

àø÷î.azkay dxezd z` mirceid ±,äðLî éìòa elà ,'äðòLî' ¦§¨©§¥¨¥©£¥¦§¨
da eâéìt .åéøéáçå àîéz ïa äãeäé éaø ïBâkdfa ewlgpe ±àtt áø §©¦§¨¤¥¨©£¥¨§¦¨©¨¨

ïðaøå,dligza eid dpyn ixcq dnkéøãñ úBàî LL øîà ãç §©¨¨©¨©¥¥¦§¥
.äðLî éøãñ úBàî òáL øîà ãçå ,äðLî¦§¨§©¨©§©¥¦§¥¦§¨

,ãeîìz éìòa elà ,'íçì ïòLî ìk'enk mz`xed lr jenql yiy ¨¦§©¤¤¥©£¥©§
,mgl zlik` lr miknqpyøîàpL(d h ilyn)éîçìá eîçì eëì' ¤¤¡©§©£§©§¦

Baì ïéëLBnL ,äãbà éìòa elà ,'íéî ïòLî ìëå' .'ézëñî ïééa eúLe§§©¦¨¨§¦§¨¦§©¨¦¥©£¥©¨¨¤§¦¦
,úBòeîL ìòa äæ ,'øBab' .äãbàa íénk íãà ìLrnyy xnelk ¤¨¨©©¦¨©¨¨¦¤©©§

.eita md zexebye ,eizeaxn zeweqt zekldäæ ,'äîçìî Léàå'in §¦¦§¨¨¤
ïéc ïcL ïéic äæ ,'èôBL' .äøBz ìL dzîçìîa ïzéìå àOéì òãBiL¤¥©¦¨§¦¥§¦§©§¨¤¨¥¤©¨¤¨¦

øîàpL ,Cìî äæ ,'íñB÷' .BòîLîk ,'àéáð' .Bzéîàì úîà(i fh my) ¡¤©£¦¨¦§©§¨¥¤¤¤¤¤¡©
äáéLéì éeàøL äæ ,'ï÷æ' .'Cìî éúôN ìò íñ÷'dvr epnn lehile ¤¤©¦§¥¤¤¨¥¤¤¨¦¦¨

.dnkg xac lka
òãBiL äæ ,'ïéLneç øN' àlà 'íéMîç øN' éø÷z ìà ,'íéMîç øN'©£¦¦©¦§¥©£¦¦¤¨©¨¦¤¤¥©

'íéMîç øN' ,øçà øác .äøBz éLîeç äMîça ïzéìå àOéìeyexit ¦¨§¦¥©£¦¨§¥¨¨¨©¥©£¦¦
ìò ïîbøeúî ïéãéîòî ïéàL ïàkî ,eäaà éaø øîàc ,eäaà éaøãk¦§©¦©¨§¨©©¦©¨¦¨¤¥©£¦¦§§§¨©

øeavä`ed yxecd axd m` ,axd ixac lr xeaivl xfegd mc` ± ©¦
î úBçtoa,äðL íéMîçzpeeke .onbxezn `ll jk yexci `l` ¨¦£¦¦¨¨

k mdn xiqiy ,`id aezkdcinrdl ie`xe miying oa `edy ax l
.onbxezn eiptl

äæ ,'íéðô àeNðe'inäìòîì Bøeáòa BøBãì íéðt ïéàNBpL,minya §¨¦¤¤§¦¨¦§©£§©§¨
,ezekfa mipefip lkdy xnelk,àñBc ïa àðéðç éaø ïBâkexn`y §©¦£¦¨¤¨

ziprza(:ck)liaya oefip mlerd lk' ,dxn`e lew za d`viy
execl exeara mipt mi`yepy in oke .'ipa `pipgähîì,ux`a §©¨

,exeara exec z` micakn zene`d iklnyeäaà éaø ïBâkdidy §©¦©¨
aeygøñé÷ éazial daiyidn `a did xy`ky ,jlnd ziaa ± ¥¥¨

.ecakl ez`xwl ze`vei jlnd zia ly zexiabd eid ,jlnd
,'õòBé'in dfãéîìz äæ ,'íëçå' .íéLãç òBa÷ìå íéðL øaòì òãBiL ¥¤¥©§©¥¨¦§¦§©¢¨¦©£©¤©§¦

,'íéLøç' .åéúBaø úà íékçnäy in dfL äòLa`edéøáãa çúBt ©©§¦¤©¨£¨¦§¨¨¤¥©§¦§¥
,'Lçì' .øác CBzî øác ïéánä äæ ,'ïBáðe' .ïéLøçk ïéNòð ìkä ,äøBz¨©Ÿ©£¦§¥§¦§¤©¥¦¨¨¦¨¨¨©

äæin,Lçìa äðzépL äøBz éøác Bì øBñîì éeàøLixzq epiidc ¤¤¨¦§¦§¥¨¤¦§¨§¨©
eaxwa b`ec eale oic zia a` `edy oebk ,dxez.

.'íäéøN íéøòð ézúðå':`xnbd zx`an,'íäéøN íéøòð ézúðå' éàî §¨©¦§¨¦¨¥¤©§¨©¦§¨¦¨¥¤
,øæòìà éaø øîà'mixrp'ïéøòBðnL íãà éða elàmipwexny ±ïî ¨©©¦¤§¨¨§¨¦¥§¥¨¨¤§¨¦¦

,úBönä.mdly mixyd eidi mdeáø øîà ,'íá eìLîé íéìeìòúå' ©¦§§©£¦¦§§¨¨©©
,á÷òé øa (àtt)fnx `ed ,m"icnl ipya 'milElrY' xn`py dn ¨¨©©£Ÿ©£¦

léìòú éða éìòzmiltydy epiidc ,milrey ipa milrey ± ©§¥§¥©§¥
.mda elyni xzeia miylgde

Bzòc äøø÷úð àìåzellwd lk z` mdl xn`y s` ,diryi ly §Ÿ¦§¨§¨©§
,elld.'(ãaëpa äì÷päå) ï÷fa øòpä eáäøé' íäì øîàL ãòzx`an ©¤¨©¨¤¦§£©©©©¨¥§©¦§¤©¦§¨

'xrp' :`xnbdïéøòBðnL íãà éða elàmipwexny ±,úBönä ïîmde ©©¥§¥¨¨¤§¨¦¦©¦§
,ïBnøk úBöîa àleînL éîa eáäøé.eilr e`bziy epiidcäì÷päå' ¦§£§¦¤§¨§¦§©¦§©¦§¤

L éî àáé ,'ãaëpazeevn,úBl÷k åéìò úBîBc úBøeîçxnelk ©¦§¨¨Ÿ¦¤£¨¨§©
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המשך בעמוד דעד

oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtohw cren
íìåòä àøáðù íãå÷oi`y d`xyke ,xec sl` seql ozpidl dxez dzid die`x ,(dw mildz) "xec sl`l dev xac" :xn`py dn miiwl ,dxez ozn mcew zeidl ze`xadl mdilr xfbp -

.epiax dyn cr oey`xd mc`n zexec dyye mixyr seql dpzpe ,ocxhe cnr - dxez `la miiwzn mlerdêúðåîà äáø.odilr jzldz dax -äéñøë.cg` `qk rnyn -ïåñøë
åéîø.odilr ayil epwzp ,elhed ze`qk ipy -ìåç äðéëù.eciva mc` aiyedl -êéúåøáãî êìë.zewenr zekld ody ,zeld`e mirbp lv` ribzy cr ,jixacn lcg -äéòùé ììé÷

ìàøùé úà.zeiprxet dxyr dpeny odilr `apzp :xnelk -åáäøé.e`bzi -äðùî éøãñ úåàî ùù.odinia eid -ãåîìúä éìòá åìà íçì.mgl zkinqk oz`xed lr jenql yiy -

úåòåîù ìòázeweqt zekld rnyy -

.eita zexebye ,eizeaxnäáéùéá áùéì éåàø-

.dnkg xac lka dvr epnn lehileåäáà éáøãë
.miaxa yexcl onbxezn eiptl cinrdl -

åøåãì åøåáòá íéðô ïéàùåð äìòîìlkdy -

,`qec oa `pipg iax oebk ,ezekfa oipefip

mlerd lk :(a,ck ziprz) `nlra opixn`ck

.ipa `pipg liaya `l` oefip epi`äèîìikln -

eda` 'x oebk ,eliaya oze` oicakn zene`d

zkqna opixn`ck ,jlnd ziaa aeyg didy

(`,ci) oixcdpqxqiw iac `zdn` iwtp eedc

.'ek dit`l'åë åì øåñîì éåàøùzia a` oebk -

.eaxwa b`ec eale oicéìòú.milrey -ùôúé éë
åéçàá ùéàeid `ly xnel opbn did aezkd -
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øæòìàL eðéáààöé Cøò ïaéöìçîéaøå àeä äéä òLBäé éaø éðôì íéøácä eøîàpLëe .E ¨¦¤¤§¨¨¤£¨¨¨¥£¨¤§¤¤¡§©§¨¦¦§¥©¦§ª©¨¨§©¦
.Løãå òLBäé éaø çút .äákøî äNòîa LBøãð eðà óà :eøîà ,Cøca íéëläî ïäkä éñBé¥©Ÿ¥§©§¦©¤¤¨§©¨¦§§©£¥¤§¨¨¨©©¦§ª©§¨©

,äéä æeîz úôe÷z íBiä BúBàåeøM÷úðéëàìî eéäå ,ïðòa úL÷ ïéîk äàøðå íéáòa íéîL §©§©©¨¨¦§©§¨©¦§¨¦§¦§¤§¦¤¤¤¨¨§¨©§£¥
ì ïéàáe ïéöa÷úî úøMäúBàøì ïéàáe ïéöa÷únL íãà éðák ,òBîL.älëå ïúç éèeîæîa ©¨¥¦§©§¦¨¦¦§©¦§¥¨¨¤¦§©§¦¨¦¦§§©§¥¨¨§©¨

å ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì íéøác øtéñå ïäkä éñBé éaø CìäíëéøLà :øîàéøLàå,íëzãìBé ¨©©¦¥©Ÿ¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©§¨©©§¥¤§©§¥©§§¤
úa eðéìò äðzðå ,éðéñ øä ìò eðééä ïéaeñî éîBìça ízàå éðà óàå .eàø CkL éðéò éøLà©§¥¥©¤¨¨§©£¦§©¤©£¦§¦¨¦©©¦©§¦§¨¨¥©

íéìBãb ïéì÷øè !ïàëì eìò ,ïàëì eìò :íéîMä ïî ìB÷úBòvîeízà ,íëì úBòöeî úBàð ¦©¨©¦£§¨£§¨§©§¦§¦©¨¨¨¨¤©¤
äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúäå ?éðéà .úéLéìL úëì ïéðneæî íëéãéîìú éãéîìúå íëéãéîìúå§©§¦¥¤§©§¦¥©§¦¥¤§¨¦¤©§¦¦¦¦§¨©§¨©¦¥§©¦§¨

ìL :øîBààáé÷ò éaø ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì íéøác äöøä òLBäé éaø :ïä úBàöøä äL ¥§¨©§¨¥©¦§ª©¦§¨§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©©¦£¦¨
eléàå .àáé÷ò éaø éðôì äöøä éàðéëç ïa àéððç ,òLBäé éaø éðôì äöøäCøò ïa øæòìà éaø ¦§¨¦§¥©¦§ª©£©§¨¤£¦©¦§¨¦§¥©¦£¦¨§¦©¦¤§¨¨¤£¨

éöøàc ?áéLç à÷ àìeöøàådén÷¯dén÷ eöøà àìå éöøàc ,áéLç÷¯.áéLç à÷ àì ¨¨¨¥§©§¦§©§©¥¨¨¥§©§¦§¨©§©¥¨¨¨¥
eðz.éöøàc ïàî dén÷ àäéî éöøàc !áéLç à÷å dén÷ eöøà àìc éàðéëç ïa àéððç àäå§¨£©§¨¤£¦©§¨©§©¥§¨¨¥§©§¦¦¨©¥©§©§¦¨

eñðëð äòaøà :ïðaø,ñcøtaíäì øîà .àáé÷ò éaøå ,øçà ,àîBæ ïáe ,éàfò ïa :ïä elàå ©¨©©§¨¨¦§§©©§¥§¥¥¤©©¤¨©¥§©¦£¦¨¨©¨¤
:àáé÷ò éaøízàLk:øîàpL íeMî !"íéî íéî" eøîàz ìà øBäè LéL éðáà ìöà ïéòébî ©¦£¦¨§¤©¤©¦¦¥¤©§¥©¦¨©Ÿ§©¦©¦¦¤¤¡©

øáBc"ø÷é" :øîBà áeúkä åéìò ,úîå õéöä éàfò ïa ."éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷Léðéòa ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨¤©©¥¦¨¥¨¨©¨¥¨¨§¥¥
ä'äúånä."åéãéñçìõéöä àîBæ ïa,òâôðåìBëà úàöî Lác" :øîBà áeúkä åéìòåjéic ©¨§¨©£¦¨¤¨¥¦§¦§©§¨¨©¨¥§©¨¨¨¡©¤¨
ïtepòaNz."Búà÷äåøçàõvé÷:àîBæ ïa úà eìàL .íBìLa àöé àáé÷ò éaø .úBòéèða ¤¦§¨¤©£¥Ÿ©¥¦¥©§¦©¦£¦¨¨¨§¨¨£¤¤¨

eäîíëöøàáe" :íäì øîà ?àaìk éñeøñì"eNòú àì¯íëöøàaL ìkeìàL .eNòú àì ©§¨¥©§¨¨©¨¤§©§§¤Ÿ©£Ÿ¤§©§§¤Ÿ©£¨£
eäî äøaéòL äìeúa :àîBæ ïa úà?ìBãb ïäëìïðéLééç éî,ìàeîLãì:ìàeîL øîàã ¤¤¨§¨¤¦§¨©§Ÿ¥¨¦¨§¦©§¦§¥§¨©§¥
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חגיגה. פרק שני - אין דורשין דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dbibg(iriax meil)

eåä äøBz éøáãa ,ïzîe àOîa àä ,äøBz éøáãa àämipn`p eid ± ¨§¦§¥¨¨§©¨©¨§¦§¥¨£
la` ,xwy lr milldzn `leeåä àì ïzîe àOîaiyp` eid `l ± §©¨©¨Ÿ£

.dpn`
:dakxn dyrn iabl `ziixa d`ian `xnbdïaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¨

øæòìà éaøå ,Cøca Cläî äéäå ,øBîçä ìò áëBø äéäL éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©¤¨¨¥©©£§¨¨§©¥©¤¤§©¦¤§¨¨
ønçî Cøò ïaxengd z` bidpn ±,åéøçà.eitn dxez cenll ick ¤£¨§©¥©£¨

Bì øîà,i`kf oa opgei oaxl jxr oa xfrl` iax÷øt él äðL ,éaø ¨©©¦§¥¦¤¤
Bì øîà .äákøî äNòîa ãçàike ,i`kf oa opgei oaxéúéðL Ck àì ¤¨§©£¥¤§¨¨¨©Ÿ¨¨¦¦

'ãéçéa äákøna àìå' ,íëìelit` dakxn dyrna miyxec oi` ± ¨¤§Ÿ©¤§¨¨§¨¦
,cigi cinlzlíëç äéä ïk íà àlàe,Bzòcî ïéáîmkg jpi` dz`e ¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§

.dakxn dyrna jl zepyl il xeq`e ,jzrcn oianeBì øîàiax ¨©
,jxr oa xfrl`éðéLøz ,éaøzeyx il oz ±éðôì øîBìãçà øác E ©¦©§¥¦©§¨¤¨¨¤¨

Bì øîà .éðzãnlL,i`kf oa opgei oaxïa ïðçBé ïaø ãøé ãiî .øBîà ¤¦©§©¦¨©¡¦©¨©©¨¨¨¤
úçz ïáàä ìò áLéå óhòúðå ,øBîçä ìòî éàkæurúéfä.my didy ©©¥©©£§¦§©¥§¨©©¨¤¤©©©©¦

Bì øîà,jxr oa xfrl` iaxøîà .øBîçä ìòî zãøi äî éðtî ,éaø ¨©©¦¦§¥¨¨©§¨¥©©£¨©
ike ,i`kf oa opgei oax eløLôàyäzàdidz,äákøî äNòîa LøBc ¤§¨©¨¥§©£¥¤§¨¨

.øBîçä ìò ákøà éðàå ,eðúBà ïéeìî úøMä éëàìîe ,eðnò äðéëLe§¦¨¦¨©§£¥©¨¥§©¦¨©£¦¤§©©©£
ïî Là äãøéå ,Løãå äákønä äNòîa Cøò ïa øæòìà éaø çút ãiî¦¨¨©©¦¤§¨¨¤£¨§©£¥©¤§¨¨§¨©§¨§¨¥¦

ïlek eçút .äãOaL úBðìéàä ìk äáaéñå ,íéîMäzepli`d lk ± ©¨©¦§¦§¨¨¨¦¨¤©¨¤¨§¨
,dcyay,eøîà äøéM äî .äøéL eøîàåmiweqtd z` exn`mildz) §¨§¦¨©¦¨¨§

nw(ci-f gúBîäz ìëå íéðépz õøàä ïî 'ä úà eìlä','ebeìëå éøt õò ©§¤¦¨¨¤©¦¦§¨§Ÿ¥§¦§¨
íéæøà'ebe,øîàå Làä ïî Càìî äðòð .'déeììäiax yxcy mixacd £¨¦©§¨©£¨©§¨¦¨¥§¨©

,jxr oa xfrl`B÷Lðe éàkæ ïa ïðçBé ïaø ãîò .äákønä äNòî ïä ïä¥¥©£¥©¤§¨¨¨©©¨¨¨¤©©§¨
jxr oa xfrl` iaxlïúpL ,ìàøNé éäìà 'ä Ceøa ,øîàå ,BLàø ìò©Ÿ§¨©¨¡Ÿ¥¦§¨¥¤¨©

.äákøî äNòîa LBøãìå øB÷çìå ïéáäì òãBiL ,eðéáà íäøáàì ïa¥§©§¨¨¨¦¤¥©§¨¦§©§§¦§§©£¥¤§¨¨
,íéi÷î äàð ïéàå LøBc äàð Léyie,LøBc äàð ïéàå íéi÷î äàð ¥¨¤¥§¥¨¤§©¥¨¤§©¥§¥¨¤¥

eli`eéøLà .íéi÷î äàðå LøBc äàð äzàøæòìàL eðéáà íäøáà E ©¨¨¤¥§¨¤§©¥©§¤©§¨¨¨¦¤¤§¨¨
éöìçî àöé Cøò ïa.E ¤£¨¨¨¥£¨¤

ïäkä éñBé éaøå àeä äéä ,òLBäé éaø éðôì íéøácä eøîàpLëe§¤¤¤§©§¨¦¦§¥©¦§ª©¨¨§©¦¥©Ÿ¥
éaø çút .äákøî äNòîa LBøãð eðà óà ,eøîà ,Cøca íéëläî§©§¦©¨¤¨§©¨¦§§©£¥¤§¨¨¨©©¦

íBiä BúBàå ,Løãå òLBäéa,äéä æenz úôe÷úmpi` mipprdy §ª©§¨©§©§©©¨¨
ok it lr s`e ,minya miievnïéîk äàøðå ,íéáòa íéîL eøM÷úð¦§©§¨©¦§¨¦§¦§¨§¦

ðòa úL÷ì ïéàáe ïéöa÷úî úøMä éëàìî eéäå ,ïòBîL,mdixac z` ¤¤§¨¨§¨©§£¥©¨¥¦§©§¦¨¦¦§©
éèeîæîa úBàøì ïéàáe ïéöa÷únL íãà éðákwegy ipina ± ¦§¥¨¨¤¦§©§¦¨¦¦§§©§¥

iptl miwgyny.älëå ïúç̈¨§©¨
øtéñå ,ïäkä éñBé éaø Cìäd z`íéøácelld,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì ¨©©¦¥©Ÿ¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©

øîàå,i`kf oa opgei oaxCkL éðéò éøLà ,íëzãìBé éøLàå íëéøLà §¨©©§¥¤§©§¥©§§¤©§¥¥©¤¨
.eàø,i`kf oa opgei oax siqedeízàå éðà óàåepi`xp,éîBìça ¨§©£¦§©¤©£¦

eäðzðå ,éðéñ øä ìò eðééä ïéaeñîdrnyp ±íéîMä ïî ìB÷ úa eðéìò §¦¨¦©©¦©§¦§¨¨¥©¦©¨©¦
,dxn`yïàëì eìò ïàëì eìò,minylïéì÷øèzepenx` ±íéìBãb £§¨£§¨§©§¦§¦

,mkl mipkenéãéîìúå íëéãéîìúå ízà ,íëì úBòöeî úBàð úBòvîe©¨¨¨¨¤©¤§©§¦¥¤§©§¦¥
úkì ïéðneæî íëéãéîìzdúéLéìLiptl zeayeid zezikdn ©§¦¥¤§¨¦©©§¦¦

.dpikyd
jxr oa xfrl` iaxy ,`ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd

:i`kf oa opgei oax iptl dakxn dyrna yxcéðéà`ed jk m`d ± ¦¦
,xacdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±é éaø,øîBà äãeäé éaøa éñB §¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥

ìLïä úBàöøä äL,eid dakxn dyrna zeyxc yly ±òLBäé éaø §¨©§¨¥©¦§ª©
íéøác äöøädakxn dyrna yxc ±éaø ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì ¦§¨§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©©¦

éaø éðôì äöøä éàðéëç ïa àéððç ,òLBäé éaø éðôì äöøä àáé÷ò£¦¨¦§¨¦§¥©¦§ª©£©§¨¤£¦©¦§¨¦§¥©¦
eléàå .àáé÷òz`áéLç à÷ àì Cøò ïa øæòìà éaødzpn `l ± £¦¨§¦©¦¤§¨¨¤£¨Ÿ¨¨¦

.dakxn dyrna yxc `l `edy rnyne ,`ziixad
:`xnbd zvxznáéLç÷ dén÷ eöøàå éöøàcwx dpen `ziixad ± §©§¥§©§©¥¨¨¦

evxd mixg` mbe ,dakxn dyrna mixg` iptl dvxdy in z`
la` ,eiptldén÷ eöøà àìå éöøàcla` ,mixg` iptl dvxdy in ± §©§¥§Ÿ©§©¥

,jxr oa xfrl` iax enk ,eiptl evxd `l mixg`áéLç à÷ àì± Ÿ¨¨¦
.mixg`l dvxd `l `edy di`x o`kn oi` j` ,`ziixad dzpn `l

:dywne `xnbd zxfegàäåixde ±eöøà àìc ,éàðéëç ïa àéððç §¨£©§¨¤£¦©§Ÿ©§
dén÷dvxd `ed wx `l` ,dakxn dyrna eiptl evxd `ly ± ©¥

,`aiwr iax iptaáéLç à÷å.`ziixad eze` dxikfde ± §¨¨¦
,eiptl evxd `l mixg` mpn` :`xnbd zvxzndén÷ àäéî éöøàc§©§¥¦¨©¥

éöøàc ïàîexfgy mixg` iptl dvxd `ed mewn lkn la` ± ©§©§¥
`aiwr iaxe ,`aiwr iaxl dvxd `ed ixdy ,mixg`l evxde
ick ,eze` xikfdl `ziixad dkxved okle ,ryedi iaxl dvxd
iax la` .eiptl evxd mbe dvxd `aiwr iaxy ricedl lkezy
ipta dvxd `l `ed mbe ,eiptl mixg` evxd `l ,jxr oa xfrl`

.`ziixaa xkfed `l okle ,mixg`l dvxdy in
:dakxn dyrn oipra ztqep `ziixaäòaøà ,ïðaø eðzmiyp` ¨©¨¨©§¨¨

ñcøôa eñðëð,my ici lr riwxl elr ±,àîBæ ïáe ,éàfò ïa ,ïä elàå ¦§§§©§¥¥§¥¥¤©©¤¨
øçà,diea` oa ryil` ±,àáé÷ò éaø íäì øîà .àáé÷ò éaøå ©¥§©¦£¦¨¨©¨¤©¦£¦¨

ïéòébî ízàLkriwxa,øBäè LéL éðáà ìöà`edy mewnl xnelk §¤©¤©¦¦¥¤©§¥©¦¨
,milelv mink widaníéî íéî eøîàz ìàixdy ,jlp ji`e ,o`k yi ©Ÿ§©¦©¦

min my yiy xne`de ,min zenck d`xp `l` ,llk min my oi`
,scdp `ede ,xwy xne` `ed ixdøîàpL íeMî(f `w mildz)øáBc' ¦¤¤¡©¥

õéöä éàfò ïa .'éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷Lxnelk ,dpikyd cvl §¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨¤©©¥¦
,dxi`n dixlwtq`a hiadl ick zeny xikfdl siqed,úîåeåéìò ¨¥¨¨

øîBà áeúkä(eh fhw mildz),'åéãéñçì äúånä 'ä éðéòa ø÷é'xnelk ©¨¥¨¨§¥¥©¨§¨©£¦¨
.xega ecera zny itl ,d"awd iptl i`fr oa ly ezzin dywyïa¤

õéöä àîBæ,dpikyd cvlòbôðå,ezrc dtxhp ±øîBà áeúkä åéìòå ¨¥¦§¦§©§¨¨©¨¥
(fh dk ilyn),'Búà÷äå epòaNz ït ,jéic ìBëà úàöî Lác'myky §©¨¨¨¡©¤¨¤¦§¨¤©£¥

ik ,eytp z` aiydl hrn wx epnn lk`iy ie`x yac `vendy
z` mb ca`le lkd `iwdl lelr `ed driay ick daxd lk`i m`
xzei biydl dvxiy inl dxwi ok enke ,dligza lk`y hrnd

.xeg`l aeyi miptl zkll dvxiyk ,ezbyde ezlkinøçà,uivd ©¥
eúBòéèpa õvé÷wxe .dlrn itlk xaicy ,zeeire lwlw ±àáé÷ò éaø ¦¥©§¦©¦£¦¨

e uivd.íBìLa àöé̈¨§¨
àaìk éñeøñì eäî ,àîBæ ïa úà eìàL,alk qxql xzen m`d ± ¨£¤¤¨©§¨¥©§¨

iabl dxeza xn`p dnda qxql xeqi`d ixdy ,ciledl lkei `ly
xn`py ,zepaxwd inen(ck ak `xwie)jErnE'`l zExke wEzpe zEzke ¨§§¨§¨§¨Ÿ

mixaca wxy okzi ok m`e ,'EUrz `l mkvx`aE 'dl Eaixwz©§¦©§©§§¤Ÿ©£
alk la` ,qxql `ly dxezd dxidfd ,gafnl maixwdl xyt`y
dxedh dndaa edetilgd m` elit`e ,gafnd lr axw epi`y
,xaca welig oi`y e` ,qexiqa xzen didi ,daixwdl xeq`
axwidl dlekiy dnda lr `weec xn`p `l qxql xeqi`de

.gafnl,íäì øîàweqtd oeyl'eNòú àì íëöøàáe'y ,dzpeekìk ¨©¨¤§©§§¤Ÿ©£¨
LepyieNòz àì íëöøàamipind wx `le ,qexiq dyrn ea ¤§©§§¤Ÿ©£

.alk mb qxql xeq` okle ,gafnd lr miaxwd
ztqep dl`y,àîBæ ïa úà eìàLz`yl el xzeny ,lecb odk iabl ¨£¤¤¨

xn`py ,dlrapy dy` `le dleza dy` wx(bi `k `xwie)`Ede'§
ok m`e ,'gTi dilEzaa dX`äøaéòL äìeúa`id j` ,dxarzdy ± ¦¨¦§¤¨¦¨§¨¤¦§¨

,dleza dpcer `ide ,dlrap `ly zxne`,ìBãb ïäëì eäîm`d ©§Ÿ¥¨
,dleza d`vne dy` `ypy lecb odk oke .dze` z`yl el xzen
xzen m`d ,d`ypy mcew cer zxaern dzidy dlbzd jk xg`e

:wtqd iccv z` `xnbd zx`an .dniiwl elìàeîLcì ïðéLééç éî¦©§¦¨§¦§¥
,l`eny ixacl yeygp m`d ±,ìàeîL øîàc§¨©§¥
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dbibg(iriax meil)

eåä äøBz éøáãa ,ïzîe àOîa àä ,äøBz éøáãa àämipn`p eid ± ¨§¦§¥¨¨§©¨©¨§¦§¥¨£
la` ,xwy lr milldzn `leeåä àì ïzîe àOîaiyp` eid `l ± §©¨©¨Ÿ£

.dpn`
:dakxn dyrn iabl `ziixa d`ian `xnbdïaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¨

øæòìà éaøå ,Cøca Cläî äéäå ,øBîçä ìò áëBø äéäL éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©¤¨¨¥©©£§¨¨§©¥©¤¤§©¦¤§¨¨
ønçî Cøò ïaxengd z` bidpn ±,åéøçà.eitn dxez cenll ick ¤£¨§©¥©£¨

Bì øîà,i`kf oa opgei oaxl jxr oa xfrl` iax÷øt él äðL ,éaø ¨©©¦§¥¦¤¤
Bì øîà .äákøî äNòîa ãçàike ,i`kf oa opgei oaxéúéðL Ck àì ¤¨§©£¥¤§¨¨¨©Ÿ¨¨¦¦

'ãéçéa äákøna àìå' ,íëìelit` dakxn dyrna miyxec oi` ± ¨¤§Ÿ©¤§¨¨§¨¦
,cigi cinlzlíëç äéä ïk íà àlàe,Bzòcî ïéáîmkg jpi` dz`e ¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§

.dakxn dyrna jl zepyl il xeq`e ,jzrcn oianeBì øîàiax ¨©
,jxr oa xfrl`éðéLøz ,éaøzeyx il oz ±éðôì øîBìãçà øác E ©¦©§¥¦©§¨¤¨¨¤¨

Bì øîà .éðzãnlL,i`kf oa opgei oaxïa ïðçBé ïaø ãøé ãiî .øBîà ¤¦©§©¦¨©¡¦©¨©©¨¨¨¤
úçz ïáàä ìò áLéå óhòúðå ,øBîçä ìòî éàkæurúéfä.my didy ©©¥©©£§¦§©¥§¨©©¨¤¤©©©©¦

Bì øîà,jxr oa xfrl` iaxøîà .øBîçä ìòî zãøi äî éðtî ,éaø ¨©©¦¦§¥¨¨©§¨¥©©£¨©
ike ,i`kf oa opgei oax eløLôàyäzàdidz,äákøî äNòîa LøBc ¤§¨©¨¥§©£¥¤§¨¨

.øBîçä ìò ákøà éðàå ,eðúBà ïéeìî úøMä éëàìîe ,eðnò äðéëLe§¦¨¦¨©§£¥©¨¥§©¦¨©£¦¤§©©©£
ïî Là äãøéå ,Løãå äákønä äNòîa Cøò ïa øæòìà éaø çút ãiî¦¨¨©©¦¤§¨¨¤£¨§©£¥©¤§¨¨§¨©§¨§¨¥¦

ïlek eçút .äãOaL úBðìéàä ìk äáaéñå ,íéîMäzepli`d lk ± ©¨©¦§¦§¨¨¨¦¨¤©¨¤¨§¨
,dcyay,eøîà äøéM äî .äøéL eøîàåmiweqtd z` exn`mildz) §¨§¦¨©¦¨¨§

nw(ci-f gúBîäz ìëå íéðépz õøàä ïî 'ä úà eìlä','ebeìëå éøt õò ©§¤¦¨¨¤©¦¦§¨§Ÿ¥§¦§¨
íéæøà'ebe,øîàå Làä ïî Càìî äðòð .'déeììäiax yxcy mixacd £¨¦©§¨©£¨©§¨¦¨¥§¨©

,jxr oa xfrl`B÷Lðe éàkæ ïa ïðçBé ïaø ãîò .äákønä äNòî ïä ïä¥¥©£¥©¤§¨¨¨©©¨¨¨¤©©§¨
jxr oa xfrl` iaxlïúpL ,ìàøNé éäìà 'ä Ceøa ,øîàå ,BLàø ìò©Ÿ§¨©¨¡Ÿ¥¦§¨¥¤¨©

.äákøî äNòîa LBøãìå øB÷çìå ïéáäì òãBiL ,eðéáà íäøáàì ïa¥§©§¨¨¨¦¤¥©§¨¦§©§§¦§§©£¥¤§¨¨
,íéi÷î äàð ïéàå LøBc äàð Léyie,LøBc äàð ïéàå íéi÷î äàð ¥¨¤¥§¥¨¤§©¥¨¤§©¥§¥¨¤¥

eli`eéøLà .íéi÷î äàðå LøBc äàð äzàøæòìàL eðéáà íäøáà E ©¨¨¤¥§¨¤§©¥©§¤©§¨¨¨¦¤¤§¨¨
éöìçî àöé Cøò ïa.E ¤£¨¨¨¥£¨¤

ïäkä éñBé éaøå àeä äéä ,òLBäé éaø éðôì íéøácä eøîàpLëe§¤¤¤§©§¨¦¦§¥©¦§ª©¨¨§©¦¥©Ÿ¥
éaø çút .äákøî äNòîa LBøãð eðà óà ,eøîà ,Cøca íéëläî§©§¦©¨¤¨§©¨¦§§©£¥¤§¨¨¨©©¦

íBiä BúBàå ,Løãå òLBäéa,äéä æenz úôe÷úmpi` mipprdy §ª©§¨©§©§©©¨¨
ok it lr s`e ,minya miievnïéîk äàøðå ,íéáòa íéîL eøM÷úð¦§©§¨©¦§¨¦§¦§¨§¦

ðòa úL÷ì ïéàáe ïéöa÷úî úøMä éëàìî eéäå ,ïòBîL,mdixac z` ¤¤§¨¨§¨©§£¥©¨¥¦§©§¦¨¦¦§©
éèeîæîa úBàøì ïéàáe ïéöa÷únL íãà éðákwegy ipina ± ¦§¥¨¨¤¦§©§¦¨¦¦§§©§¥

iptl miwgyny.älëå ïúç̈¨§©¨
øtéñå ,ïäkä éñBé éaø Cìäd z`íéøácelld,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì ¨©©¦¥©Ÿ¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©

øîàå,i`kf oa opgei oaxCkL éðéò éøLà ,íëzãìBé éøLàå íëéøLà §¨©©§¥¤§©§¥©§§¤©§¥¥©¤¨
.eàø,i`kf oa opgei oax siqedeízàå éðà óàåepi`xp,éîBìça ¨§©£¦§©¤©£¦

eäðzðå ,éðéñ øä ìò eðééä ïéaeñîdrnyp ±íéîMä ïî ìB÷ úa eðéìò §¦¨¦©©¦©§¦§¨¨¥©¦©¨©¦
,dxn`yïàëì eìò ïàëì eìò,minylïéì÷øèzepenx` ±íéìBãb £§¨£§¨§©§¦§¦

,mkl mipkenéãéîìúå íëéãéîìúå ízà ,íëì úBòöeî úBàð úBòvîe©¨¨¨¨¤©¤§©§¦¥¤§©§¦¥
úkì ïéðneæî íëéãéîìzdúéLéìLiptl zeayeid zezikdn ©§¦¥¤§¨¦©©§¦¦

.dpikyd
jxr oa xfrl` iaxy ,`ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd

:i`kf oa opgei oax iptl dakxn dyrna yxcéðéà`ed jk m`d ± ¦¦
,xacdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±é éaø,øîBà äãeäé éaøa éñB §¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥

ìLïä úBàöøä äL,eid dakxn dyrna zeyxc yly ±òLBäé éaø §¨©§¨¥©¦§ª©
íéøác äöøädakxn dyrna yxc ±éaø ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì ¦§¨§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©©¦

éaø éðôì äöøä éàðéëç ïa àéððç ,òLBäé éaø éðôì äöøä àáé÷ò£¦¨¦§¨¦§¥©¦§ª©£©§¨¤£¦©¦§¨¦§¥©¦
eléàå .àáé÷òz`áéLç à÷ àì Cøò ïa øæòìà éaødzpn `l ± £¦¨§¦©¦¤§¨¨¤£¨Ÿ¨¨¦

.dakxn dyrna yxc `l `edy rnyne ,`ziixad
:`xnbd zvxznáéLç÷ dén÷ eöøàå éöøàcwx dpen `ziixad ± §©§¥§©§©¥¨¨¦

evxd mixg` mbe ,dakxn dyrna mixg` iptl dvxdy in z`
la` ,eiptldén÷ eöøà àìå éöøàcla` ,mixg` iptl dvxdy in ± §©§¥§Ÿ©§©¥

,jxr oa xfrl` iax enk ,eiptl evxd `l mixg`áéLç à÷ àì± Ÿ¨¨¦
.mixg`l dvxd `l `edy di`x o`kn oi` j` ,`ziixad dzpn `l

:dywne `xnbd zxfegàäåixde ±eöøà àìc ,éàðéëç ïa àéððç §¨£©§¨¤£¦©§Ÿ©§
dén÷dvxd `ed wx `l` ,dakxn dyrna eiptl evxd `ly ± ©¥

,`aiwr iax iptaáéLç à÷å.`ziixad eze` dxikfde ± §¨¨¦
,eiptl evxd `l mixg` mpn` :`xnbd zvxzndén÷ àäéî éöøàc§©§¥¦¨©¥

éöøàc ïàîexfgy mixg` iptl dvxd `ed mewn lkn la` ± ©§©§¥
`aiwr iaxe ,`aiwr iaxl dvxd `ed ixdy ,mixg`l evxde
ick ,eze` xikfdl `ziixad dkxved okle ,ryedi iaxl dvxd
iax la` .eiptl evxd mbe dvxd `aiwr iaxy ricedl lkezy
ipta dvxd `l `ed mbe ,eiptl mixg` evxd `l ,jxr oa xfrl`

.`ziixaa xkfed `l okle ,mixg`l dvxdy in
:dakxn dyrn oipra ztqep `ziixaäòaøà ,ïðaø eðzmiyp` ¨©¨¨©§¨¨

ñcøôa eñðëð,my ici lr riwxl elr ±,àîBæ ïáe ,éàfò ïa ,ïä elàå ¦§§§©§¥¥§¥¥¤©©¤¨
øçà,diea` oa ryil` ±,àáé÷ò éaø íäì øîà .àáé÷ò éaøå ©¥§©¦£¦¨¨©¨¤©¦£¦¨

ïéòébî ízàLkriwxa,øBäè LéL éðáà ìöà`edy mewnl xnelk §¤©¤©¦¦¥¤©§¥©¦¨
,milelv mink widaníéî íéî eøîàz ìàixdy ,jlp ji`e ,o`k yi ©Ÿ§©¦©¦

min my yiy xne`de ,min zenck d`xp `l` ,llk min my oi`
,scdp `ede ,xwy xne` `ed ixdøîàpL íeMî(f `w mildz)øáBc' ¦¤¤¡©¥

õéöä éàfò ïa .'éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷Lxnelk ,dpikyd cvl §¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨¤©©¥¦
,dxi`n dixlwtq`a hiadl ick zeny xikfdl siqed,úîåeåéìò ¨¥¨¨

øîBà áeúkä(eh fhw mildz),'åéãéñçì äúånä 'ä éðéòa ø÷é'xnelk ©¨¥¨¨§¥¥©¨§¨©£¦¨
.xega ecera zny itl ,d"awd iptl i`fr oa ly ezzin dywyïa¤

õéöä àîBæ,dpikyd cvlòbôðå,ezrc dtxhp ±øîBà áeúkä åéìòå ¨¥¦§¦§©§¨¨©¨¥
(fh dk ilyn),'Búà÷äå epòaNz ït ,jéic ìBëà úàöî Lác'myky §©¨¨¨¡©¤¨¤¦§¨¤©£¥

ik ,eytp z` aiydl hrn wx epnn lk`iy ie`x yac `vendy
z` mb ca`le lkd `iwdl lelr `ed driay ick daxd lk`i m`
xzei biydl dvxiy inl dxwi ok enke ,dligza lk`y hrnd

.xeg`l aeyi miptl zkll dvxiyk ,ezbyde ezlkinøçà,uivd ©¥
eúBòéèpa õvé÷wxe .dlrn itlk xaicy ,zeeire lwlw ±àáé÷ò éaø ¦¥©§¦©¦£¦¨

e uivd.íBìLa àöé̈¨§¨
àaìk éñeøñì eäî ,àîBæ ïa úà eìàL,alk qxql xzen m`d ± ¨£¤¤¨©§¨¥©§¨

iabl dxeza xn`p dnda qxql xeqi`d ixdy ,ciledl lkei `ly
xn`py ,zepaxwd inen(ck ak `xwie)jErnE'`l zExke wEzpe zEzke ¨§§¨§¨§¨Ÿ

mixaca wxy okzi ok m`e ,'EUrz `l mkvx`aE 'dl Eaixwz©§¦©§©§§¤Ÿ©£
alk la` ,qxql `ly dxezd dxidfd ,gafnl maixwdl xyt`y
dxedh dndaa edetilgd m` elit`e ,gafnd lr axw epi`y
,xaca welig oi`y e` ,qexiqa xzen didi ,daixwdl xeq`
axwidl dlekiy dnda lr `weec xn`p `l qxql xeqi`de

.gafnl,íäì øîàweqtd oeyl'eNòú àì íëöøàáe'y ,dzpeekìk ¨©¨¤§©§§¤Ÿ©£¨
LepyieNòz àì íëöøàamipind wx `le ,qexiq dyrn ea ¤§©§§¤Ÿ©£

.alk mb qxql xeq` okle ,gafnd lr miaxwd
ztqep dl`y,àîBæ ïa úà eìàLz`yl el xzeny ,lecb odk iabl ¨£¤¤¨

xn`py ,dlrapy dy` `le dleza dy` wx(bi `k `xwie)`Ede'§
ok m`e ,'gTi dilEzaa dX`äøaéòL äìeúa`id j` ,dxarzdy ± ¦¨¦§¤¨¦¨§¨¤¦§¨

,dleza dpcer `ide ,dlrap `ly zxne`,ìBãb ïäëì eäîm`d ©§Ÿ¥¨
,dleza d`vne dy` `ypy lecb odk oke .dze` z`yl el xzen
xzen m`d ,d`ypy mcew cer zxaern dzidy dlbzd jk xg`e

:wtqd iccv z` `xnbd zx`an .dniiwl elìàeîLcì ïðéLééç éî¦©§¦¨§¦§¥
,l`eny ixacl yeygp m`d ±,ìàeîL øîàc§¨©§¥
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לידע נאמנה ש"בכל דרכך דעהו": לא רק בשעת התפילה, לימוד התורה וקיום המצוות, אלא גם "בכל דרכיך", "במאכלו ובמשקהו . . 
ובמשאו ובמתנו".

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dbibg(iying meil)

àìa úBìéòa änk ìBòáì éðà ìBëé`viyícip`y meyn ,mileza ¨£¦¦§©¨§¦§Ÿ¨
m`e ,mc `vi `ly ote`a yinyzd zrya miccvl diihda iwa
odkl dxeq` `id ixde ,dxarzd jke df ote`a dlrapy okzi ok

,dlrap ixdy ,dleza dx`ypy s` ,lecbàì ìàeîLc ,àîìc Bà¦§¨¦§¥Ÿ
àçéëLzelzl oi`e ,ievn epi` l`eny ixaca xen`d ote`d ± §¦¨

ixde ,oldlcke ,dlrapy ila dxarzdy i`ceae ,jk dlrapy
.zxzen `ideäì øîà,`nef oaànL ïðéLééçå ,çéëL àì ìàeîLc ¨©§¦§¥Ÿ§¦©§©§¦¨¤¨

dvgxy zra,äøaéò éèanàazaky mc` my `ived okl mcewy §©§©¦¦§¨
odkl zxzen `id ok m`e ,dpnn dxarzde dirna dqpkpe ,rxf

.dlrap `l ixdy ,zxaern `idy s` lecb
z`vnpd rxf zakyn dxarzdy okzi cvik :`xnbd dywn

,ihan`aBðéà ,õçk äøBé BðéàL òøæ úáëL ìk ,ìàeîL øîàäå§¨¨©§¥¨¦§©¤©¤¥¤§¥¥
úòøæîrxf zaky :`xnbd zvxzn .dpnn zxarzn dy`d oi` ± ©§©©

,efäåä õçk äøBé énð àøwéòîdzid ,etebn d`viyk ,dligzn ± ¥¦¨¨©¦¤§¥£¨
.dpnn xarzdl dy`d dleki okle ,ugk dxei

:ziy`xa dyrn oipra `ziixa d`ian `xnbdäNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤
äìòî áb ìò ãîBò äéäL äéððç ïa òLBäé éaøa[dbxcn±],úéaä øäa §©¦§ª©¤£©§¨¤¨¨¥©©©£¨§©©¨¦

ãîò àìå ,àîBæ ïa eäàøå`nef oaåéðôlî.ecaklBì øîàiax §¨¨¤¨§Ÿ¨©¦§¨¨¨©
,ryediïéàî`a dz`ïéàìejled dz`,àîBæ ïajal dna xnelk ¥©¦§©¦¤¨

.cexhBì øîà,`nef oaéúééä äôBö,ziy`xa dyrna izppeazd ± ¨©¤¨¦¦
yi wgxn dnkíéðBzçzä íéîì íéðBéìòä íéî ïéa,mxeaig mewna ¥©¦¨¤§¦§©¦©©§¦

,rwxwl riwxd ztik dribn eay mewna epiidcåy izi`xïéà §¥
wgxndàlà äæì äæ ïéaxeriykìLøîàpL ,ãáìa úBòaöà L ¥¤¨¤¤¨¨¤§¨¦§¨¤¤¡©

(a ` ziy`xa),'íénä éðt ìò úôçøî íéäìà çeøå''ztgxn' zernyne §©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥©¨¦
`idúòâBð dðéàå äéða ìò úôçønL äðBékmipeilrd mind jk ,mda §¨¤§©¤¤©¨¤¨§¥¨©©

.mda mirbep mpi`e mipezgzd minl mikenqe mitgxn
õeçaî àîBæ ïa ïééãò ,åéãéîìúì òLBäé éaø ïäì øîà,ezrcn ueg ± ¨©¨¤©¦§ª©§©§¦¨£©¦¤¨¦©

éãkîxn`py dn ixdy ±úîéà ,'íénä éðt ìò úôçøî íéäìà çeøå' ¦§¦§©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥©¨¦¥©
éåäixd ,df xac did izn ±did dfïBLàøä íBiaeli`e ,d`ixal £¥©¨¦

däìcáämipeilrd mind oia `ed jexa yecwd licady ©§¨¨
,mipezgzléàåäc àåä éðL íBéa,dzid ±áéúëcipyd meiaziy`xa) §¥¦¦©£©¦§¦

(e `,'íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå'midl` gExe' weqtd ,ok m`e ¦¦©§¦¥©¦¨¨¦§©¡Ÿ¦
,mipezgzl mipeilrd mind oia wgxnd lr cnln epi` 'ztgxn§©¤¤

.dfn df elcaed `l oiicr md ixdy
:`xnbd zxxan ,`nef oa ixac egcpy xg`nänëå`ed ok m` §©¨

:`xnbd zx`an .mipezgzl mipeilrd mind oia wgxndáø øîà̈©©
àîéð àìîk ,á÷òé øa àçà.dxry iaerk ±àãeâ ék ,éøîà ïðaøå ©¨©©£Ÿ¦§Ÿ¦¨§©¨¨¨§¦¦¨

àìîâcdf mze` mixcqn xy`ky ,xybd lry urd zegelk ± §©§¨
oia wgxnde ,mdipia hren geix didi `ly xyt` i` ,df cvl

.df geixk `ed mipezgzl mipeilrd mindáø àîéúéàå àøèeæ øî©§¨§¦¥¨©
éããäà éñéøôc éîéìb éøúk ,øîà éqàlr df miqextd micba ipyk ± ©¦¨©¦§¥§¦¥¦§¦¦©£¨¥

.hren geix mdipia yiy ,dfdì éøîàå,mixne` yie ±éñk éøúk §¨§¦¨¦§¥¨¥
éããäà éôéçñcyiy ,ef lr ef zegpene zetetkd zeqek izyk ± ¦§¦¦©£¨¥

.hren geix odipia
lirl xen`d z` x`al zxfeg `xnbd(:ci)xtl qpkp xg`y ,qc ¥

:zerihpa uviweøçàdiea` oa ryil` ±úBòéèpa õvé÷lwlw ± ©¥¦¥©§¦
e ,dlrn itlk xaice zeeireøîBà áeúkä åéìò(d d zldw),ïzz ìà' ¨¨©¨¥©¦¥

ét úà,'EøNa úà àéèçì E.oldlcke ,cxhpe lykp exeaic ici lry ¤¦©£¦¤§¨¤
:`xnbd zx`anàéä éàîdryay .xg` ly ezerh dzid dn ± ©¦¥

,qcxtl qpkpyàæç`xwpd j`lnd z` d`x ±àáäéúàc ,ïBøèhéî £¨¦©§§¦§§¦¨
ìàøNéc àúååëæ ázëéîì áúéîì àúeLø déìzeyxd el dpzipy ± ¥§¨§¥©§¦§©©§¨¨§¦§¨¥

z`f d`xyk .l`xyi ly zeiekfd z` aezkle zaylàøéîb ,øîà̈©§¦¨
,izeaxn izlaiw ±äìòîìcmik`lnd lv`éåä àì[oi`-]àì ¦§©§¨Ÿ¨¥Ÿ

óøBò àìå ,úeøçz àìå ,äáéLémdl yi `l` ,sxer mik`lnl oi` ± §¦¨§Ÿ©£§Ÿ¤
,miccvd zrax` lkn miptéetéò àìåok m`e .zetiir mlv` oi` ± §Ÿ¦
,minya oexhhin ayi cvikïä úBieLø ézL íBìLå ñç ànLyi ± ¤¨©§¨§¥¨¥

.ayei `ed okle ,envrl zekln yi oexhhinly ,zeiekln izy
,xg` ixac z` minya ernyykeäe÷tàede`ived ±,ïBøèhéîì ¥©§§¦©§

àøeðc éñìet ïézéL eäeéçîely zelwna zewln miyiy edewlde ± ©§¦¦§¥§¨
y`.mik`lnd x`yn xzei zleki oexhhinl oi`y xg`l ricedl ,¥

edéì eøîà,oexhhinldénwî zî÷ àì déúéæç ék àîòè éàî± ¨§¥©©£¨¦£¦¥Ÿ©§§¦©¥

ribn did `l jke ,jnewnn znw `l xg` z` zi`xyk recn¥
,df dyrn xg`le .dfa zerhl÷çîéîì àúeLø déì àáéäéúéà¦§§¦¨¥§¨§¦§©

øçàc àúååëæly eizeiekf z` wegnl zeyxd oexhhinl dpzip ± ©§¨¨§©¥
e .xg`,äøîàå ìB÷ úa äúöéxn`py s`(ak b dinxi)íéða eáeL' ¥¨§¨©§¨§¨¨¦

,'íéááBLdf ixd,øçàî õeç,daeyza aeyl leki epi` `edy ¨¦¥©¥
,xg` z`f rnyyke .ea cxne 'd ceak z` rciy xg`nøîàlr ¥¨©

,envràîìò àeääî àøáb àeää ãéøhéàå ìéàBäizcxhpe li`ed ± ¦§¦§¦©©§¨¥©¨§¨
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déðééãéì,mirxd eiyrn lr mepdiba ypridl eze` oecp `l ±àìå ¦©§¥§Ÿ
éúéì éúàc àîìòìeiyrn xky z` lawl `ad mlerl `eai `l ± §¨§¨§¨¥¥¥

.ocr oba miaehdàúééøBàa ÷ñòc íeMî ,déðééãéì ïãéî àìmeyn ± Ÿ¥©¦©§¥¦§¨©§©§¨
.mepdibd ypern eilr dpibn `ide ,dxeza wqryòì àìåàîì §Ÿ§¨§¨

àèçc íeMî ,éúéì éúàc`eaiy zekf mey el oi`e ,`hgy meyn ± §¨¥¥¥¦©£¨
.`ad mlerl dxeardéðééãéìc áèeî ,øéàî éaø øîàedepeciy ± ¨©©¦¥¦¨§¦©§¥

,eizepeer extkzie mepdiba yprieéúàc àîìòì éúéìåjk xg`e ± §¥¥§¨§¨§¨¥
.cnly dxezd liaya ,ocr obl ,`ad mlerl `eai,úeîà éúî̈©¨

Bøáwî ïLò äìòàåzcwei y`a eze` oeciy d"awdn ywa` ± §©£¤¨¨¦¦§
.`ad mlerl dkfie eizepeer extkziy ick ,oyr dlrn

e ,jk lr mingx ywia zenl xi`n iax ly epnf ribdykçð éë¦¨
øçàc déøáwî àøèe÷ ÷éìñ ,øéàî éaøc déLôðexawn oyr dlr ± ©§¥§©¦¥¦¨¦§¨¦¦§¥§©¥

.xg` lyøîàjk lrdéaø àì÷éîì àzøeáb ,ïðçBé éaødxeab ike ± ¥¨©©¦¨¨§§¨§¦§¨©¥
.eax ly exawn oyr zelrdl `id dlrneàððéa äåä ãçcinlz ± ©£¨¥¨¨

,drx zeaxzl `vie lykpy epipia did cg`déìevàì ïðéöî àìå± §Ÿ¨¦©§©¥
,`ad mlerl e`iadle elivdl cgi eplek cia gk oi`edéè÷ð éà¦¨§¥

ãéa,`ad mlerl e`iadl xg` ly ecia ip` fge` m` ±énøî ïàî §¨¥©©§¥
ïàî déì.ipnn eze` gwi in ±øîà,opgei iaxäaëàå ,úeîà éúî ¥¦¨¨©¨©¨©£©¤

d z`Bøáwî ïLò,ok`e .xg` ly÷ñt ,ïðçBé éaøc déLôð çð ék ¨¨¦¦§¥¦¨©§¥§©¦¨¨¨©
èe÷øçàc déøáwî àø.xg` ly exawn zelrl oyrd wiqtd ±çút §¨¦¦§¥§©¥¥¨©

àðcôñ àeää déìò,opgei iax lr cg` octq xn` ±øîBL eléôà £¥©©§¨¨£¦¥
çútä,mepdibd lyéðôì ãîò àìeðéaø Exg` z` `ivedl j`eaa ©¤©Ÿ¨©§¨¤©¥¥
.myn

:`xnbd zxtqn,øçà ìL Bza,dipr dzidyéaøc dén÷ì àéúà± ¦¤©¥¨§¨§©¥§©¦
.iax iptl d`aäøîà .zà éî úa ,dì øîà .éðñðøt ,éaø ,déì äøîà̈§¨¥©¦©§§¥¦¨©¨©¦©§¨§¨

,dì øîà .éðà øçà ìL Bza ,Bìm`dBòøfî Lé ïééãòxg` ly ¦¤©¥£¦¨©¨£©¦¥¦©§¥
áéúk àäå ,íìBòaryxd iabl xn`p ixde ±(hi gi aei`)Bì ïéð àì' ¨¨§¨§¦Ÿ¦

,'åéøeâîa ãéøN ïéàå Bnòa ãëð àìåxkf el x`yi `ly epiidc §Ÿ¤¤§©§¥¨¦¦§¨
.dqpxtl dvx `le ,mleraBúøBúì øBëæ ,Bì äøîà,xg` ly ¨§¨§§¨¥

,ipqpxt dzekfaeåéNòî øBkæz ìàå.mirxdäëñëñå Là äãøé ãiî §©¦§©£¨¦¨¨§¨¥§¦§§¨
a dkkgzd ±,éaø ìL Bìñôñ.ezxez z` xekfiy iaxl fnxläëa ©§¨¤©¦¨¨

da ïépbúnl äîe ,éaø øîàådxeza ±,Cklr jk lk oibn d"awdy §¨©©¦©©¦§©¦¨¨
,mceakda ïéçazLnì,dxezd z` miniiwne micakny ±úçà ìò ©¦§©§¦¨©©©

änëå änk.xky mdl mlyie mceak lr obi d"awdy ©¨§©¨
`viy ixg` mb xg`n dxez cnl xi`n iaxy lirl x`azd¥

:`xnbd dywn .drx zeaxzldénetî äøBz øîb éëéä ,øéàî éaøå§©¦¥¦¥¦¨©¨¦¥
øçàc,xg` ly eitn dxez cnl cvik ±äðç øa øa äaø øîàäå §©¥¥§¨¨©©¨©©¨¨

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàaezkd xe`ia dn ±(f a ik`ln)éúôN ék' ¨©©¦¨¨©¦§¦¦¦§¥
,'àeä úBàáö 'ä Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå úòc eøîLé ïäëŸ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦©§©§¨

y cnll `a df weqtúBàáö 'ä Càìîì áøä äîBc íà,ezwcva ¦¤¨©§©§©§¨
eäétî äøBz eLwáé,dxez epnn ecnli ±åàì íàådnec epi` m` ± §©§¨¦¦§¦©

,ze`av 'd j`lnl,eäétî äøBz eLwáé ìàxeq`y i`ce ok m`e ©§©§¨¦¦
.ryxn dxez cenll

:`xnbd zvxznçkLà àø÷ øéàî éaø ,Lé÷ì Léø øîà`vn ± ¨©¥¨¦©¦¥¦§¨©§©
weqt,Løãåxn`p oky ,ryxn cenll xzeny mipte` yiyilyn) §¨©
(fi akðæà èä','ézòãì úéLz Eaìå ,íéîëç éøác òîLe Eyxtl oi`y ©¨§§§©¦§¥£¨¦§¦§¨¦§©§¦

ixdy ,minkgd lr `id 'iYrcl ziWY LAle' weqtd zpeeky§¦§¨¦§©§¦
''ézòãì' àlà ,øîàð àì 'ízòãìly ezrcl xnelk ,cigi oeyla §©§¨Ÿ¤¡©¤¨§©§¦

jilr okle ,miryx mdy minkga xaecny i`ce ok m`e ,d"awd
ok it lr s`e ,mzrcl `le d"awd ly ezrcl jal z` zehdl
renyl xzeny ixd ,'minkg ixaC rnWE Lpf` hd' mdilr xn`p©¨§§§©¦§¥£¨¦

.dxez mdn cenlleàëäî ,øîà àðéðç áøz`f cnl xi`n iax ± ©£¦¨¨©¥¨¨
xn`py ,xg` weqtn xnelk ,o`kn(`i dn mildz)éàøe úá éòîL'¦§¦©§¦

ðæà éhäåéáà úéáe Cnò éçëLå C,'åâå 'Cyiy aezkd zpeeky yxce §©¦¨§¥§¦§¦©¥¥¨¦
yi eiyrn z` j` ,ryx `edy axn mb renyle ofe`d z` zehdl

.epnn cenll `le gekyl
:`xnbd dywnéããäà éàø÷ eL÷ixdy ,df lr df miyw miweqtd ± ¨§¨¥©£¨¥

,ryx mc`n dxez cenll oi`y ecnl 'odk iztU iM' weqtdn¦¦§¥Ÿ¥
xzeny `pipg axe yiwl yix eyxc elld miweqtd ipyn eli`e

:`xnbd zvxzn .ryxn cenllìBãâa àä ,àéL÷ àìmiweqtd ± Ÿ©§¨¨§¨
rceie ,lecb `edy cinlza miwqer ryxn cenll mixiznd

,ecnlnd ly mirxd eiyrnn cenll `ly xdfidlïè÷a àä± ¨§¨¨
cinlza wqer ,ryxn cenll xqe`d 'odk iztU iM' weqtd eli`e¦¦§¥Ÿ¥

.xdfidl rcei epi`y ,ohw
àúà ék`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`néøîà ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¨§¦
àáøòîa,l`xyi ux`a exn` ±àìçz ìëà øéàî éaøz` lk` ± §©£¨¨©¦¥¦¨©©§¨

,lk`pd wlgd `edy ,xnzay ipevigd wlgdàøáì àìçéL àãLå§¨¨¦§¨§¨¨
lke`d z` xxay xnelk ,dvegd xnzd ly oirxbd z` wxfe ±

.mirxd eiyrnn cnl `le zleqtd jezn
:oipr eze`a ztqep dyxc d`ian `xnbdáéúëc éàî ,àáø Løc± ¨©¨¨©¦§¦

aezkd xe`ia dn(`i e mixiyd xiy)éaàa úBàøì ézãøé æBâà úpb ìà'¤¦©¡¨©§¦¦§§¦¥
äæ æBâà äî ,Eì øîBì ,æBâàì íéîëç éãéîìz eìLîð äîì ,'åâå 'ìçpä©¨©¨¨¦§§©§¦¥£¨¦¤¡©§¨¡¤

,ñàîð BëBúaM äî ïéà ,äàBöáe èéèa CìëeìnL ét ìò óàixdy ©©¦¤§§¨§¦§¨¥©¤§¦§¨
,eilr zxney dtilwdBúøBz ïéà çøqL ét ìò óà ,íëç ãéîìz óà©©§¦¨¨©©¦¤¨©¥¨

.úñàîð¦§¤¤
:`xnbd zxtqndéçkLà[ybt±]eäiìàì àìéL øa äaø.`iapd ©§§¥©¨©¦¨§¥¦¨

déì øîà,edil`l `liy xa daxãéáò à÷ éàîwqer dna ±LBãwä ¨©¥©¨¨¦©¨
déì øîà .àeä Ceøa,edil`ïðaø eäleëc eäééîetî àzòîL øîà÷ ¨¨©¥¨¨©§©§¨¦©§§§©¨¨

,minkgd lk ly mnyn dxez ixac ly zereny xne` `ed ±
øîà÷ àì øéàî éaøc dénetîe.xne` epi` xi`n iax ly enyne ± ¦¥§©¦¥¦Ÿ¨¨©

déì øîà,`liy xa daxéànàiax ly enyn xne` epi` recn ± ¨©¥©©
,edil` el dpr .xi`nøçàc dénetî àzòîL øîb à÷c íeMî± ¦§¨¨©§©§¨¦¥§©¥

xg` ly eitn dxez cnly iptn.déì øîà,`liy xa dax,éànà ¥¨©¥©©
ixd,ìëà BëBz ,àöî ïBnø ,øéàî éaøe,÷øæ Bútéì÷cnly xnelk ©¦¥¦¦¨¨¨©§¦¨¨©

did ok m`e ,mirxd eiyrnn cnl `le ,eay dxezd z` wx xg`n¥
.eitn dxez cenll el xzendéì øîà,edil`øîà÷ àzLä± ¨©¥©§¨¨¨©

d"awd rny ,xi`n iax ly eiyrn z` zvxizy xg`l eiykr
,xne` `ed jke ,xi`n iax ly eitn dreny xne`e ,jlewløéàî¥¦

,øîBà éðaxn`p(bk `k mixac)z` milezy oic zia ibexd iabl §¦¥
mFIA EPxAwY xFaw iM ,urd lr Fzlap oilz `l' ,urd lr mzlapŸ¨¦¦§¨©¨¥¦¨¦§§¤©
'zllw' zaiz z` xi`n iax yxce ,'iElY midl` zllw iM ,`Edd©¦¦§©¡Ÿ¦¨¦§©

y ,lw ipi` ip` xnelk ,'zil lw' xn`p eli`k,øòèöî íãàL ïîæa ©¥¦§©¤¨¨¦§©¥
,epeera zeprxet eilr d`ay xnelkl äî äðéëLúøîBà ïBL± §¦¨©¨¤¤

,rbie siir `edy mc`k zlaew `id ,eilr zlaew `id oeyl efi`a
,zxne` `id jkeéòBøfî éðì÷ ,éLàøî éðì÷cak ,iy`xn ip` cak ± ©©¦¥Ÿ¦©©¦¦§¦

irexfn ip`e .epeera dlzpy df z` izxviy ,Ceøa LBãwä Ck íà¦¨©¨¨
íéòLø ìL ïîc ìò øòèöî àeä,oica dzin eaiigzdyøîBçå ì÷ ¦§©¥©¨¨¤§¨¦©¨¤

xrhvn `edy.CtLpL íé÷écö ìL ïîc ìò©¨¨¤©¦¦¤¦§©
déçkLà[ybt±]éëa à÷å àLãc àøáéòa éìúc ,äãeäé áøì ìàeîL ©§§¥§¥§©§¨§¨¥§¦§¨§¨¨§¨¨¥

.dkea dide ,zlcd gixa lr orype cner didy ±déì øîàl`eny ¨©¥
,dcedi axlàððéL,ccegne oepy ±úéëa à÷ éàîdz` dn lr ± ¦§¨©¨¨¦
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dbibg(iying meil)

,déì øîà .C÷eñt él ÷Bñt ,à÷eðéìweqtd z` izcnl(l c dinxi) ¦¨§¦§¨¨©¥
éòø÷ú ék áäæ éãò écòú ék éðL éLaìú ék ,éNòz äî ãeãL zàå'§©§¨©©£¦¦¦§§¦¨¦¦©§¦£¦¨¨¦¦§§¦

éðéò Cetá,'åâå 'étéúz àåMì ,Ccnly dxezd iteie icr mby fnxl ©¥©¦©¨§¦§©¦
.el elirei `ldéìéiòxi`n iax,éúéøçà àzLéðk éáìexn` my mbe ©§¥§¥§¦§¨©£¦¦

,daeyza xefgl leki epi`y elàzLéðk éa øñéìúì déìéiòc ãò± ©§©§¥¦§¥©¥§¦§¨
ae ,zeiqpk iza xyr dylyl eqipkdy créàä ék déì e÷ñt eäleë§¨§¥¦©

àðååbmlekny xnelk ,el`l minecd miweqta el eaiyd mlekae ± ©§¨
.daeyza lawzn epi`y cnlàøúáìzqpkd zial eribdyk ± §©§¨

,oexg`ddéì øîà,`wepil xg`déì øîà .C÷eñt él ÷Bñt,clid ¨©¥¥§¦§¨¨©¥
weqtd z` izcnl(fh p mildz)øtñì El äî íéäìà øîà òLøìå'§¨¨¨¨©¡Ÿ¦©§§©¥

déðMéìa íbîâî äåä à÷eðé àeää .'åâå 'éwçmbnbn did cli eze` ± ª¨©§¨£¨§©§¥§¦§¥
,exeaicaònzLàdéì øîàc äîkxn`y enk xg`l rnyp dide ± ¦§©©§¨§¨©¥¥
clid el'íéäìà øîà òLéìàìå'.'ryxle' mewna,éøîàc àkéà §¤¡¦¨¨©¡Ÿ¦¦¨§¨§¦

déãäa äåä àðékñ,el dzid oikq ±éa øñéìúì déøcLå ,déòø÷å ©¦¨£¨©£¥§©§¥§©§¥¦§¥©¥
ézLéðkxyr dylyl mglye ,miwlg xyr dyelyl eze` rxwe ± §¦§¥

.zeiqpk izaéøîàc àkéàåwx `l` ,jk dyr `lyéàåä éà ,øîà §¦¨§¨§¦¨©¦£©
àðékñ éãéa,oikq icia dzid m` ±déì àðòø÷ äåärxew iziid ± ¦¦©¦¨£¨¨©§¨¥

.eze`
øçàc déLôð çð ék,xg` znyk ±éøîà,riwxa exn` ±ïãéî àì ¦¨©§¥§©¥¥¨§¦Ÿ¥©

déðééãéì,mirxd eiyrn lr mepdiba ypridl eze` oecp `l ±àìå ¦©§¥§Ÿ
éúéì éúàc àîìòìeiyrn xky z` lawl `ad mlerl `eai `l ± §¨§¨§¨¥¥¥

.ocr oba miaehdàúééøBàa ÷ñòc íeMî ,déðééãéì ïãéî àìmeyn ± Ÿ¥©¦©§¥¦§¨©§©§¨
.mepdibd ypern eilr dpibn `ide ,dxeza wqryòì àìåàîì §Ÿ§¨§¨

àèçc íeMî ,éúéì éúàc`eaiy zekf mey el oi`e ,`hgy meyn ± §¨¥¥¥¦©£¨
.`ad mlerl dxeardéðééãéìc áèeî ,øéàî éaø øîàedepeciy ± ¨©©¦¥¦¨§¦©§¥

,eizepeer extkzie mepdiba yprieéúàc àîìòì éúéìåjk xg`e ± §¥¥§¨§¨§¨¥
.cnly dxezd liaya ,ocr obl ,`ad mlerl `eai,úeîà éúî̈©¨

Bøáwî ïLò äìòàåzcwei y`a eze` oeciy d"awdn ywa` ± §©£¤¨¨¦¦§
.`ad mlerl dkfie eizepeer extkziy ick ,oyr dlrn

e ,jk lr mingx ywia zenl xi`n iax ly epnf ribdykçð éë¦¨
øçàc déøáwî àøèe÷ ÷éìñ ,øéàî éaøc déLôðexawn oyr dlr ± ©§¥§©¦¥¦¨¦§¨¦¦§¥§©¥

.xg` lyøîàjk lrdéaø àì÷éîì àzøeáb ,ïðçBé éaødxeab ike ± ¥¨©©¦¨¨§§¨§¦§¨©¥
.eax ly exawn oyr zelrdl `id dlrneàððéa äåä ãçcinlz ± ©£¨¥¨¨

,drx zeaxzl `vie lykpy epipia did cg`déìevàì ïðéöî àìå± §Ÿ¨¦©§©¥
,`ad mlerl e`iadle elivdl cgi eplek cia gk oi`edéè÷ð éà¦¨§¥

ãéa,`ad mlerl e`iadl xg` ly ecia ip` fge` m` ±énøî ïàî §¨¥©©§¥
ïàî déì.ipnn eze` gwi in ±øîà,opgei iaxäaëàå ,úeîà éúî ¥¦¨¨©¨©¨©£©¤

d z`Bøáwî ïLò,ok`e .xg` ly÷ñt ,ïðçBé éaøc déLôð çð ék ¨¨¦¦§¥¦¨©§¥§©¦¨¨¨©
èe÷øçàc déøáwî àø.xg` ly exawn zelrl oyrd wiqtd ±çút §¨¦¦§¥§©¥¥¨©

àðcôñ àeää déìò,opgei iax lr cg` octq xn` ±øîBL eléôà £¥©©§¨¨£¦¥
çútä,mepdibd lyéðôì ãîò àìeðéaø Exg` z` `ivedl j`eaa ©¤©Ÿ¨©§¨¤©¥¥
.myn

:`xnbd zxtqn,øçà ìL Bza,dipr dzidyéaøc dén÷ì àéúà± ¦¤©¥¨§¨§©¥§©¦
.iax iptl d`aäøîà .zà éî úa ,dì øîà .éðñðøt ,éaø ,déì äøîà̈§¨¥©¦©§§¥¦¨©¨©¦©§¨§¨

,dì øîà .éðà øçà ìL Bza ,Bìm`dBòøfî Lé ïééãòxg` ly ¦¤©¥£¦¨©¨£©¦¥¦©§¥
áéúk àäå ,íìBòaryxd iabl xn`p ixde ±(hi gi aei`)Bì ïéð àì' ¨¨§¨§¦Ÿ¦

,'åéøeâîa ãéøN ïéàå Bnòa ãëð àìåxkf el x`yi `ly epiidc §Ÿ¤¤§©§¥¨¦¦§¨
.dqpxtl dvx `le ,mleraBúøBúì øBëæ ,Bì äøîà,xg` ly ¨§¨§§¨¥

,ipqpxt dzekfaeåéNòî øBkæz ìàå.mirxdäëñëñå Là äãøé ãiî §©¦§©£¨¦¨¨§¨¥§¦§§¨
a dkkgzd ±,éaø ìL Bìñôñ.ezxez z` xekfiy iaxl fnxläëa ©§¨¤©¦¨¨

da ïépbúnl äîe ,éaø øîàådxeza ±,Cklr jk lk oibn d"awdy §¨©©¦©©¦§©¦¨¨
,mceakda ïéçazLnì,dxezd z` miniiwne micakny ±úçà ìò ©¦§©§¦¨©©©

änëå änk.xky mdl mlyie mceak lr obi d"awdy ©¨§©¨
`viy ixg` mb xg`n dxez cnl xi`n iaxy lirl x`azd¥

:`xnbd dywn .drx zeaxzldénetî äøBz øîb éëéä ,øéàî éaøå§©¦¥¦¥¦¨©¨¦¥
øçàc,xg` ly eitn dxez cnl cvik ±äðç øa øa äaø øîàäå §©¥¥§¨¨©©¨©©¨¨

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàaezkd xe`ia dn ±(f a ik`ln)éúôN ék' ¨©©¦¨¨©¦§¦¦¦§¥
,'àeä úBàáö 'ä Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå úòc eøîLé ïäëŸ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦©§©§¨

y cnll `a df weqtúBàáö 'ä Càìîì áøä äîBc íà,ezwcva ¦¤¨©§©§©§¨
eäétî äøBz eLwáé,dxez epnn ecnli ±åàì íàådnec epi` m` ± §©§¨¦¦§¦©

,ze`av 'd j`lnl,eäétî äøBz eLwáé ìàxeq`y i`ce ok m`e ©§©§¨¦¦
.ryxn dxez cenll

:`xnbd zvxznçkLà àø÷ øéàî éaø ,Lé÷ì Léø øîà`vn ± ¨©¥¨¦©¦¥¦§¨©§©
weqt,Løãåxn`p oky ,ryxn cenll xzeny mipte` yiyilyn) §¨©
(fi akðæà èä','ézòãì úéLz Eaìå ,íéîëç éøác òîLe Eyxtl oi`y ©¨§§§©¦§¥£¨¦§¦§¨¦§©§¦

ixdy ,minkgd lr `id 'iYrcl ziWY LAle' weqtd zpeeky§¦§¨¦§©§¦
''ézòãì' àlà ,øîàð àì 'ízòãìly ezrcl xnelk ,cigi oeyla §©§¨Ÿ¤¡©¤¨§©§¦

jilr okle ,miryx mdy minkga xaecny i`ce ok m`e ,d"awd
ok it lr s`e ,mzrcl `le d"awd ly ezrcl jal z` zehdl
renyl xzeny ixd ,'minkg ixaC rnWE Lpf` hd' mdilr xn`p©¨§§§©¦§¥£¨¦

.dxez mdn cenlleàëäî ,øîà àðéðç áøz`f cnl xi`n iax ± ©£¦¨¨©¥¨¨
xn`py ,xg` weqtn xnelk ,o`kn(`i dn mildz)éàøe úá éòîL'¦§¦©§¦

ðæà éhäåéáà úéáe Cnò éçëLå C,'åâå 'Cyiy aezkd zpeeky yxce §©¦¨§¥§¦§¦©¥¥¨¦
yi eiyrn z` j` ,ryx `edy axn mb renyle ofe`d z` zehdl

.epnn cenll `le gekyl
:`xnbd dywnéããäà éàø÷ eL÷ixdy ,df lr df miyw miweqtd ± ¨§¨¥©£¨¥

,ryx mc`n dxez cenll oi`y ecnl 'odk iztU iM' weqtdn¦¦§¥Ÿ¥
xzeny `pipg axe yiwl yix eyxc elld miweqtd ipyn eli`e

:`xnbd zvxzn .ryxn cenllìBãâa àä ,àéL÷ àìmiweqtd ± Ÿ©§¨¨§¨
rceie ,lecb `edy cinlza miwqer ryxn cenll mixiznd

,ecnlnd ly mirxd eiyrnn cenll `ly xdfidlïè÷a àä± ¨§¨¨
cinlza wqer ,ryxn cenll xqe`d 'odk iztU iM' weqtd eli`e¦¦§¥Ÿ¥

.xdfidl rcei epi`y ,ohw
àúà ék`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`néøîà ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¨§¦
àáøòîa,l`xyi ux`a exn` ±àìçz ìëà øéàî éaøz` lk` ± §©£¨¨©¦¥¦¨©©§¨

,lk`pd wlgd `edy ,xnzay ipevigd wlgdàøáì àìçéL àãLå§¨¨¦§¨§¨¨
lke`d z` xxay xnelk ,dvegd xnzd ly oirxbd z` wxfe ±

.mirxd eiyrnn cnl `le zleqtd jezn
:oipr eze`a ztqep dyxc d`ian `xnbdáéúëc éàî ,àáø Løc± ¨©¨¨©¦§¦

aezkd xe`ia dn(`i e mixiyd xiy)éaàa úBàøì ézãøé æBâà úpb ìà'¤¦©¡¨©§¦¦§§¦¥
äæ æBâà äî ,Eì øîBì ,æBâàì íéîëç éãéîìz eìLîð äîì ,'åâå 'ìçpä©¨©¨¨¦§§©§¦¥£¨¦¤¡©§¨¡¤

,ñàîð BëBúaM äî ïéà ,äàBöáe èéèa CìëeìnL ét ìò óàixdy ©©¦¤§§¨§¦§¨¥©¤§¦§¨
,eilr zxney dtilwdBúøBz ïéà çøqL ét ìò óà ,íëç ãéîìz óà©©§¦¨¨©©¦¤¨©¥¨

.úñàîð¦§¤¤
:`xnbd zxtqndéçkLà[ybt±]eäiìàì àìéL øa äaø.`iapd ©§§¥©¨©¦¨§¥¦¨

déì øîà,edil`l `liy xa daxãéáò à÷ éàîwqer dna ±LBãwä ¨©¥©¨¨¦©¨
déì øîà .àeä Ceøa,edil`ïðaø eäleëc eäééîetî àzòîL øîà÷ ¨¨©¥¨¨©§©§¨¦©§§§©¨¨

,minkgd lk ly mnyn dxez ixac ly zereny xne` `ed ±
øîà÷ àì øéàî éaøc dénetîe.xne` epi` xi`n iax ly enyne ± ¦¥§©¦¥¦Ÿ¨¨©

déì øîà,`liy xa daxéànàiax ly enyn xne` epi` recn ± ¨©¥©©
,edil` el dpr .xi`nøçàc dénetî àzòîL øîb à÷c íeMî± ¦§¨¨©§©§¨¦¥§©¥

xg` ly eitn dxez cnly iptn.déì øîà,`liy xa dax,éànà ¥¨©¥©©
ixd,ìëà BëBz ,àöî ïBnø ,øéàî éaøe,÷øæ Bútéì÷cnly xnelk ©¦¥¦¦¨¨¨©§¦¨¨©

did ok m`e ,mirxd eiyrnn cnl `le ,eay dxezd z` wx xg`n¥
.eitn dxez cenll el xzendéì øîà,edil`øîà÷ àzLä± ¨©¥©§¨¨¨©

d"awd rny ,xi`n iax ly eiyrn z` zvxizy xg`l eiykr
,xne` `ed jke ,xi`n iax ly eitn dreny xne`e ,jlewløéàî¥¦

,øîBà éðaxn`p(bk `k mixac)z` milezy oic zia ibexd iabl §¦¥
mFIA EPxAwY xFaw iM ,urd lr Fzlap oilz `l' ,urd lr mzlapŸ¨¦¦§¨©¨¥¦¨¦§§¤©
'zllw' zaiz z` xi`n iax yxce ,'iElY midl` zllw iM ,`Edd©¦¦§©¡Ÿ¦¨¦§©

y ,lw ipi` ip` xnelk ,'zil lw' xn`p eli`k,øòèöî íãàL ïîæa ©¥¦§©¤¨¨¦§©¥
,epeera zeprxet eilr d`ay xnelkl äî äðéëLúøîBà ïBL± §¦¨©¨¤¤

,rbie siir `edy mc`k zlaew `id ,eilr zlaew `id oeyl efi`a
,zxne` `id jkeéòBøfî éðì÷ ,éLàøî éðì÷cak ,iy`xn ip` cak ± ©©¦¥Ÿ¦©©¦¦§¦

irexfn ip`e .epeera dlzpy df z` izxviy ,Ceøa LBãwä Ck íà¦¨©¨¨
íéòLø ìL ïîc ìò øòèöî àeä,oica dzin eaiigzdyøîBçå ì÷ ¦§©¥©¨¨¤§¨¦©¨¤

xrhvn `edy.CtLpL íé÷écö ìL ïîc ìò©¨¨¤©¦¦¤¦§©
déçkLà[ybt±]éëa à÷å àLãc àøáéòa éìúc ,äãeäé áøì ìàeîL ©§§¥§¥§©§¨§¨¥§¦§¨§¨¨§¨¨¥

.dkea dide ,zlcd gixa lr orype cner didy ±déì øîàl`eny ¨©¥
,dcedi axlàððéL,ccegne oepy ±úéëa à÷ éàîdz` dn lr ± ¦§¨©¨¨¦
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המשך בעמוד טד



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dbibg(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyLøc éàîepnny ,`aiwr iax yxc weqt dfi` ± ©¨©
:`xnbd daiyn .myl uivdl `ly xdfpe dpikyd mewn okid oiad

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàweqta xn`p(a bl mixac)'d' , ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
'ebe `A ipiqn,'Lã÷ úBááøî [äúàå] (àúàå)oeyln 'dz`' yxce ¦¦©¨§¨¨¥¦£Ÿ¤¨¨

d"awdy ,'ze`'BlL äááøa àeä úBàxnelk ,ely mik`lnd oia ± ¨§¨¨¤
.d"awd `ed okid mik`lnd oia xkid oniq yiy,øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©

xn`p(i d mixiyd xiy)mFc`e gv icFc','äááøî ìeâco`kn yxce ¦©§¨¨¥§¨¨
d"awdy,BlL äááøa àeä àîâecoia xkip enewny xnelk §¨¨§¨¨¤

dUr dfk xnele eze`xdl `nbecl cnerd xac oirk ,mik`lnd¥
.il,øîà Lé÷ì Léøåxn`p(a gn diryi),'BîL úBàáö 'ä'o`kn yxce §¥¨¦¨©§¨§

d"awdy,BlL àáva àeä ïBãà.`ed okid ely `ava xkipy xnelk ¨©¨¨¤
,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaøå`iapd edil`l 'd dlbzdyk §©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

xn`p(ai-`i hi '` mikln)xAWnE mixd wxtn wfge dlFcB gExe' ,§©§¨§¨¨§¨¥¨¦§©¥
,'d iptl mirlqøçàå ,'ä Lòøá àì ,Lòø çeøä øçàå ,'ä çeøá àì §¨¦¦§¥Ÿ¨©§©©¨©©©Ÿ¨©©§©©

,'äwã äîîc ìB÷ Làä øçàå ,'ä Làá àì ,Là Lòøäjk lr xn`pe ¨©©¥Ÿ¨¥§©©¨¥§¨¨©¨
(my),'øáBò 'ä äpäå'o`kne ,dwc dnnc lewa xaer 'dy xnelk §¦¥¥

.dwc dnnc mewna `ed d"awdy rci
:micyd oipra `ziixa d`ian `xnbdíéøác äML ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨§¨¦

ìL .íéãMa eøîàðäLmdy mixacìLe ,úøMä éëàìîkäLmixac ¤¤§©¥¦§¨§©§£¥©¨¥§¨
mdyìL .íãà éðák,úøMä éëàìîk äLyéëàìîk íéôðk íäì Lé ¦§¥¨¨§¨§©§£¥©¨¥¥¨¤§¨©¦§©§£¥

äî ïéòãBéå ,úøMä éëàìîk BôBñ ãòå íìBòä óBqî ïéñèå ,úøMä©¨¥§¨¦¦¨¨§©§©§£¥©¨¥§§¦©
.úøMä éëàìîk úBéäì ãéúòM:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ ïéòãBé ¤¨¦¦§§©§£¥©¨¥§¦¨§¨©§¨

zvxzn .zeidl cizry dn mircei micydy jzrca dler ike ±
:`xnbdãBbøtä éøBçàî ïéòîBL ,àlà,zeidl cizry dnéëàìîk ¤¨§¦¥£¥©©§§©§£¥

ìLe .úøMääLmdy mixac,íãà éðáky,íãà éðák ïéúBLå ïéìëBà ©¨¥§¨¦§¥¨¨§¦§¦¦§¥¨¨
e.íãà éðák íéúîe ,íãà éðák ïéáøå ïéøô̈¦§¨¦¦§¥¨¨¥¦¦§¥¨¨

:`ziixad dkiynnìL .íãà éðáa eøîàð íéøác äMLäLmdy ¦¨§¨¦¤¤§¦§¥¨¨§¨
,úøMä éëàìîkeìLäLmdy mixacìL .äîäákéëàìîk äL §©§£¥©¨¥§¨¦§¥¨§¨§©§£¥

,úøMäyäôe÷æ äîB÷a ïéëläîe ,úøMä éëàìîk úòc íäì Lé ©¨¥¥¨¤©©§©§£¥©¨¥§©§¦§¨§¨
ìa íéøtñîe ,úøMä éëàìîk.úøMä éëàìîk Lãwä ïBLeìLäL §©§£¥©¨¥§©§¦¦§©Ÿ¤§©§£¥©¨¥§¨

mdy mixac,äîäáky,äîäák ïéáøå ïéøôe ,äîäák ïéúBLå ïéìëBà ¦§¥¨§¦§¦¦§¥¨¨¦§¨¦¦§¥¨
.äîäák éòø ïéàéöBîe¦¦§¦¦§¥¨

yna epipydp(:`i lirl):éeúø íéøác äòaøàa ìkzñnä ìkaeh-] ¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦¨
[dtie,'eë íìBòì àa àlL Bìdne miptl dn dhnl dn dlrnl dn ¤Ÿ¨¨¨

.xeg`l
:`xnbd dywnäìòîl äî àîìLaeähîl äîeéiçì ,øBçàl äî± ¦§¨¨©§©§¨©§©¨©§¨§©¥

el` mixaca opeaziy jezny ,mda xewgl xeq`y xacd oaen
.d"awd lr zeie`x opi`y zeaygn aeygl `eaiíéðôì àlà± ¤¨§¨¦

ixd ,mlerd z`ixa iptl didy dnaäåä äåäc äîdidy dn ± ©©£¨£¨
:`xnbd zvxzn .dfa xewgl xeq` recne ,didéaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦

él eða åéãáòì øîàL íãå øNa Cìîì ìLî ,eäééåøz éøîàc øæòìà¤§¨¨§¨§¦©§©§¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨§¦
ïéøéèìt[zepenx`±],ätLàä ìò ïéìBãbeBì eðáe eëìäz` ©§¥¦§¦©¨©§¨¨§¨

ixd ,zepenx`døékæäì Cìî ìL BðBöø ïéàz`íLdätLàdzidy ¥§¤¤¤§©§¦¥©§¨
z` dpa eli`k eaygiy dvex `l` ,oenx`d ziipa mcew my
zerha mc` aeygiy epevx oi` ,d"awd jke .iept mewna oenx`d
oi`dn e`xa `l` ,mlerd z` `xay mcew d`ixa efi` dzidy

.hlgend qt`de
dpyna epipy(:`i lirl):lL ìkéeúø ,BðB÷ ãBák ìò ñç à[dtie aeh-] ¨¤Ÿ¨©§¨

.íìBòì àa àlL Bì¤Ÿ¨¨¨
:`xnbd zxxanàéä éàî.epew ceak lr qg epi`y df `ed in ±éaø ©¦©¦

äøéáò øáBòä äæ ,øîà óñBé áø .úLwa ìkzñnä äæ ,øîà àaà©¨¨©¤©¦§©¥©¤¤©¥¨©¤¨¥£¥¨
,øúqazx`an .mc` ipan xzzqn dxiar xaery dryay ©¥¤

d :`xnbdáéúëc ,úLwa ìkzñî(gk ` l`wfgi)øLà úLwä äàøîk' ¦§©¥©¤¤¦§¦§©§¥©¤¤£¤
ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk ,íLbä íBéa ïðòá äéäé¦§¤¤¨¨§©¤¤¥©§¥©Ÿ©¨¦©§¥§§

,''äokle ,zywd d`xnl 'd ceak z` dncn aezkdy ixd
e .epew ceak lr qg epi` zywa lkzqndøáBòä äæ ,øîà óñBé áø©¥¨©¤¨¥

äøéáò øáBòä ìk ,÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãk ,øúqa äøéáò£¥¨©¥¤¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¨¥£¥¨
÷çBc eléàk ,øúqaz`éìâødäðéëLeli`k ayegy ,mewnd eze`n ©¥¤§¦¥©§¥§¦¨

z` rcei epi`e ,ea xzzqdy mewnd eze`a `vnp d"awd oi`
,ux`a `vnp d"awdy cirn aezkde ,eiyrnøîàpL(` eq diryi) ¤¤¡©

.'éìâø íBãä õøàäå éàqk íéîMä 'ä øîà äk'Ÿ¨©©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨

:`xnbd dywnéðéàxaerdn xzei rexb xzqa dxiar xaerd ike ± ¥¦
,ielbaåéìò øabúî BøöiL íãà äàBø íà ,ï÷fä àòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¦¨¨©¨¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨

,ecbpk cenrl leki epi`e,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìéoi` myy ¥¥§¨¤¥©¦¦
,exvi gk lwi `nye ,eilr dqb ezrcïéøBçL óhòúéå ïéøBçL Laìéå§¦§©§¦§¦§©¥§¦

,eaal jxi ile`e ,eceaka envr d`xi `ly ickBalM äî äNòéå§©£¤©¤¦
õôç,xzqa,àéñäøôa íéîL íL ìlçé ìàåm` s` mewnd eze`ay ¨¥§©§©¥¥¨©¦§©§¤§¨

cere ,mdipira aeyg epi`y itl ,jkl al miny miyp` oi` `hgi
xy`n xzqa dxiar xearl sicry ixd .mixegy yeal `edy

.ielba
:`xnbd zvxznéék éöîc àä ,àéL÷ àìdéøöéì déì óiax ixac ± Ÿ©§¨¨§¨¥¨¥¥§¦§¥

jk lr gheae xaer ok it lr s`e ,exvi z` sekl lekiyk md wgvi
ceak lr qg epi`e dpiky ilbx wgeck `ed okle ,xzqa `edy

.epewéék éöî àìc àädéøöéì óepi`yk md `rli` iax ixace ± ¨§Ÿ¨¥¨¥§¦§¥
meyn ielba `le xzqa xeariy sicr okle ,exvi z` sekl leki

.'d lelig
ìkzñnä ìk ,Lé÷ì Léøc déðîbøeúî éðîçð éaøa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨§©¦©§¨¦§§§¨¥§¥¨¦¨©¦§©¥

ìLa,úBäk åéðéò íéøác äL,md el`e.íéðäkáe ,àéNpáe ,úLwa ¦§¨§¨¦¥¨¥©¤¤©¨¦©Ÿ£¦
:`xnbd zx`anáéúëc ,úLwa(gk ` l`wfgi)àøîk'øLà úLwä ä ©¤¤¦§¦§©§¥©¤¤£¤

íLbä íBéa ïðòá äéäé,'ebe,''ä ãBák úeîc äàøî àeäzywdy ixd ¦§¤¤¨¨§©¤¤©§¥§§
.dpikyd zenca `idáéúëc ,àéNpajenqiy dynl d"awd ieeiva ©¨¦¦§¦

eixg` `iypl ryedi z`(k fk xacna),,'åéìò EãBäî äzúðå'ixd §¨©¨¥§¨¨
lr xaecn ,mipdkae .dpikyd eif `iypl yiyíéðäka ìkzñnä©¦§©¥©Ÿ£¦

,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæakúà ïéëøáîe ïðëec ìò ïéãîBò eéäL ¦§©¤¥©¦§¨©¨¤¨§¦©¨¨§¨§¦¤
ìàøNémipdk zkxaa,LøBônä íMalr dxey dpikyd dzide ¦§¨¥©¥©§¨

.mda lkzqdl xeq` okle ,mdizerav` ixyw
áéúëc éàî ,Lé÷ì Léøc déðîbøeúî éðîçð éaøa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨§©¦©§¨¦§§§¨¥§¥¨¦©¦§¦

(d f dkin),'óelàa eçèáz ìà òøá eðéîàz ìà'yøöé Eì øîàé íà ©©£¦§¥©©¦§§§©¦Ÿ©§¥¤
ïîàz ìà ,ìçBî àeä Ceøa LBãwäå àBèç ,òøä,elìà' (øîàpL) ¨©£§©¨¨¥©©£¥¤¤¡©©

òøa ïîàzsEN`A EghaY l`øîàpL ,òøä øöé àlà 'òø' ïéàå ,' ©£¥§¥©©¦§§§©§¥¥©¤¨¥¤¨©¤¤¡©
(`k g ziy`xa)Ceøa LBãwä àlà 'óelà' ïéàå ,'òø íãàä áì øöé ék'¦¥¤¥¨¨¨©§¥©¤¨©¨¨
øîàpL ,àeä(c b dinxi),'äzà éøeòð óelà'xvil oin`z `ly xnelk ¤¤¡©©§©¨¨

ly ezligna ghaz l`e ,lgni d"awde `hgzy jl xne`d rxd
.d"awd

:`xnbd dtiqen,øîàz ànLe xzq mewna `hg`éa ãéòî éî ¤¨Ÿ©¦¥¦¦
,iz`hgyøîàpL ,Ba ïéãéòî íä íãà ìL Búéa úBøB÷å Búéa éðáà©§¥¥§¥¤¨¨¥§¦¦¤¤¡©

(`i a wewag),'äpðòé õòî ñéôëå ÷òæz øéwî ïáà ék'oa`dy ixd ¦¤¤¦¦¦§¨§¨¦¥¥©£¤¨
.mc`a ea eciri urd zkizgeíãà ìL BúîLð ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¨¤¨¨

øîàpL ,Ba äãéòî(d f dkin)éô éçút øBîL E÷éç úáëMî'Bæ éà ,'E §¦¨¤¤¡©¦Ÿ¤¤¥¤§¦§¥¦¥
,äîLð Bæ øîBà éåä ,íãà ìL B÷éça úáëBML øác àéäjixvy ¦¨¨¤¤¤§¥¤¨¨£¥¥§¨¨

.eznyp mdilr cirz `ly ick zexiarn etebe eit z` xenyléaø©¦
øîàpL ,Ba ïéãéòî ïä BúBà ïéeìnä úøMä éëàìî éðL ,øîà à÷éøæ§¦¨¨©§¥©§£¥©¨¥©§©¦¥§¦¦¤¤¡©

(`i `v mildz)ì Cì äeöé åéëàìî ék'éëøc ìëa EøîL,'E`hgz m`e ¦©§¨¨§©¤¨¦§¨§§¨§¨¤
.ja eciri md[íéøîBà Léå] (íéøîåà íéîëçå)íãà ìL åéøáà ,od §¥§¦¥¨¨¤¨¨

øîàpL ,Ba ïéãéòî(ai bn diryi),'ìà éðàå 'ä íàð éãò ízàå'xnelk §¦¦¤¤¡©§©¤¥©§ª©£¦¥
mkizepeer lr mknvra ecirze ,icr eidz mknvr mz`y

.mkipta gike`y

äðùî
xzeny zepaxwd lr dkinq zevn miiwl xzen m` dpc dpynd
xaca ewlgpe .aeh meia jenql xeq`y e` ,aeh meia maixwdl
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BðéàL éàaè ïa äãeäé åéìò ìa÷ ãiî .íäéðL eîBfiL¤¦§¥¤¦¨¦¥¨¨§¨¤©©¤¥
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חגיגה. פרק שני - אין דורשין דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

הקשר של בני-ישראל עם הקדוש-ברוך-הוא – "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם", שעל-ידי-זה דווקא "חיים כולכם היום" – הוא על-ידי 
התורה, "תורת חיים", שעל-ידה מתקשרים בני-ישראל עם "אלוקים חיים".

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dbibg(iyiy meil)

:dpynd zniiqneíéðBLàøäbefe bef lka exkfedy,íéàéNð eéä ¨¦¦¨§¦¦
åexkfedy el`íäì íéiðLeid ,bef lka.ïéc úéa áà §§¦¦¨¤©¥¦

àøîâ
ïðaø eðzmze` ,`ziixaaìLäLmi`pzdîd zylyúBâef ¨©¨¨§¨¦
íéðBLàøädpyna exkfedy,CBîñì àlL eøîàLoa sqei epiidc ¨¦¦¤¨§¤Ÿ¦§

,i`ah oa dcedi ,digxt oa ryedi ,xfreiåmze` okî íéðLipy §§©¦¦
díéðBøçàä úBâefdpyna exkfedy,CBîñì eøîàLdirny epiidc ¨©£¦¤¨§¦§

,llde(íéðBLàøä)el` lkå .íéàéNð eéäexkfedy el`,íäì íéiðL ¨¦¦¨§¦¦§§¦¦¨¤
oeilha` ,ghy oa oerny ,ilax`d i`zip ,opgei oa sqei epiidc

mlek eid ,i`nye,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïéc úéa úBáà£¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
éàaè ïa äãeäédidçèL ïa ïBòîLå ,ïéc úéa áàdid eilr wlgy §¨¤©©©¥¦§¦§¤¨©

.àéNð̈¦
zl`ey .xi`n iaxk dpnn dgikene `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàîdn z` dpyy `pzd `ed in ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa epipyyéàaè ïa äãeäé éaø øîà,dreay oeylaäàøà ¨©©¦§¨¤©©¤§¤

äîçða,oeiv zngpa d`x` `l ±íîBæ ãò ézâøä àì íàwx mfedy §¤¨¨¦Ÿ¨©§¦¥¥
,dzin aiig ipelty ecirde micr ipy eiptl e`ay ,ecal `ed
e`a ebxedl oic zia ewitqdy iptle ,mdit lr dzinl epic xnbpe
i`ah oa dcedi wqte ,mipey`xd micrd cg` z` enifde micr

ick ebxedlíéøîBà eéäL ,ïé÷Bãö ìL ïalî àéöBäìyíéãò ïéà §¦¦¦¨¤§¦¤¨§¦¥¥¦
ïBcépä âøäiL ãò ïéâøäð ïéîîBæm` `le ,enfedy iptl mdit lr §¦¤¡¨¦©¤¥¨¥©¦

.bxdpy iptl enfedçèL ïa ïBòîL Bì øîà,i`ah oa dcediläàøà ¨©¦§¤¨©¤§¤
é÷ð íc zëôL àì íà äîçða,ezbxdy jka,íéîëç eøîà éøäL §¤¨¨¦Ÿ¨©§¨©¨¦¤£¥¨§£¨¦

,íäéðL eîBfiL ãò ïéâøäð ïéîîBæ íéãò ïéàcg` wx mfedyk `le ¥¥¦§¦¤¡¨¦©¤¦§¥¤
,mdnåokïé÷Bì ïéà,enfede zewln aiig ipelty ecird m`ãò §¥¦©

å ,íäéðL eîBfiLokìa÷ ãiî .íäéðL eîBfiL ãò ïBîî ïéîlLî ïéà ¤¦§¥¤§¥§©§¦¨©¤¦§¥¤¦¨¦¥
,çèL ïa ïBòîL éðôa àlà äëìä äøBî BðéàL éàaè ïa äãeäé åéìò̈¨§¨¤©©¤¥¤£¨¨¤¨¦§¥¦§¤¤©

e .edcnli drhi m`yìò çhzLî äéä éàaè ïa äãeäé ìL åéîé ìë̈¨¨¤§¨¤©©¨¨¦§©¥©©
âeøä BúBà ìL Bøá÷,ezlign ywalBìB÷ äéäåi`ah oa dcedi ly ¦§¤¨§¨¨

òîLðeid `lyk meia s` e` dlilae .exaw lr ghzyn didyk ¦§¨
,i`ah oa dcedi z` mi`ex mrdâeøä ìL BìBwL øîBì íòä ïéøeáqk©§¦¨¨©¤¤¨

àeä.rnypyíäì øîà,i`ah oa dcedieòãz .àeä éìB÷di`xe ± ¨©¨¤¦¥§
,`ed ilewy xaclòîLð BìB÷ ïéàå úî àeä øçîlLzen`yk ± ¤§¨¨¥§¥¦§¨

.rnyidl lewd wiqti
:i`ah oa dcedi `iady di`xd lr `iyew d`ian `xnbdøîà̈©

àîìãå ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déìly elew zn`a ile` ± ¥©©¨§¥§¨¨§©©¦§¦§¨
df ixd ,lewd wiqtd i`ah oa dcedi zny xg`ly dne ,`ed bexd

y meyndéñéit éñeitz` i`ah oa dcedi qiit ezen xg`l ± ¦¥©§¥
,bexdddéòáz àðéãa Bài`ah oa dcedi z` bexdd razy e` ± §¦¨©§¥

elew z` xzei rinyn epi` okle ,dlrn ly oic ziaa.
zl`ey .xi`n iax zrck `ziixadn gken cvik zx`an `xnbd

:`xnbdàä éðî.`id in zhiyk ef `ziixa ±éaø àîìLa zøîà éà ©¦¨¦¨§©§¦§¨¨©¦
øéàî,`idøîàcyïéc úéa áà çèL ïa ïBòîLe ,didïa äãeäé éaø ¥¦§¨©¦§¤¨©©¥¦©¦§¨¤

éøBî à÷c eðééä ,àéNð éàaèdid dyrn eze` iptl jk meyn ± ©©¨¦©§§¨¥
dxen i`ah oa dcediäëìäelit` ecal,çèL ïa ïBòîL éðôa £¨¨¦§¥¦§¤¨©

.eipta dkld zexedl el xzene ,oic zia a`n lecb `iyp ixdy
zøîà éà àlàk `id ef `ziixayéøîàc ,ïðaøyéàaè ïa äãeäé ¤¨¦¨§©§©¨¨§¨§¦§¨¤©©

didéc úéa áàe ,o,àéNð çèL ïa ïBòîLdid cvik ,dyw ok m` ©¥¦¦§¤¨©¨¦
eze` iptl ghy oa oerny ipta dkld dxen i`ah oa dcedi

,dyrnéî àéNð éðôa ïéc úéa áà`ed m`d ±,äëìä äøBîixd ©¥¦¦§¥¨¦¦¤£¨¨
.eipta dkld zexedl oic zia a`l xeq`e ,oic zia a`n lecb `iyp

:`xnbd dgecàìmlern i`ah oa dcediy okziy ,di`x ef oi` ± Ÿ
crd z` bxdyke ,ghy oa oerny ipta ecal dkld dxed `l

e ,my ghy oa oerny did `l mnefdéàîxe`iad dn ±åéìò ìa÷' ©¦¥¨¨
'ghy oa oerny ipta `l` dkld dxen epi`yøîà÷cdxn`y ± §¨¨©

epiid ,`ziixadéôeøèöàìlr laiwy ,dxez oicl sexiv oiprl ± §¦§¨¥
envràðôéøèöî àì énð éôeøèöà eléôàcsxhvdl elit`y ± ©£¦¦§¨¥©¦Ÿ¦§¨¦§¨

.ghy oa oerny mr `l` ,sxhvi `l oica zayl
:dpyna epipy.'åë éànL ñðëðå íçðî àöé̈¨§©¥§¦§©©©

:`xnbd zl`eyàöé ïëéäì:`xnbd daiyn .mgpnàöé ,øîà éiaà §¥¨¨¨©©¥¨©¨¨
éëä énð àéðz .Cìnä úãBáòì àöé ,øîà àáø .äòø úeaøúìixack §©§¨¨¨¨¨©¨¨©£©©¤¤©§¨©¦¨¦

,`axíéãéîìz úBâeæ íéðBîL Bnò eàöéå ,Cìnä úãBáòì íçðî àöé̈¨§©¥©£©©¤¤§¨§¦§¦©§¦¦
odykïB÷éøéñ ïéLeáì.zekln icba ± §¦¦¦

úeáL àäz ìà íìBòì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàxac ± ¨©©§¨©©¨¨©©¦¨¨§¨©§¥§
,aeh meie zaya minkg exq`yéðéòa äl÷E,da lflfléøäL ©¨§¥¤¤£¥

äëéîñaeh meiadðéàdxeq`,úeáL íeMî àlàzxifb llka `idy §¦¨¥¨¤¨¦§
,dnda lr aekxl `ly minkgøBcä éìBãb da e÷ìçðå,epzpyna §¤§§¨§¥©

.`l e` aeh meia oaxw lr jenql xzen m`d
:`xnbd dywnàèéLtiax eprinyd dne ,zeaya lflfl xeq`y §¦¨

a :`xnbd zvxzn .opgeidéì àëéøèöà äåöî úeáL`edy xaca ± §¦§¨¦§§¦¨¥
opgei iax jxved dfa ,zaya ezeyrl minkg exq`e ,devn

.jipira dlw `dz `ly eprinydl
:dywne `xnbd zxfegàèéLt énð àäheyt devn zeaya mb ± ¨©¦§¦¨

`a opgei iax :`xnbd zvxzn .lflfl oi`yøîàc ïànî é÷etàì§©¥¦©§¨©
éâéìt dôeb äëéîñaxaeqd `pzd zrcn `ivedl ±(.k dvia) ¦§¦¨¨§¦¦

aeig yi m` ,dkinqd mvr iabl ewlgp epzpyna mi`pzdy
jenql mixqe`d ly mnrh ok m`e ,`l e` daeg inlya dkinq
dkinq daeg inlya oi`y mixaeq mdy `l` ,zeay meyn epi`

.lega elit` ,llkïì òîLî à÷y ,opgei iaxaoicàeä úeáL ¨©§©¨§§
,éâéìôclega la` ,`l e` devn mewna zeay aeh meia exizd m` ¦§¦¦

.dkinq miperh daeg inly mby micen mlek
,àîç øa éîø øîàm` `id mzwelgny x`iay opgei iax ixacn ¨©¨¦©¨¨

,devn mewna zeay exizdïðéòa Bçk ìëa äëéîñ ,dpéî òîL± §©¦¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨
meia jenql xeq` okle ,egek lka zeidl dkixv miycwa dkinqd

.miig ilraa ynzyn `edy oeik ,aehïðéòa àì Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨Ÿ§¦¨
dkinq,Bçk ìëaok m`ãéáò à÷ éàî,ezkinqa dyer `ed dn ± §¨Ÿ©¨¨¦
CBîñéìrecne ,miig ilraa ynzyn epi` ixd ,aeh meia jenqiy ± ¦§

.jenql xeq`
:`ng xa inx lr dywn `xnbd,éáéúéîlr `ziixaa epipyy ¥¦¥

weqtd(c-a ` `xwie)ìàøNé éða ìà øac'iM mc` mdl` Yxn`e ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¨¨¦
,'ebe 'dl oAxw mMn aixwiCîñåy o`kn ,'dlrd W`x lr Fciéða ©§¦¦¤¨§¨©§¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¥

ïéëîBñ ìàøNé,oaxwd lr,úBëîBñ ìàøNé úBða ïéàåzexeq`y ¦§¨¥§¦§¥§¦§¨¥§
.oaxwd lr jenqlìàøNé úBða ,íéøîBà (ìàòîLé) éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§¨¥§¦§¦§¨¥

la` ,jenql zeaiig opi`úeLø úBëîBñodl xzen evx m` ± §§
.jenqlìâò eðì äéä úçà íòt ,øæòìà àaà él çñ ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¨¦©¨¤§¨¨©©©©¨¨¨¥¤

,íéLð åéìò eëîñå ,íéLð úøæòì eäeðàéáäå ,íéîìL éçáæ ìLeàì ¤¦§¥§¨¦©£¦Ÿ§¤§©¨¦§¨§¨¨¨¦Ÿ
jk epiyryäëéîqL éðtî`id daegúçð úBNòì éãk àlà ,íéLða ¦§¥¤§¦¨§¨¦¤¨§¥©£©©
.íéLpì çeø.jenql ocia zeyxdy ,ixack gkene ©©¨¦¨©

:`ng xa inx lr `ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`aneéàå§¦
Czòc à÷ìñy,ïðéòa Bçk ìëa äëéîñdcear `id ef dkinq ok m` ¨§¨©§¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨

ike ,jenql miypl egipd cvike ,miycwa,íéLðc çeø úçð íeMî¦©©©§¨¦
ïðéãáòmiyer ep` ±dpéî òîL åàì ,àlà .íéLã÷a äãBáòyàì ©§¦¨£¨§¨¨¦¤¨¨§©¦¨Ÿ

ïðéòadkinq,Bçk ìëa,miycwa dcear meyn dkinqa oi` ok m`e §¦¨§¨Ÿ
.jenql miypl egipd okle

:`xnbd zvxznïðéòa ,Cì àîéà íìBòìdkinq,Bçk ìëadne §¨¥¨¨§¦¨§¨Ÿ
xaecn ,jenql miypl egipdyeëééãé eô÷à eäì øîàcodl xn`y ± §¨©§©§§©§

ick ,gekd lka eknqz l`e ,dndad lrn okici eliwd ,miypl
.miycwa dcear didz `ly

:uexizd lr dywne `xnbd zxfeg,éëä éà`a` jxved recn ¦¨¦
xnel xfrl`äëéîñì dðéàc déì ÷etéz ,'íéLða äëéîqL éðtî àì'Ÿ¦§¥¤§¦¨§¨¦¥¥§¥¨¦§¦¨

ììk.ogek lka eknq `ly ,llk dkinq ef oi` `linn ixd ± §¨
:`xnbd zvxznøîà÷ ãBòå àãç ,énà éaø øîàxfrl` `a` ± ¨©©¦©¦£¨§¨¨©

.xnel leki didy mrh cer yie ,cg` mrh xn`àúéìc ,àãç£¨§¥¨
äëéîñìììkef oi`y meyn ,jenql miypl egipdy cg` mrh ± ¦§¦¨§¨

,ogek lka eknq `ly oeik ,llk dkinqãBòå,mrhúçð úBNòì éãk §§¥©£©©
.íéLpì çeø©©¨¦

,àtt áø øîà,zeay meyn `ed jenql xeqi`dy opgei iax ixacn ¨©©¨¨
ïéøeñà ïéããö dpéî òîLiciva yeniy mby o`kn rnyn ± §©¦¨§¨¦£¦

meyn xeq` ,ea ynzydl milibx oi`y mewn `edy ,dndad
.exq` dab lr yeniy wx `le ,zeayïéããö Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨§¨¦

,ïéøzeîok m`ïéããöì CBîñìy`x lr jenql xzen didiy ± ¨¦¦§¦§¨¦
.dndad icivk `ed y`xd ixdy ,dndad,dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨

mby.ïéøeñà ïéããö§¨¦£¦
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dbibg(ycew zay meil)

:`tt ax ly ezii`x lr wleg iy` axàîéz eléôà ,øîà éMà áø©©¦¨©£¦¥¨
y xn`z elit` ±,ïéøzeî ïéããöjenql exq` recn dyw df oi` §¨¦¨¦

y meyn ,aeh meiaäab éãäác ìkdeyy dndaa mewn lk ± ¨§©£¥©¨
,dndad abl edaebaéîc äaâk`le ,dndad abk oecip `ed ixd ± §©¨¨¥

y`x lr jenql xeq` okle ,aeh meia ea ynzydl xeq`e ,oiccvk
.dabl edaeba dey `edy ,dndad

äðùî
:aeh meia zepaxw zaxwd ipica zwqer epzpynéànL úéa¥©©

ïéàéáî ,íéøîBàzepaxwíéîìL,aeh meia maixwdl ycwnd zial §¦§¦¦§¨¦
lke`' jxev meyn jka yie ,mxya z` milke` milrady iptn

,aeh meia xzedy 'ytpïéàåmilradíäéìò ïéëîBñiptl aeh meia §¥§¦£¥¤
,da ynzyn `ed ixd dndad lr orypyky meyn ,daxwdd
xg`n ,aeh mei axra oaxwd lr jneq `l` ,opaxcn xeq` xacde
.dndad zhigyl jenq zeidl dkixv dkinqd oi` i`ny zialy

àì ìáàaeh meia miaixwnúBìBò,okn xg`l oaixwdl lekiy £¨Ÿ
'ytp lke`' jxev mda oi`e ,gafnd lr lilk zeaixw ody meyn
`le heicd ly 'ytp lke`' jxev wx xzed aeh meiae ,zeheicd ly

.gafnd lr oaixwdl xeq` okle ,deab jxev,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
ïéàéáîaeh meiaå íéîìLokúBìBò,dii`xås`íäéìò ïéëîBñmeia §¦¦§¨¦§§§¦£¥¤

.zeay meyn mzkinq lhal exfb `l maixwdl xzeny oeiky ,aeh
iabl ewlgp okeúøöòzereayd bg ±,úaL áøòa úBéäì ìçL £¤¤¤¨¦§§¤¤©¨

yL úéaúaMä øçà çBáè íBé ,íéøîBà éànly dhigyd mei ± ¥©©§¦§©©©©©¨
zia itl ixdy ,oey`x mei cr dgcp dbibgd inlye dii`xd zeler
,dray lk oinelyz mdl yiy oeik ,aeh meia miaxw mpi` i`ny

.zaya miaxw mpi`y oky lkeïéà ,íéøîBà ìlä úéáemikixvíBé ¥¦¥§¦¥
,úaMä øçà çBáè.aeh meia zepaxwd z` aixwdl xzeny iptn §©©©©©¨

íéãBîe,i`ny zial lld ziaäìç íàLzxvrúaLa úBéäì ¦¤¦¨¨¦§§©¨
,dnvr,úaMä øçà çBáè íBiLdii`x oi`y micen md mby meyn ¤§©©©©©¨

.zayd z` zegec dbibge
,oey`x meia `edy zxvr ly 'geah mei' eze`aeìBãb ïäk ïéà¥Ÿ¥¨

åéìëa Laìúî,ely aeh mei icbaa ±åokïéøzeîmeid eze`a ¦§©¥§¥¨§¨¦
,úéðòúáe ãtñäalecb odk mday ,geah ini x`yak `ly §¤§¥§©£¦

.ziprzae ctqda xeqi` mda ebdpe ,aeh mei icbaa yalzn
ick ,jk mibdep zayd xg` zxvr ly geah mei lg m`y mrhde

,aeh mei epi` df meiy mlek epiaiyéøác íéi÷ì àlLmiwecvd ¤Ÿ§©¥¦§¥
ïéøîBàäyúøöò`weec zeidl dkixv,úaMä øçàmeia epiidc ¨§¦£¤¤©©©©¨
.oey`x

àøîâ
úøöòì ïéépî ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà,zereayd bgl ± ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¦©¦©£¤¤

dì LiLdizepaxwl ±,äòáL ìk ïéîeìLzmpnfa maixwd `l m`y ¤¥¨©§¦¨¦§¨
,mitqep mini dyy jyna aixwdl lekiøîàpL(fh fh mixac)WFlW' ¤¤¡©¨

,xgai xW` mFwOA Lidl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§¨

Léwî ,'úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä âçaaezkdúBòeáMä âç §©©©§©©¨ª§©©ª©¦©©¨
,úBvnä âçì,jl xnelúBvnä âç äîaeh meia aixwd `l m` §©©©©©©©

oey`xäòáL ìk ïéîeìLz dì Lé,bgd inidì Lé úBòeáMä âç óà ¥¨©§¦¨¦§¨©©©¨¥¨
.äòáL ìk ïéîeìLz©§¦¨¦§¨

,`weec zevnd bgl zxvr aezkd yiwdy oipn :`xnbd dywn
,dray lk oinelyz dl yiy cnllàîéàåy xn`p `ny ±Léwî §¥¨©¦

zereayd bg z` aezkddì Lé úBkeqä âç äî ,úBkeqä âçì§©©©©©¥¨
äðBîL ìk ïéîeìLzipinye zekeqd bg ini zray mdy ,mini ©§¦¨§¨

,zxvr,äðBîL ìk ïéîeìLz dì Lé úBòeáMä âç óàdray epiidc ©©©¨¥¨©§¦¨§¨
.bgd xg` mini

:`xnbd zvxznéðéîLzxvr,àeä Bîöò éðôa ìâøbgn wlg epi`e §¦¦¤¤¦§¥©§
zereayd bgl eidiy zekeqn cenll xyt` i` okle ,zekeqd

.dpeny lk oinelyz
:uexizd lr dywne `xnbd zxfegéøîàc øeîéàexn` dn iabl ± ¥§¨§¦

yéléî éðä ,àeä Bîöò éðôa ìâø éðéîLwxïéðòì,zekld dnk §¦¦¤¤¦§¥©§¨¥¦¥§¦§¨
odizeaiz iy`xy,á"ù÷ ø"æô,epiidcô,qiiæ,onø,lb÷,oaxù,xi

á,dkxïéîeìLz ïéðòì ìáàzxvr ipiny ,zekeqd bg zepaxw ly £¨§¦§¨©§¦
`l` ,envr ipta lbx epi`c ïéîeìLzaeh meiïBLàøbg ly ©§¦§¦

zekeqdïðúc ,àeädpyna epipy ixdy ±(.h lirl),âç àlL éî± ¦§©¦¤Ÿ¨
dbibg oaxw `iad `lyâç ìL ïBLàøä áBè íBéa,zekeqdúà ââBç §¨¦¤©¥¤

ìâøä ìk,bgd ini x`ya aixwn ±åa s`ïBøçàä áBè íBéipiny ± ¨¨¤¤§¨©£
bgl zereayd bg z` eyiwd recn ,`iyewd zxfeg ok m`e .zxvr
lk oinelyz el eidiy ,zekeqd bgl edeyiwd `le ,`weec zevnd

.dpeny
y ,`ed llk :`xnbd zvxznzNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz̈©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨

.zNôz èòeîzqtez zg`d ,mikxc izy yiy mewn lkay ,xnelk ¨¨©§¨
,hrn zqtezd jxca hewpl aeh ,hrn zqtez zxg`de daexn
`vnp ,hrnd z` qetzl ziid jixve daexn qetzz m`y meyn
z` qtez dz` m` eli`e ,oick `ly did zqtzy dnn wlgy
jixvy jk xg` xxazi m` s` ,oick `ly xac zqtz `l ,hrnd
oke .daexnd llka `ed mb hrnd ixdy ,daexnd z` qetzl ziid
bgl e` zevnd bgl zxvrd z` yiwdl ep` milekiy ,o`k
el yiy ,hrnd `edy zevnd bgl dyiwdl ahen ,zekeqd
,daexnd `edy zekeqd bgl dyiwdln ,dray lk wx oinelyz

.dpeny lk oinelyz el yiy
:`xnbd dywnàlàbgl zereayd bg z` miyiwn oi`y xg`n ¤¨
ok m` ,zekeqdúBkeqä âçì àðîçø déáúk àúëìä éàîìjxevl ± §©¦§§¨©§¥©£¨¨§©©

.zekeqd bg z` mb my dxezd dazk dkld efi`
ick :`xnbd zvxznéLewàìzekeqd bg z` yiwdl ±,úBvnä âçì §©¥§©©©

úBvnä âç äîl`xyi yi` lkäðéì ïeòèaeh mei i`vena ©©©©¨¦¨
,zxgnl `l` ezial ay epi`e ,milyexiaäðéì ïeòè úBkeqä âç óà©©©¨¦¨

.milyexia aeh mei i`vena
:`xnbd zl`eyíúäå,envr zevnd bga ,my ±ïìðîoerh `edy §¨¨§¨¨

.milyexia aeh mei i`vena dpil
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oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtohw cren
äáâ éãäáã.dnda ly abd daebl deyy -éîã äîäá ìù äáâëdaeba dey y`xde -

.dndad abl

äðùîíéîìù ïéàéáî.heicd zlik` ody aeh meia -ïäéìò ïéëîåñ ïéàå,opixn`ck -

dkinql skz opira `lc ,aeh meia ohgeye ,aeh mei axrn odilr jneq `l`

.dhigyúåìåò ïéàéáî àì ìáàlekiy oze`a -

dyri ecal `ed" :aizkc .aeh mei xg`l `iadl

.deabl `le mkl - (ai zeny) "mklçåáè íåé-

xg`l - aeh mei ly dbibge dii`x zepaxw ly

.zaya `le aeh meia `l oiaixw oi`y .zayd

çåáè íåé äì ïéà,geah mei dkixv dpi` -

.aeh meia oaixwdl xzenyìåãâ ïäë ïéà
íéìëá ùáìúîe`le .weyae eziaa mi`p -

,i`w dpedk icbaa `le ,xn`w dcear zrya

ly geah meiy ,meid eze`a d`pzi `ly `l`

mei meid epi`y lkd epiaiy ,zay xg` zxvr

xg` zxvr mixne` eidy oiwecvd iptn .aeh

.zay

àøîâìë ïéîåìùú äì ùé úåöîä âç äî
äòáù`nw wxta i`xw opiaxck -

,zevnd bgl oicd `ede .zekeqd (bga) (`,h)

.mini zray `ed s` ixdyá"ù÷ ø"æôq"iit -

ixt oiprl - qiit d"kxa x"iy o"axw l"bx o"nf

,odilr oiqiitn oi` bgd ini zray lk .bgd

oiaixwn oxciq itl zexnynd oeayg itl `l`

didy in :(a,dp) dkeq zkqna opzck ,oze`

xte .xgnl aixwn did `l meid mixt aixwn

zexnynd on edfi` eilr oiqiitn ipiny ly

lbx my el yiy - lbx .epiigdy - onf .epaixwi

oi`y - oaxw .zekeq iexw epi`e ,envr ipta

bgd ixty .bgd ixt xcqk eizepaxw zenda

lka xyr drax` odiyake ,oiklede oihrnzn

cg` li` cg` xt - ipinyae ,mipy mili`e mei

xcqk eizepaxw xiy oi` - xiy .miyak draye

zeiyxt oiprn xacn epi`e ,bgd zeni ly xiy

ly xiyl oniq `edy (`,dp dkeq) i"daned ly

,jlnd z` mikxan eidy - dkxa .bgd zeni

z` gly ipinyd meia" :ea xn`py dnlyl xkf

.(g ` mikln) "jlnd z` ekxaie mrdúùôú
úùôú àì äáåøîipy `vnzy mewn lk -

did elit`y .hrend z` yetzl jl aeh - hren ytez cg`e daexn ytez cg` ,mikxc

jzqitz - hrend z` yetzze daexnd z` yetzl jldaexnd llka yiy ,dqitz

`ly zytzy z`vnp - hrend yetzl jl dide ,daexnd yetzz m` la` .hrend

.zckäðéì ïåòè.aeh mei i`ven -
úéðôå
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áøiy` axl dil `xiaq `dc ,`nlra `iegic - oixzen oiccv `niz elit` ,xn` iy`

ikd `l` ,oixeq` oiccv opixn`c `zyd :iy` ax xn` ,(`,dpw) zayc `xza wxta

.dpin rnyinl `kil `dnc :xn`wúéáwxta dviaa - minly oi`ian mixne` i`ny

jix`ny ,rnyn oke .dbibga ixiiny ,`aqp `xxb ab` `kde ,xwir mzde .`ipzin (`,hi) ipy

`ipzin dviac dpin gikedl yie ,yxtl ith mzd

.oizlikn inwn

íåé`lc ab lr s`e - zayd xg` ely geah

oey`xa efg-o`nl elit` ,ipya dl iziin

wx dakrd oi`y oeik .oey`xc oinelyz xn`c

opixw `din `ifg ,lirl ziyixtck ,meid liaya

.dia

íåézepaxw :i"yx yxit - zayd xg` geah

aeh meia `l oiaixw oi`y ,dbibge dii`x

?`l i`n` dbibgc xnel okzi `le .zaya `le

,edine ?i`ny zial minlyn `py i`ne

mixcp :lld zial mdl exn` :iziin inlyexia

mixeq`e heicdl oixzeny] ,egikei zeacpe

zeacpe mixcpl dn :lld zia mdl exn` .[deabl

-dpnfy dbibga exn`z ,onf mdl reaw oi`y

dpnf oi` inp dbibg :i`ny zia mdl exn` !reaw

oey`xa bbg `l m`y ,reaw-lk jlede bbeg

bg `l m`y oeik :lld zia mdl exn` .lbxd

lbxd xg` begl leki epi` lbxa-epnf epiid

.ziyixtck ,ibilt dbibga s`c rnyn .reaw

ïéàmilka :i"yx yxit - eilka yalzn odk

`le ,dcear zrya `ly weyae eziaae .ely mi`p

mei eze`a d`pzi `ly `l` ,xn`w dpedk icbaa

:ixenl dywe :aeh mei epi`y lkd epiaiy ,geah
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יתברך.
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משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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úBòeáMä âç Léwî ,"úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe§©©¨§©©©¦©©¨
ìk ïéîeìLz dì Lé úBvnä âç äî :úBvnä âçì¤©©©©©©©¥¨©§¦¨
.äòáL ìk ïéîeìLz dì Lé úBòeáMä âç óà ,äòáL¦§¨©©©¨¥¨©§¦¨¦§¨
Lé úBkeqä âç äî ,úBkeqä âçì Léwî :àîéàå§¥¨©¦¤©©©©©¥

äðBîL ìk ïéîeìLz dì¯Lé úBòeáMä âç óà ¨©§¦¨§¨©©©¨¥
Bîöò éðôa ìâø éðéîL !äðBîL ìk ïéîeìLz dì̈©§¦¨§¨§¦¦¤¤¦§¥©§

éøîàc øeîéà .àeä,àeä Bîöò éðôa ìâø éðéîL ¥§¨§¦§¦¦¤¤¦§¥©§
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¯âçì àðîçø déáúk àúëìä éàîì àlà .zNôz̈©§¨¤¨§©¦§§¨§©¥©£¨¨¤©
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ריב
oiglbn el`ea cenr fi sc ± iyily wxtohw cren

ø÷áá úéðôå.xeq` oinegz aeh meia eli`c ,crend leg `edy -ììë çåáè íåé äì ïéà
.oinelyz odl oi` cer ,aeh meia maixwd `l m` -àäá ìáàzeidl lgy zxvra -

,iaxw `le `id zay xgn `dc .aeh meia eaxwie ,lld zial ecen `ni` zay axra

.cer maixwz `ly reytl `a dz` odn y`iizn dz`y jezneíéîé äðî.mei miyly -

ùãç ùã÷å.oitqenl -íéîé äðî.mei miyng -

úøöò ùã÷å.eizepaxwa -ùãç äîezyecw -

.eiiepnn cg`aúøöò óàcg`a ezyecw -

.diiepnnééáà øîàädevn :zegpn zkqna -

.ireay ipninl devne inei ipninl'ø éáã
àðú á÷òé ïá øæòéìàoinelyz ol `wtp `kdn -

.zxvrläæä íåéä íöòá íúàø÷åbgae -

z` mkxvwae" :dil jinqe ,aizk zereayd

.xvewe ycw `xwn `xew dz`y ,"mkvx` xivw

úøöò äæ øîåà éåä.iaizk zxvra i`xw ipdc -

ïéîåìùúì àìà`xewe .i`w aeh mei xg`l -

oixzene ,oinelyz oiprl "ycw `xwn" oze`

.dk`lna
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áéúëã.oinegz meyn xeq` aeh meia i`c ,cren ly elega :i"yx yxit - xwaa zipte

opaxl ,`aiwr 'xl gpizdc ,okzi `le-oinegz xeqi` `kilc ,xninl `ki` i`n

`zi` ikde .oinegz opaxl xity edl zi` oilin xyr mipyc :miyxtn yie ?`ziixe`c

`xiaq `l eply cenlzde .l`xyi dpgn cbpk oilin xyr mipy olekn xeegnd :inlyexia

iab (`,hq zay) "lecb llk" wxta `dc ,dil

?i`na zayl dil rcic :irac ,zay xwir gky

`le .`aiwr 'xc `ail`e ,oinegza dl rcic

(a,el) dviac `xza wxta oke .lkd ixacl xn`w

uegn jli `ny `xnba `nrh iwen oiakex oi` iab

?`ziixe`c oinegz dpin rny :jixte ,megzl

`l opaxc `nl` .dxenf jezgi `ny dxifb :`l`

dpyd y`xc `nw wxtae .oinegza llk ecen

,`hiyt aeh mei meyn i`c :i"yx yxit (`,d)

.dxfra mipt ze`xzdl aiigziy [mei `ed ixdy]

aeh mei lila :`ipzc `ztqeza `vn l`ixfr 'xe

ipinyd meia" :aizkck ,odizal oixfeg oexg`d

miperh oi`y leki (g ` mikln) "mrd z` gly

dpil-dylye mixyr meiae" :xnel cenlz

,enikyde exhtp ?cvik `d ."mrd z` gly ycgl

mixyr `edy ,ipiny mei zxgnl miklede

di`x wgvi epiax axd `iad cere .dylye

onf :xn`c ,oizrnya daxre alelc `iddn

bg ly ipinya-:rnyn .dpil oiperh mixekady

ipz ,cere .cg` mei mdy mixekac `inec dpil

"jild`l zklde" :"d`x" zyxta ixtqa-cnln

oiipn ,el` `l` il oi` ,milbx zpil oiperhy

,mivre dpeal oii zegpne zeter zeaxlcenlz

"xweaa zipte" :xnel-`l dpet dz`y zepit lk

leki :xne` dcedi iax .jli`e xwad on `l` eidi

milbx zpilc `din rnyne .'ek ohw gqt `di

dywn ike .dlile mei epiide ,ipdc `inec wx epi`

dray lk onf :(a,fn dkeq) "daxre alel" wxt

,jinrhile :iieyw`l ivn ded ?`ki` in mini

opixn`c :zeywdl yie .llk iywn `lc dpil

oetxh iaxc (`,fv) "z`hgd mc" wxt migafa

'ek lbxd zlgzn da lya m` :xne`-xzen

`nrh i`n ,lbxd seqa da lyal-:aizkc

,`nl` .cg` xwa o`yr aezkd "xwaa zipte"

cg` mei aygn xzep oiprlcn-opgl` epiax axde .exagl lerib dyrp meie mei lky meyn ,`pixg` `nrh mzd ipyn `pwqnd itlc :wgvi epiax axd uxize !dray lk dpil oerhy rnyn

.aeh mei meyn dpil oiperhy rnyn ,oaxwe dpil mixekac `idda rnyn ikde .cren ly elega s` mzde ,dpil oerhy oaxw meyn zipyde ,aeh mei meyn zg` :md dpil ipiipr ipyc uxiz

oaxw odnr yi la` ,oaxw odnr oi`yk xnzi` `cd :mixekac dpyn `idd iab inlyexia epivn oke-.oaxwd zngn dpil oiperh jk `laèåùôð`l oizipznne - geah `nei cgc dpin

dray lk oinelyz dil zi` i`e ,zayd xg`l geah meiy zaya zeidl lgyk micene :iieyw`l dil `nil`-.xg`l jk lk evx `l `dc :xnel yie !zaya ixz cr `xeaivl epizni

äøîàipninl devnc mipdk zxeza `zi` ikde .laei ycwe mipy dpn :dibn dide ?ycg ycwl mini zepnl dxez dxn` okid :mleyn epiax axdl dyw did - 'eke mini dpn dxez

(`,d) dpyd y`xc `nw wxta dibn did oke .zelaei ycwl oihiny`qxib dibdle mixtqd wegnl mz epiaxl dyw j` .zayd xg`l zxvr mixne` eidy oiwecvc `zrnya (a,dq) zegpnae

miycgl zery oiaygn oi`y oipn :(`,d) dlibnc `nw wxta opixn`cke ,inei dia ipninl `ed `ziixe`c inp ycg y`x i`cec :yxtne .mewn meya dpi`y-"mini ycg cr" :xnel cenlz

-dnexzn oaxw `iade ycg dxez dxn` :(a,hk) ,dlibnc `xza wxta `pyil i`d ik epivn ,dyxc wx oi`y it lr s`y ,oeyld lr dnzz l`e .zery dpen dz` i`e ,dpen dz` mini©¥

`nw wxta epivn oky ,eiiepnl ycg :o`k qexbl yi oke .opgl` epiax axd ,cinz `iane acpzn cigidy xnel da oiwleg oiwecv ixdy ,dheyt dpi` dyxc dze` ik (k)it lr s` dycg

eiiepnl ycg dn ,drihple :`xnba (a,i) dpyd y`xc-.diiepnl dpy s`óàaeh mei oiprl i`c ,xn`w oaxw oiprl - eiiepnl zxvr-.`xw jixv `läåöîipninl devne inei ipninl

ireay oipn `kd llk `nip `l ok m`e ,mipyl wx oihiny oiprl dil oiycwn `lc laein xnbil :opgl` epiax axd dywde .oinelyzl ireay ,zxvr ycwl inei :edpzi` ediieexze - ireay

ikd `niz `l i`c .zereaye mini ea oiycwny xnel ,zereayd bg jixhv` ikdlc :uxize !ycwl-ycg ycwe mini dpne l`eny xa daxc dyxcnc ?zereayd bgc dyxcn `xw il dnl

`niiwc ,xnerd zxitqa ireaye inei ipninl devnc opirny `kdne .edpip mipyc laei gikei l`e ,ycgn zxvr minin mini oipcc laein opixnb `lc :xnel yi cere .oiwecv ly oaln iwet`l

.iia`k olàìàeedilc yipi` xn` ,dl opipzc `cdk ,ezqirl mlkiy calae :oea iaxa iqei 'x xn` ,inlyexia da miiqne .geah meia dk`ln zeyrle xevwl ixyc - oinelyzl e`l

dkxrnl oixfibe gafnl mivr ixd xne`e .mixekae oir` i`eelr-oinelyzl dk`ln dxizd dxezdy it lr s`e ,xnelk .meia ea dk`ln zeyrlne ziprzae ctqda xeq`-carinl ivn `l

xeq` zevnd bga oinelyz dn `pin` ded xfril` 'xcn i`e jenqa xn`wc `de .epaxw z` eaixwd meia dk`ln zeyrl mc`l xeq`y epivny enk ,ezqir dlk m` ,ezlik` jxevl wx

dk`ln ziiyra-cea` epi`y xaca ,opaxcn `l` epi` crend legc ab lr s`e ,`ziixe`cn zxvr ly s`-bilt `l eply cenlzd s` ,mewn lkn la` .dihwp `ziixe`c iriay meyn

.ziyixtck ,geah mei xqzin `din opaxcnc `daêéøèöàå,l`eny xa dax ipzc ,`zekixv caril lirlc `ziixan :opgl` epiax axd dywd - `irye` iaxc jixhvi`e xfril` 'xc

zegpna oiwecvd zyxc xezql `iz` `ziixa `iddc :xnel yie !dray lk oinelyz el yiy dipin rnync ,il dnl `irye` iaxe xfrl` 'x xn`c zereayd bge awri oa xfril` 'x lre
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éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe" :áéúëc."Eúøöò :ïðz ¦§¦¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§©£¤¤
íBé :íéøîBà éànL úéa ,úaL áøò úBéäì ìçL¤¨¦§¤¤©¨¥©©§¦
íBé dì ïéà :íéøîBà ìlä úéáe ,úaMä øçà çeaè¦©©©©©¨¥¦¥§¦¥¨

åàì éàî .çeaè¯?ììk çeaè íBé dì ïéà¯,àì ¦©©¨¥¨¦©§¨Ÿ
ïì òîLî à÷ éàîe .çeaè íBé äëéøö äðéàL¯ ¤¥¨§¦¨¦©©¨©§©¨

àä ,déîBéa ïðéáø÷îceâéìôéà:ïðúc .àðîéæ àãç da §©§§¦©§¥¨¦§¦¨£¨¦§¨¦§©
ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦
ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáe .úBìBò àì ìáà ,íäéìò£¥¤£¨Ÿ¥¦¥§¦§¦¦
ïðéòîLà éàc ,àëéøö !íäéìò ïéëîBñå úBìBòå íéîìL§¨¦§§§¦£¥¤§¦¨§¦©§¨¦©

àäa¯øLôàc íeMî ,éànL úéa éøîà à÷ àäa §¨§¨¨¨§¦¥©©¦§¤§¨
eäì eãBî àîéà ,àëä ìáà ,øçîì.ìlä úéáìéàå §¨¨£¨¨¨¥¨§§¥¦¥§¦

àäa ïðéòîLà¯àìc íeMî ,ìlä úéa éøîà÷ àäaàäa ìáà ,øçîì øLôà¯àîéà ©§¨¦©§¨§¨¨¨§¦¥¦¥¦§¨¤§¨§¨¨£¨§¨¥¨
,çñtä éîé úòáL âç àlL éî :òîL àz .àëéøö ,éànL úéáì eãBîúðBîLe,âçä éîé §¥©©§¦¨¨§©¦¤Ÿ¨¦§©§¥©¤©§©§¥¤¨

úøöò ìL ïBLàøä áBè íBéå¯åàì éàî .ââBç Bðéà áeL¯íBé ,àì !úøöò ìL áBè íBé §¨¦¤£¤¤¥¥©¨¤£¤¤Ÿ
øa äaø éðúc ,òîL àz .çeaè éîé :àîéà !çeaè íBé ãçc dpéî èBLôéð éëä éà .çeaè¦©¦¨¦¦§¦¨§©¦©¥¨§¥¦©¨§©§¨¥©¨©

äøBz äøîà :ìàeîLäðîLãç äî .úøöò Lc÷å íéîé äðî ,Lãç Lc÷å íéîéåééeðîì¯ §¥¨§¨¨§¥¨¦§©¥Ÿ¤§¥¨¦§©¥£¤¤©Ÿ¤¦§¨
úøöò óà.äééeðîìøîb åàì éàî,Lãçîãçà íBé Lãç äî¯øîà !ãçà íBé úøöò óà ©£¤¤¦§¤¨©¨¨©¥Ÿ¤©Ÿ¤¤¨©£¤¤¤¨¨©

éòeáL ïðéðî éîBé ,úøöò ehà ?àøañúå :àáøéîBé éðîéîì äåöî :ééaà øîàäå ?ïðéðî àì ¨¨§¦§§¨©£¤¤¥¨¥©§¥¨¨¥©§¨¨©©©¥¦§¨§¦§¥¥
¯éòeáL éðîéîì äåöîe ,"íBé íéMîç eøtñz" :áéúëc¯øtñz úBòeáL äòáL" :áéúëc ¦§¦¦§§£¦¦¦§¨§¦§¥§¥¦§¦¦§¨¨¦§¨

éác.áéúk "úBòeáL âç" :ãBòå ."Cì"íúàø÷e" :àø÷ øîà :àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø ¨§©¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¨©§¨§¨¤
Ba øöB÷å àøB÷ äzàL âç eäæéà "íëøö÷áe"¯àîéìéà ?úîéà .úøöò âç äæ øîBà éåä §ª§§¤¥¤©¤©¨¥§¥¡¥¥¤©£¤¤¥©¦¥¨

áBè íBéa¯åàì àlà ?éøL éî áBè íBéa äøéö÷¯.ïéîeìLúìøîzéàc áb ìò óàåéaøc §§¦¨§¦¨¥¤¨¨§©§¦§©©©§¦§©§©¦
øæòìàéøèöà ,àéòLBà éaø øîàéàc .á÷òé ïa øæòéìà éaøc CéaøcîàéòLBà éaø øîà ¤§¨¨¨©©¦©§¨¦§§¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦¦§©¦¨©©¦©§¨

¯äëàìî úéiNòa øeñà úBvnä âç ìL ïéîeìLz äî :àðéîà äåä¯úøöò éîeìLz óà £¨¨¦¨©©§¦¤©©©¨©£¦©§¨¨©©§¥£¤¤
.á÷òé ïa øæòéìà éaøcî éàå .á÷òé ïa øæòéìà éaøc ïì òîLî÷ ,äëàìî úéiNòa øeñà éîð©¦¨©£¦©§¨¨¨©§©¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

àì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

חגיגה. פרק שני - אין דורשין דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dbibg(ycew zay meil)

n cnlp df xac :`xnbd daiynáéúëcgqtd bg iabl(f-e fh mixac), ¦§¦
mixvOn Lz`v crFn WnXd `FaM axrA gqRd z` gAfY mW'¨¦§©¤©¤©¨¨¤§©¤¤¥¥§¦¦§¨¦

,'ebeéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe,'Exweal aezkd zpeeky i`ceae ¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤
xeq` aeh meia ixdy ,aeh mei ly xweal `le crend leg ly
`vnpe ,oinegz xeqi` meyn ,enewnn dn` miitl`n xzei z`vl

.gqtd bg ly aeh mei i`vena milyexia oell yiy
lirl xfrl` iax xn`y dnl zxfeg `xnbd(`"r)yi zxvrdy ,

:`xnbd dywn .dray lk oinelyz dlïðzdpyna epipy ±lirl) §©
(`"r,çBáè íBé ,íéøîBà éànL úéa ,úaL áøò úBéäì ìçL úøöò£¤¤¤¨¦§¤¤©¨¥©©§¦§©

úaMä øçà,oey`x meia `ed zepaxwd zhigy onf ±ìlä úéáe ©©©©¨¥¦¥
çBáè íBé dì ïéà ,íéøîBà:`xnbd zwiicn .åàì éàîoi` m`d ± §¦¥¨§©©¨

zxvrdy xnel lld zia zpeek,ììk çBáè íBé dì ïéàoi`y epiidc ¥¨§©§¨
bga eizepaxw z` aixwd `ly ine ,oinelyz ly mei s` dl

ayddyw ok m`e ,lld ziak dklde ,aixwn epi` aey envr zere
.dray lk oinelyz zxvrl yiy xfrl` iax ixac lr o`kn

:`xnbd zvxznàìwx `id dpeekd `l` ,lld zia zpeek ef oi` ± Ÿ
Lzay axra dlgy zxvr,çBáè íBé äëéøö dðéàzial ixdy ¤¥¨§¦¨§©

mei dgec mzaxwdy ,mpnfa dizepaxw z` aixwdl xyt` lld
lk aixwny lld zia mb mixaeq zxvra aixwd `l m` la` ,aeh

.dray
:uexizd lr dywne `xnbd zxfegïì òîLî à÷ éàîedn ,ok m` ± ©¨©§©¨

wx cnll e`a ike ,df oica lld zia epecnildéîBéa ïðéáø÷îc± §©§§¦©§¥
dgec mzaxwdy xnelk ,mpnfa zxvrd zepaxw z` miaixwny

,aeh meiàðîéæ àãç da eâéìôéà àäi`ny zia ewlgp xak ixd ± ¨¦§¦¨£¨¦§¨
,dpynd ly `yixa zg` mrt df oica lld ziaeéànL úéa ,ïðúc¦§©¥©©

ïéàéáî íéøîBàaeh meiaàì ìáà ,íäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL §¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨Ÿ
,íäéìò ïéëîBñå úBìBòå íéîìL ïéàéáî ,íéøîBà ìlä úéáe ,úBìBò¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§§¦£¥¤
zaxwdy `tiqa aey xnele xefgl lld zia ekxved recne

.aeh mei dgec bgd zepaxw
aixwdl xzeny cnll ok` `id lld zia zpeek :`xnbd zvxzn

e ,mpnfa zxvrd zepaxw z`àëéøöz` cnll dpynd dkixv ± §¦¨
,`tiqae `yixa ,mipte`d ipya mzwelgnàäa ïðéòîLà éàc± §¦©§§¦¨§¨

zxvra ,`yixd ly oecipa wx z`f zcnln dpynd dzid m`y
`weecy xnel epiid mixeaq ,legd ini x`ya dlgyà÷ àäa§¨¨

éànL úéa éøîà,aeh meia zeler mi`ian oi`yøLôàc íeMî ¨§¦¥©©¦§¤§¨
maixwdløçîì,leg `edy aeh mei zxgnl ±àëä ìáà,o`k ± §¨¨£¨¨¨

,zay axra dlgy zxvra ,`tiqd ly oecipaeäì eãBî àîéà± ¥¨§
i`ny zia mdl micen dfay xn`pìlä úéáìmeia miaixwny §¥¦¥

,mini ipya mzaxwd dgciz aeh meia maixwp `l m` ixdy ,aeh
miinei mze` migecy jezn `nye ,miaxw mpi` zaya mb ixdy
dpynd dkxved okl .llk meaixwi `le mda reytl e`eai
z` migecy i`ny zia mixaeq dfa mby ,`tiqa epicnll

.oey`x meil mzaxwdàäa ïðéòîLà éàådpynd dzid m`e ± §¦©§§¦¨§¨
,zay axra zeidl dlgy zxvra ,`tiqa wx z`f zcnln

`weecy xnel epiid mixeaqìlä úéa éøîà÷ àäamzaxwdy §¨¨¨§¦¥¦¥
,bgd z` dgecøLôà àìc íeMîmaixwdl,øçîì`ed ixdy ¦§Ÿ¤§¨§¨¨

eryti `ny miyyege ,mini ipya mzaxwd dgciz ok m`e ,zay
,llk meaixwi `leàäa ìáàini x`ya lgy aeh meia ,`yixa ± £¨§¨

,xgnl maixwdl xyt`y ,reaydeãBî àîéàmiceny xn`p ± ¥¨
lld ziaéànL úéáì.aeh mei dgec mzaxwd oi`yàëéøöokl ± §¥©©§¦¨

.`tiqd mbe `yixd mb ekxved
zxvrl yiy xfrl` iax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:dray lk oinelyz,òîL àz,`ziixaa epipyyâç àlL éî± ¨§©¦¤Ÿ¨
lk dbibg oaxw aixwd `lyå ,çñtä éîé úòáLaixwd `ly in ok ¦§©§¥©¤©§

lk,âçä éîé úðBîL,zxvr ipinye zekeqd bg ini zray epiidc §©§¥¤¨
åa aixwd `ly in okúøöò ìL ïBLàøä áBè íBé,zereayd bg ± §¨¦¤£¤¤

ââBç Bðéà áeL.dbibg oaxw aixwdl cer leki epi` ±åàì éàî± ¥¥©¨
a aixwd `l m`y ,`ziixaa epipy `l m`dúøöò ìL áBè íBé¤£¤¤

.llk oinelyz zxvrl oi`y ixd ,aixwn epi` aey ,dbibg oaxw
:`xnbd zvxznàì,zxvr ly aeh meia `ziixaa xaecn oi` ± Ÿ

`ziixaa qexbl yi `l`,'çBáè íBé'ly oinelyzd mei epiidc §©
dnvr zxvrl la` ,bbeg epi` aey ,df meia bg `ly iny ,zxvr

.oinelyz yi

:dywne `xnbd zxfegçBáè íBé ãçc dpéî èBLôéð ,éëä éàgikep ± ¦¨¦¦§¦¨§©§©
ixdy ,mini dray `le ,cg` oinelyz mei wx zxvrl yiy o`kn
ini zray lk' epipy `le ,cigi oeyla 'geah mei' epipy zxvr iabl

.zekeqae gqta enk 'geah
:`xnbd zvxznàîéà`ziixaa qexbp ±'çBáè éîé',miax oeyla ¥¨§¥§©

.dray lk oinelyz zxvrl yi ok`e
oinelyz yiy xfrl` iax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd

:zxvrla äaø éðúc ,òîL àzíéîé äðî ,äøBz äøîà ,ìàeîL ø ¨§©§¨¥©¨©§¥¨§¨¨§¥¨¦
Lãç Lc÷åmiyelyd mei z` ycwle ,mei miyely xetql jilr ± §©¥Ÿ¤

,dxez dxn` oke .sqen oaxw ea aixwdl ,yceg y`x zeidläðî§¥
úøöò Lc÷å íéîémei z` ycwle ,mei miying xetql jilr ± ¨¦§©¥£¤¤

.zereayd bg zepaxw z` ea aixwdl ,zereayd bgl miyingd
,dfn df micneleåééeðîì Lãç äîycegd ini oipnay myk ± ©Ÿ¤¦§¨

jezn cg` mei lr epiidc ,eiiepnn cg` lr wx zrawp dyecwd
,yceg y`x dyrp dxitql miyelyd meidy ,minid oipnóà©

äééeðîì úøöòzrawp dyecwd ,zereayd bg ly oipna mb jk ± £¤¤¦§¤¨
.zereayd bg didi miyingd meidy ,oipndn cg` mei lr wx

:`xnbd zxxanåàì éàîy ,df cenila dpeekd oi` m`d ±øîb± ©¨¨©
zxvr micnelîy`xLãç,zepaxwd zaxwd onf iablLãç äî ¥Ÿ¤©Ÿ¤

ãçà íBé,cala cg` meia miaxw yceg y`x zepaxwy myk ± ¤¨
,yceg y`x meia wx epiidcóàd zepaxwúøöòa miaxwãçà íBé ©£¤¤¤¨

.mitqep minia oinelyz mdl oi`e ,cala
:`xnbd dgecàøañúå ,àáø øîào`kn zeywdl xeaq dz` ike ± ¨©¨¨§¦§§¨

,xfrl` iax lrïðéðî àì éòeáL ,ïðéðî éîBé úøöò eèàzxvrd ike ± ¨£¤¤¥¨¦¨¨¥Ÿ¨¦¨
,zereay oipna zipnp `le ,mini oipna wx zipnp,éiaà øîàäå§¨¨©©©¥

éîBé éðîéîì äåöî,minid z` xnerd zxitqa zepnl devn ± ¦§¨§¦§¥¥
,'xnerl cg` mei meid' xn`iyáéúëc(fh bk `xwie)íéMîç eøtñz' ¦§¦¦§§£¦¦

éòeáL éðîéîì äåöîe ,'íBé,zereayd z` mb zepnl devne ± ¦§¨§¦§¥¨¥
,'xnerl cg` reay meid' xn`iyáéúëc(h fh mixac)úòáL äòáL' ¦§¦¦§¨¨ªŸ

,ãBòå ,'Cì øtñzziUre'áéúk 'úBòáL âç(i fh my)zxvrdy ixd , ¦§¨¨§§¨¦¨©¨ª§¦
dn ,ok m`e ,zereay dl mipeny my lr 'zFraW bg' diexw©¨ª
mb `ed ,diiepnn cg`l zycwzn zxvrdy `ziixaa eyxcy
cg` meil zycwzn `idy ,zereayd oipnl mbe minid oipnl
zereayd oipnn cg` reayle ,aeh mei zyecw iabl minid oipnn

.oinelyz iabl
lirl `xnba(`"r),`irye` iax mya xfrl` iax ixac e`aed

d`ian `xnbd .zevnd bgl ywidn oinelyz zxvrl yiy cnly
:df oicl xg` cenilàø÷ øîà ,àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø éácoipra §¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¨©§¨

zxvr(`k bk `xwie),íúàø÷e'didi Wcw `xwn dGd mFId mvrA §¨¤§¤¤©©¤¦§¨Ÿ¤¦§¤
xn`p eixg`y weqtae ,'EUrz `l dcar zk`ln lM mklbk my) ¨¤¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£

(akíëøö÷áe'Nkz `l mkvx` xivw z`yie ,'LxvwA LcU z`R d §ª§§¤¤§¦©§§¤Ÿ§©¤§©¨§§ª§¤
lr s`e ycew `xwn `xwpy bg yiy ,miweqtd zekinqn yexcl

e ,ea xevwl xzen ok iteäæéàeze`àøB÷ äzàL âç`xwn eze` ¥¤©¤©¨¥
ycewBa øöB÷å,d`eaz,úøöò âç äæ øîBà éåämiweqtd ixdy §¥£¥¥¤©£¤¤

,jk lr le`yl yie .zxvr bg lr exn`p elldúîéàxzen izn ± ¥©
,zxvrd bga xevwláBè íBéa àîéìéà,zxvr ly envräøéö÷ ¦¥¨§§¦¨

éøL éî áBè íBéa,aeh meia xevwl xzen ike ±ïéîeìLúì åàì àlà §¦¨¥¤¨¨§©§¦
ly oinelyzd ini lr weqta xaecny yxtl jixv gxkda ±
oeikn ,'ycew `xwn' zxvrd xg`y minil `xew aezkdy ,zxvr
zeyrl xzeny s` ,zxvrd zepaxw z` mda milydl xyt`y

.oinelyz zxvrl yiy o`kn epcnle ,dk`ln mda
inelyzl micenild ipy z` mikixv recn zx`an `xnbd

:zxvrdàéòLBà éaø øîà øæòìà éaøc øîzéàc áb ìò óàås` ± §©©©§¦§©§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨
mya xfrl` iax cnl epnny zevnd bgl ywidd xn`p xaky

mewn lkn ,`irye` iaxéøèöàCl mb mikixv ±ïa øæòéìà éaøc ¦§§¦§©¦¡¦¤¤¤
÷òéá.miweqtd zekinqn cnelyéàcwx z`f micnel eid m` ± ©£Ÿ§¦

âç ìL ïéîeìLz äî ,àðéîà äåä ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaøcî¦§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨£¨£¦¨©©§¦¤©
,äëàìî úéiNòa øeñà úBvnälega md ely oinelyzd ixdy ©©¨©£¦©§¨¨

,gqt ly oexg` aeh meiae crendøeñà énð úøöò éîeìLz óà©©§¥£¤¤©¦¨
,äëàìî úéiNòaokl,á÷òé ïa øæòéìà éaøc ïì òîLî÷inelyzy ©£¦©§¨¨¨©§©¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

xzeny weqta yxetn ixdy ,dk`ln ziiyra mixzen zxvr
.mda xevwléàåwx z`f micnel eid m` ±,á÷òé ïa øæòéìà éaøcî §¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àìdìèìèì øzî ¯ úaLa ätLàì d÷øæ íà ìáà[`vxúBLîMä ïéáa éìk úøBz äéìò äéäå ìéàBä , £¨¦§¨¨¨©§¨§©¨ª¨§©§§¨¦§¨¨¨¤¨©§¦§¥©§¨
úaMä úñéðk úlçz àeäL[avx: ¤§¦©§¦©©©¨

לא  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
äìèìèì øúåî [àöø מבטלת לא לאשפה ההשלכה -

בשברים  להשתמש דעתו שאין מגלה אלא כלי תורת
כלי  תורת מהם בטלה וממילא כלים וכל 288לכיסוי ,

(ולא  מדעתו שמקצה מחמת בטלטול האסור חפץ
כל  במשך דינו לכלום) ראוי אינו עצמו שהכלי מחמת

השמשות  בבין השבת בתחילת שהיה כפי .289השבת
úáùä úñéðë [áöø לשימוש יותר ראוי שאינו כלי -

שהתלכלך  או שוב למלאותו ניתן שלא בקבוק כגון
אסור  - חוזר לשימוש ראוי אינו בשטיפתו שאף באופן

עצמה  בשבת הסתיים שימושו אם אפילו .290בטלטול

zetqede mipeiv
השו"ע),288) מלשון (בשינוי ל סעיף לעיל כמפורש

עליו  שיש מדבר לא כלי, תורת לבטל בידו אין ולעולם
מערב  השלכה (גם גמור מכלי שלא וכלֿשכן כלי תורת
תורת  לבטל בכוחה אין משימוש הכלי את מקצה בה שבת
כשמקצה  בטלטול לאסור מועיל שלא (כפי גמור מכלי כלי
רפו)) הערה לעיל (ראה להיתר שמלאכתו כלי כל  מדעתו
היה  ולו כלי), תורת אלא עליהם שאין כלים משברי רק אלא
לאסור  היה לאשפה השלכה ידי על כלי תורת לבטל בידו

עצמה. בשבת גמור כלי השליך אם גם בטלטול
זריק  מעתה "אלא ב) (קכד, בגמרא פפא רב שאלת שזו וי"ל
השלכה  ידי על שאם כלומר דאסור", ה"נ לגלימיה ליה
גמור  כלי בין לחלק אין כלי תורת להפקיע בכחו לאשפה
הוא  האיסור שיסוד נתחדש הגמרא ובתשובת כלי, לשברי
לכיסוי  בו ישתמש שלא דעתו שמגלה ידי (על הקצאה
ו[בתוס' עצמה, לשבת יום מבעוד בין לחלק יש ולכן כלים)
(כלי  גלימא בין לחלק יש ש]ממילא מבאר זרקה" "אם ד"ה

תמיהות  וסרו כלי, לשברי הקצאה בה מועילה שלא גמור)
המפרשים.

מחמת 289) הוא השברים טלטול איסור שיסוד כיון
הקצאה  דיני עליהם חלים כלי] לביטול [הגורמת הקצאה
שהוקצה  וחפץ שבת" לחצי מוקצה ש"אין הכלל ובהם
(כדלעיל  השבת כל מוקצה נשאר השמשות בבין מדעתו
השמשות  בבין מדעתו הוקצה שלא חפץ ואילו כז) סעיף
כלי  תורת ממנו פקעה לא וממילא השבת כל מוקצה אינו
שהי' כיון בדעתו רק תלוי דלא היכי ט: ס"ק תהל"ד (ראה
שבת  שבאמצע אף לטלטלה מותר השמשות בין עליה דעתו

נז). הערה לעיל וראה ממנו. דעתו הסיח
בבין 290) כלי תורת לו שהייתה ואף רנב, הערה כדלעיל

בבין  כלי ותורת לכלום ראוי אינו עכשיו הרי השמשות
ומקצהו  בשבת לשימוש הראוי לדבר רק מועילה השמשות
שבת  לחצי מוקצה דאין בטלטול שמותר בשבת מדעתו

רפט. הערה כדלעיל

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

לדירה: מוקפים נקראים מקומות איזה דין שנח סימן ב חלק

ÊÈ מותר סאתים מבית פחות הוא הנזרע מיעוט אם ...אבל
שכל  פי על ואף לתוכו ומבית לבית מתוכו אף לטלטל
לא  שאם הם שוים סאתים מבית ופחות סאתים בית קרפף
כאן  מכלֿמקום לבית, מהם מטלטלים אין לדירה הוקפו
אצלו  בטל המיעוט הרי הוא לדירה ומוקף זרוע אינו שהרוב
מקום  הוא שאז המשכן כחצר סאתים בו יש כן אם אלא
הזרוע  ממקום לבית לטלטל אוסרים ויש בטל ולא חשוב
סופרים  בדברי הלכה ולענין זרוע שאינו ממקום ומתירים

המיקל. אחר הלך

לטלטל  אסור סאתים מבית יותר הוא הזרוע המיעוט ואם
כרמלית  הוא הזרוע שהרי אמות בד' כיֿאם הקרפף בכל
והשאר  לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף כדין

במילואו. לו פרוץ הוא נזרע שלא

בו  אין אם אבל שנזרע סאתים מבית יותר בקרפף זה וכל
הזרעים  אם להסתפק יש כולו אפילו ונזרע סאתים בית אלא
שאחורי  רחבה או בחצר להסתפק יש וכן הדירה מבטלים
שמא  כי דירתן מבטלים הזרעים אם רובה שנזרע הבתים
שאינו  סאתים מבית יותר קרפף דירת אלא מבטלים אינם
בכל  להחמיר ויש לדירה שהקיפו פי על אף כ"כ דירה חשוב

זה.

* * *
מחיצה  ביניהן ואין בחצירו זרוע גינה לו שיש מי לפיכך
סאתים  בית אין אפילו החצר רוב הוא הזרוע אם כהלכתה
לבית  ומהחצר מהזרוע יטלטל לא הזרוע עם החצר בכל
והמיעוט  החצר דירת מבטלים הזרעים שמא כי להם ומבית
לדירה  הוקף שלא כקרפף החצר כל והרי הרוב לגבי בטל
לבית  ממנו מטלטלין אין סאתים מבית פחות הוא שאפילו
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אין  סאתים מבית יותר הוא הזרוע עם החצר כל ואם
יותר  קרפף כדין אמות בד' כיֿאם החצר בכל מטלטלין
מוקפת  היא שהחצר ואף לדירה הוקף שלא סאתים מבית
מבית  ליותר להשלימו שבה הזרוע עם היא מצטרפת לדירה

במיעוטה. אצלו בטלה והיא הואיל סאתים

מבית  יותר לבדו בו יש אם החצר מיעוט הוא הזרוע ואם
אמות  בד' אלא בה לטלטל שלא החצר כל  אוסר סאתים
סאתים  בית בו יש ואם במילואה לו נפרצה והיא הואיל
אין  ואם לבית החצר מכל לטלטל שלא להחמיר יש בלבד

מה  לטלטל אפילו להקל יש סאתים בית או בו לבית זרוע
להפך:

ÁÈ אוסר הזרוע אין כהלכתה מחיצה ביניהם יש אם אבל
סאתים  מבית יותר הוא הזרוע אם אלא כלל החצר על
הוא  ואם אמות ד' בתוך אפילו לתוכו מחצר לטלטל אסור
אבל  בחצר או בו ששבתו בכלים מותר פחות או סאתים בית
לשתות  או לאכול שלא ראוי כן על בבית ששבתו בכלים לא
אינו  לדירה והיקף בזה ליזהר אפשר אי כי בשבת בגינה

שנתבאר: כמו הדירה מבטלים שהזרעים בגינה מועיל

* * *
ËÈ מים בו ונכנסו לדירה שהוקף סאתים מבית יותר קרפף

דירה  לך שאין הדירה מבטלים אין לשתיה ראוים אם
יותר  הוא שם שנתפשטו המקום אם ואפילו מזו מעולה

הרבה. עמוקים הם אפילו סאתים מבית

בעמקם  שיש והוא כזרעים דינם לשתיה ראויים אינם ואם
כטיט  הם הרי טפחים עשרה בעמקם אין אם אבל טפחים י'

לעצמם. רשות חולקין שאין ורקק

הילוך  בתוך טפחים י' מתלקט אם טפחים י' בעמקם וכשיש
כמו  הקרפף לשאר בינם למחיצה נחשב עצמם הם אמות ד'
נאסר  הקרפף שאר ואין שנ"ו וסי' שמ"[ה] בסי' שנתבאר

במילואו: לו שפרוץ מחמת

Î סאה בית וקירה לדירה הוקף שלא סאין ג' בית קרפף
כאילו  התקרה פי את רואין (שאנו בכולו לטלטל מותר
סאין  בית הב' בין ומפסקת וסותמת יורדת מחיצה היא
אומרים  (שאין משופע הוא הקירוי אם ואפילו לשלישית)
הקילו) כאן ש[ס]"א בסימן כמ"ש וסותם יורד תקרה פי בו
הקירוי: בסוף גמורה מחיצה היתה כאילו רואין מכלֿמקום

‡Î לדירה הוקף שלא מצומצמים סאתים בית קרפף
שמקום  מפני אסור הקרפף לחצר במילואו שנפרץ
סאתים  בית על יותר ונעשה מייתרו שנפרצה המחיצה
יותר  ואינה במילואה לה אינה זו פרצה אם מותרת והחצר
הוא  ולהלאה כאן קצר הוא שהקרפף (וכגון אמות מי'
שנים  פי על יתר ארכו יהא הרי כן לא שאם והולך מתרחב
נפרצה  לא אפילו אמות בד' אלא בו מטלטלין ואין ברחבו

כלל).

מכאן  גיפופין בו נשארו אלא במילואו נפרץ לא אם אבל
של  הפנימי שחודן לפי מייתרו הפרצה מקום אין ומכאן
רשות  הוא ולחוץ הפנימית ומחודן וסותם יורד הגיפופין

אם  לאסקופה מבית לטלטל אסור זה שמטעם עצמו בפני
שמ"ו. בסי' שנתבאר כמו ד' רוחב משקוף עליה אין

ארכו  כתלי כן אם אלא אסור אינו במילואו נפרץ (ואפילו
ג' שם מופלגים והם החצר חלל לתוך ונכנסים בולטים
בגיפופי  הוא ניתר כן לא שאם החצר אורך מכתלי טפחים

ש"ס): בסי' שיתבאר כמו החצר

* * *
·Î כך ואחר לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף

כלום  מועיל אינו זה שפתח דירה מבית פתח בו פתח
ידי  על והותר מעשר יותר שניה מחיצה עשה כך ואחר
בטלה  ידיה שעל הפתח פתיחת אחר שנעשית זו מחיצה
כך  ואחר לדירה עשייתה היתה שלא הראשונה המחיצה
הואיל  בו אומרים ואין לאיסורו חזר השניה זו מחיצה נפלה

הראשונה: מחיצה עכשיו לו ותועיל הותר והותר

הבתים: שאחורי רחבה דין שנט סימן ב' חלק

ולא ‡ סאתים בית על יתירה הבתים שאחורי רחבה
כדין  אמות בד' אלא בה מטלטלין אין לדירה הוקפה
סאתים  בית אלא בה אין אם אבל לדירה הוקף שלא קרפף
לתוכה  ומבית לבית מתוכה לטלטל ומותר קרפף דין לה אין
פי  על אף קרפף כמו הבית מן מחולקת רשות שאינה לפי

לדירה: הוקפה שלא

אם · אפילו הקיפה כך ואחר מביתו פתח בה פתח ואם
הוא  הגורן שבשביל אומרים אין לבית בינה גורן שם יש
נפתח  סתמא אלא לרחבה פתח כאן ואין זה פתח שנפתח
בכולה  לטלטל ומותר לדירה מוקפת היא והרי לרחבה

סאתים. מבית יותר היא אפילו

הבתים  שאחורי בחצרות מלטלטל נזהרים אנו שאין ומה
שנ"ח  בסימן כמ"ש לדירה מוקפת סתמן הזה שבזמן משום

קרפף: גבי

* * *

לשבת: מחיצות היקף דין שס סימן ב' חלק

שתי ‡ כגון גרועות מחיצות והקיף בבקעה ששבת יחיד
בסי' שיתבאר דרך על שתי בלא ערב או ערב בלא
מן  גמורה היחיד רשות לעשותה מועילות שהן שס"ב
מרשות  לתוכו והזורק מילין כמה בו יש אפילו התורה
מועילות  אין סופרים מדברי כן פי על אף חייב הרבים
אלא  גמורה היחיד לרשות ומתוכן בתוכן הטלטול להתיר
כן  עשה אפילו מותר ואז סאתים בית רק בתוכן כשאין
אבל  גמורות מחיצות לעשות לו שאפשר פי על אף בישוב
אלא  בתוכן מטלטלין אין סאתים מבית יותר בתוכן יש אם
גמורות  במחיצות המקיף אבל בכרמלית כמו אמות בד'
סאתים  מבית יותר בתוכן יש אפילו בתוכן לטלטל מותר
בהן  לדור הקיפן שהרי לדירה הוקף שלא כקרפף ואינן

בשבת:

גרועות · מחיצות והקיפוה בבקעה שחנתה שיירא אבל
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מאד גדול היקף הוא שהם אפילו שמתוך בכולו מטלטלים
פחותים  רבים ואין צרכם כל לטלטל להם התירו רבים
שלא  צרכם מכדי מדאי יותר יקיפו שלא ובלבד משלש
כליהם  לתשמיש להם שא"צ פנוי סאתים בית ישאר
בכל  מטלטלין אין פנוי סאתים בית נשאר אם אבל ובהמתם
למקום  במילואו פרוץ הוא שהרי אמות בד' אלא המוקף

הפנוי. סאתים לבית דהיינו האסור

אם  אבל סאין שש על יותר כשהקיפו אמורים דברים במה
להם  סאתים בית שנשאר פי על אף שש על יתר הקיפו לא
ולכל  שלשה שהם כיון מותר סאין ד' אלא להם שא"צ פנוי
סופרים  בדברי הלכה ולענין חולקין ויש סאתים לו יש אחד

המיקל: אחר הלך

יחד ‚ לשניהם ואין כיחיד דינם בבקעה שחנו שנים אבל
ליותר. צריכים שהן פי על אף בלבד סאתים בית אלא

ויש  שיירא להיות עמהם מצטרף אינו נכרי עמהם יש ואם
לקטן: הדין שהוא אומרים

* * *
ומת „ סאתים מבית יותר צרכם כל והקיפו שלשה היו

שנכנסה  כיון כולה השבת כל מותרים בשבת מהן אחד
הותרה. והותרה והואיל בהיתר שבת

עליהם  וניתוספו סאתים מבית יותר והקיפוה שנים היו
גורמת: שהשבת באיסור שבת שנכנסה כיון אסורים בשבת

לדור ‰ זה בצד זה לעצמו אחד כל והקיפו שלשה היו
והאמצעי  רחבים החיצונים אם יחד  ועירבו בשבת בהם
והחיצונים  להחיצונים במילואו פרוץ האמצעי שנמצא קצר
גיפופים  להם יש אלא לאמצעי במילואם פרוצים אינם
מושלים  החיצונים דיורי הרי ומכאן מכאן עליו עודפים
בתוכו  דרים כן גם הם כאלו רואים שאנו דהיינו באמצעי
לבינם  בינו לחצוץ מחיצה אין שהרי ביחד שלשה יש והרי
שאינו  להם זויות כקרן הוא והרי במילואו להם שנפרץ כיון

אפילו  באמצעי לטלטל מותרים ולפיכך לעצמו רשות חולק
בחיצונים  ואף שיירא בו שנעשו כיון הרבה גדול הוא
שהוא  להאמצעי כחצר נחשבים שהם לפי לטלטל מותרים
שהחיצונים  אומרים ויש שיירא בו שנעשו להם דירה בית
אחת  רשות אינם הם שהרי סאתים עד אלא מותרים אינם
אחד  היקף ואם ביניהם המפסיקין גיפופיהם מפני זה עם זה
פרוץ  הוא שהרי אסור האמצעי גם מסאתים יותר מהם
אלא  בו שאין השני החיצון אבל האסור למקום במילואו
המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה ולענין מותר סאתים

* * *
Â פרוצים החיצונים שנמצאו מהחיצונים רחב האמצעי ואם

עודפים  גיפופים לו יש והאמצעי לאמצעי במילואם
אין  בזה ויחיד בזה ויחיד בזה יחיד אם ומכאן מכאן עליהם
החיצונים  דיורי שהרי סאתים בית אלא אחד לכל נותנין
האמצעי  אלא במילואו פרוץ אינו שהוא כיון באמצעי אינם
שאין  ונמצא במילואם לו פרוצים שהם מהם אחד בכל הוא
אינם  שהחיצונים והאמצעי הוא שנים אלא מהם אחד בכל
המפסיקין  האמצעי גיפופים מפני זה עם זה מצטרפין
לבדו  הוא סאתים מבית יותר מהחיצונים אחד ואם ביניהם
המפסיקין  גיפופין לו שיש כיון נאסר אינו והאמצעי אסור

השני. החיצון לומר צריך ואין

יתירה  לחיצונים אמצעי שבין הפרצה תהא שלא ובלבד
שס"ב. בסי' כמ"ש אוסרת פרצה שהיא אמות מעשר

אסורים  החיצונים גם סאתים מבית יותר האמצעי אם אבל
במילואם. לו פרוצים שהם כיון

שנים  או באמצעי ושנים מהחיצונים אחד בכל יחיד אם אבל
לשנים  נותנים באמצעי ויחיד מהחיצונים אחד בכל
הם  האמצעי דיורי כאילו רואים שאנו צרכן כל החיצונים
וגם  מהם אחד בכל ביחד שלשה הם והרי מהם אחד בכל
לחיצונים  כחצר נחשב שהוא לפי צרכן כל מותרים באמצעי

שנתבאר: הראשונה סברא לפי
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דוקא ‡Í(נו) יצירה בבחי' למה להבין יש עדיין הנה
שמות  וב' וח"ת דח"ע יודי"ן בב' וייצר אמר
היצירה  על יתכן ואיך כו'. בבריאה ולא אלקים דה'
שמות  ב' בזה שיאמר נ"ח בו שנפח קודם דומם בעפר
אמר  שכבר אחר ביצירה הדבר שכפל ומהו דוקא. הללו
כתיב  הנה אך כו'. בצלמו האדם את אלקים ויברא
מדרגות  ג' יש הרי עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי
מיני  ג' והן כו'. בי נפחת יצרת בראת שאו' כמו בי"ע
קדמאה) אדם הזהר ובל' א"ק (שנק' דבריאה אדם
דעשיה  ואדם בכלל) וא"א ע"י שהוא דיצירה (ואדם
דאדם  מדרגות ג' בענין במ"א (וכמ"ש ומל') ז"א (בחי'
עצמה  הנשמה כמו הוא דפנימי וחצוני ואמצעי פנימי
הנשמה  מן שנתחבר האור הוא ואמצעי כלל גוף בלא
כבר  כאשר האברים חיצוניות הוא וחצוני בגוף
מיני  ב' רק הן כלל ודרך כו'). בגוף הנשמה נתלבשה
ומה  שמו מה ד) ל, (משלי וכתיב מ"ה נק' דאדם אדם
שנקרא  בעצם מ"ה בחי' הוא שמו מה פי' כו'. בנו שם
אדם  והוא אדה"ר נק' וגם דאצי' אבא אור בחי' ח"ע
אדם  בחי' הוא בנו שם ומה דבריאה אדם שנק' קדמאה

ח"ת  בחי' והוא ז"א בחי' שהוא דיצי' אדם בחי' בתרא'
מעין  דיעקב שופרי' א) נח, (ב"ב אמרו שע"ז דיעקב
במלוי  ע"ב שם ענין ג"כ וזהו כו'. דאדה"ר שופרי'
והוא  כו' דז"א אלפי"ן במלוי מ"ה ושם דח"ע יודי"ן
גוף  על דקאי כו' וייצר מ"ש אך כידוע. יצירה בבחי'
האדם  את וייצר כמ"ש אדם נשמת בו שיש האדם

באפיו ויפח אופנים ואח"כ בג' יתפרש זה הנה כו'.
מיני  ב' שיש כידוע האדם בנפש זה ויובן כו' דבי"ע
בעצמו' והוא לגמרי הרצון מן שלמעלה חכמה א' חכ'
עצם  נקודת עיקר להיות נמשך שמשם ממש הנפש
שאו' (כמו לדין או לחסד להיפוך או כך אם הרצון
חו"ג  המדות בחי' שם גם יש הרי כו') מלפניך יה"ר
לחסד  הרצון עצם התפעלות להיות הן ואמנם עכ"פ.
א' וירא דכתיב במבול (כמו כו' לממוצע או לדין או
כו'). הארץ ימי כל עוד אמר ואח"כ כו' רעת רבה כי
למה  וטעם בחכמה שרש אלה למדות שיש ובהכרח
בעצמות  הכל וזה כו'. כך ולא כך הרצון נקודת יולד
רצון  זה ונק' הרצון נקודת התפשטות נגלה שלא עדיין
העצמות  בהעלם מוחלט הוא שכבר הקדומה וחכ'
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וחכמה  ברצון דבריאה אדם שנק' א"ק בחי' (והוא
המוחלט  רצון כמו עדיין העצמות בהעלם והכל ומדות
בזה  שיש כלל בגילוי בא לא ועדיין בנין לבנות בעצמו
כו'. החכ' מן ונתחלק שנמשך כך ולא כך דחו"ג מדות
לאחר  ואמנם כו'. בכללות דבריאה אדם הנק' וזהו
אע"פ  לרצון טעם שיולד כך ולא כך הרצון שנגלה
נק' מ"מ ממש הגלוי וטעם שכל לגבי כמוס טעם שנק'
הרצון  בעל בעצמות הקדומה החכמה העלם לגבי גילוי
וטעם  מחכ' שנתחלקו זה שברצון המדות והוא הנ"ל.
ומדות  וחכ' רצון בחי' וזהו כו'. בגילוי הבא זה לרצון

ההעלם  מן גילוי בבחי' שבא דיצי' אדם שנק' דא"א
מאחר  הנ"ל) הקדומה וחכ' הקדום הרצון דעצמות
שמתחלק  רק עכ"פ בגלוי בעצם רצון בחי' יש שכבר
כך  דא"א ח"ס בחי' כמוס טעם שנק' (וטעם חכ' ע"פ
בא  ואח"כ כו') שבו המדות בחי' שהן כו' כך ולא
חו"ב  בחי' שהוא ממש גלוי וטעם בשכל הנגלה הרצון
בחו"ב  מורכב רצון נק' שזה השכל ע"פ מדות להוליד
כו'. המדות להוליד תמצא מאין והחכ' א' וע"ז כו'.
בבחי' בא להיותו דעשיה אדם שנק' ז"א בחי' (וזהו

וד"ל): כידוע ממש או"כ
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a"lxz - l`eny zxez

‰ÎÂÒÂ רבה אהבה הוא יומם פי' יומם, לצל תהי'
ועשית  בד"ה ע' (הג"ה הדעת מן שלמעלה
ובד"ה  דאהרן, אה"ר מענין בהעלותך ובד"ה קדש בגדי
והיא  עכ"ה), ביום הנרות הטבת בענין חנוכה ענין
כנ"ל  יצחק, בחי' ולב במוח נרגשת שאינה הוי' חדות
מ"ח  באר שע"י (הג"ה כו' באר מבוא בא ויצחק ע"פ
פ' בת"א עמ"ש העליון ועונג צחוק יצחק בחי' נמשך

עכ"ה). אבי בית אל בשלום ושבתי בפ' ויצא
ÍÎÒ‰Â כדי היומם את להסתיר וההסתרה הצל הוא

פ' תו"א ע' (נ"ב האדם על שורה להיות שיוכל
אל  וארא בפי' וארא כו' אלקים וידבר בד"ה וארא
שכדי  נת' דלשם יבנה, חסד עולם שדי, באל כו' אברהם
פי' שזהו שבנפש באהבה העליונה אה"ר גלוי שיומשך
ע"ש, כו' שדי באל בחי' ע"י צ"ל כו' אברהם אל וארא
ובמ"א  יתלונן, שדי בצל נאמר והסכך הצל שכמ"כ וי"ל
ועשית  וזהו בנפש, זו אה"ר גלוי נמשך המצות שע"י נת'
הראשון  השמים האזינו ובד"ה כו', לאהרן קדש בגדי
חסיד, הארץ עם ולא ארז"ל ולכן התורה, ע"י שזהו פי'
ע"י  איך היהודים וקבל ובד"ה רואים העם וכל בד"ה וע'
מענין  וע' רבה, אהבה והיינו כו' ושוב רצוא נמשך מצות
פ"א  ושם פ"ג, שלח השמיני ביום בד"ה דסוכות אה"ר
הי' וכן דאהרן, עננא ונק' עכ"ה) יתלונן, שדי בצל בענין
(הג"ה  להם זורח השמש היתה שלא במדבר, כבוד ענני
היינו  יותר מלמעלה כ"א כו' ומגן שמש בחי' לא ר"ל
עליהם, המקיפים השראת שהיה מפני עכ"ה), מבינה
ואז  תחלה בעדו שיסתיר כ"א גבוה דבר שיתגלה וא"א
על  שורים המקיפי' כמו (נ"ב כו' ההסתר על ישרה

פעמייך  יפו מה ע"פ בביאור מזה עמ"ש הלבושים,
כ"א  בשמש לראות אדם יוכל לא כאשר כמו עכ"ה),
(נ"ב  הענן בתוך משה ויבא ע"פ במ"א וכמ"ש מסך, דרך
לבושים, נק' שהמצות ענין שזהו ושם חיי פ' בת"א ע'
כו' אומרים ב"ש חנוכה נר ת"ר בד"ה ג"כ מזה וע'
כ"כ  שנשפל עצמו המקיף מכלל הוא שהענן עכ"ה)
כ"ט  סי' באג"ה ע' (נ"ב כו' המקבל מן למטה שיהי'
צילא  הוא הסכך וכמו"כ עכ"ה). אחעט"ב בד"ה
דמקיפים  האורות ע"ס הם מהימנותא פי' דמהימנותא,
בד"ה  תרומה פ' בת"א ע' (נ"ב מהות בלי מ"ה בלי שהם
להאיר  יוכלו ולא עכ"ה). דמהימנותא רזא מענין יתנך מי
וכמו  כו', תחלה להם והסתרה צל דרך כ"א הנפש בתוך
לך  בד"ה ע' (נ"ב המושג מעומק דוקא שנמשך המשל
פרעה, אל ויצוום בד"ה הקדמוני משל בענין ומ"ש לך,
ומובן  עכ"ה), השני דרוש בפוריא לבסומי בד"ה ובת"א
המשכת  מכלל והסכך הצל גם החג ימי שכל למשכיל
המסכים  כל שהוסרו הוא ובשמע"צ הם, המקיפים
פרזונו  צדקת ע"פ עמ"ש (נ"ב כו' המקיפים כל ונתגלו
להחומת  מבטלים ובשמע"צ חומת, אותיות חותם שיש
פרזונו  צדקת תשב פרזות בבחי' ונעשה ההוא, והחותם

עכ"ה). ע"ש, כו'
˘"ÓÚÂ אהבה בענין נח דפ' רבים מים לד"ה בהגהות

לא  רבים מים ממדרגת שלמעלה עליונה
אה"ר  כי אפ"ל ועד"ז האהבה, את לכבות יוכלו
אה"ר  כטל אהי' ועי"ז כגשם, ויבא ענין זהו דיוהכ"פ
האזינו  סד"ה ע' הנ"ל, עליונה אהבה בחי' דסוכות

השלישי. השמים
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ולא ‰Â‰צח) מציאותו נודע המשכיל דכח ידוע
החכ' כמו ידוע אינו דמהותו דהגם מהותו
(דהגם  כו' הוא ומה איך ומרגישים יודעים שאנו הגלוי'
כי  לבד מציאותו רק ג"כ הוא גלוי בהשכל שידיעתנו
את  יודעים אנו הרי מ"מ הרוחני מהות יודעים אנו אין
מקור  משא"כ כו'), שהוא כמו ממש הכח מציאות
הרי  מ"מ כו', הוא ומה איך יודעים אנו אין השכל
השכל  בא שמשם מקור שיש מרגישים אנו מציאותו
הרי  חדשה השכלה איזה על כשבאים שהרי גלוי,
נתחדש  שכאן לא מקום, מאיזה שבא מרגישים
מרגישים  שאנו הרי מקור, מאיזה שבא כ"א ההשכלה
יודעים  אנו וממילא כו', גלוי השכל ע"י השכל מקור
בו  שיש היולי כל כמו הגלוי על המקור עילוי ג"כ
מושלל  אינו ושמ"מ שממנו הגילוי על הנ"ל עילוי
ענין  כמו השכל ממקור גילוים יש וגם כנ"ל. כו' לגמרי
ע"י  הוא שכ"ז הנ"ל, מדעתו ומבין נעלמת השגה
דדוקא  לחכימין חכמתא יהיב שהרי גלוי השכל
כח  מעצם חכמתא יהיב הגלוי השכל בכח לחכימין
השכל  מהכח גם גילוים להיות יכולים וגם כו', החכ'
מכולם  יותר ומתלמידי כמו או"ח בכח העצמי ההיולי
גלוי  השכל ע"י הוא שכ"ז רבו את המחכים כתלמיד
אינו  ממקורו גלוי השכל שהתהוות לפי הוא וכ"ז כו'.
כו', ההעלם גילוי בבחי' כ"א ממש התחדשות בבחי'
ומרגישים  יודעים היינו לא התחדשות בבחי' הי' שאם
כזה  באופן ההמשכה הי' שלא (היינו המקור את
בדרך  שהוא מאחר כו'), מקור מאיזה שנמשך שיורגש
החכ' כח מעצם גילוים הי' שלא וכ"ש כו', ערוך אין
הוא  עי"ז ההעלם גילוי בבחי' שהוא ע"י כ"א כו',
הגילוים  וגם כו'. ממנו והגילוים המקור מציאות הרגש
מ"מ  והסתירים ההעלמו' ע"י שזהו הגם העצמי מכח
וליבון  בירור ע"י זהו שהרי גלוי, השכל ע"י ה"ז
א"ע  ומייגע בשכלו שמעיין שע"י וגם גלוי, דהשכל
העצמי  מהכח גילוים לידי בא ה"ה הקושיות לתרץ
אינו  ההמשכה שאופן (ולפי גלוי השכל ע"י הוא שכ"ז
כו', שייכות איזה בבחי' כ"א לגמרי ערוך אין בדרך
הוא  העצמי השכל מכח שנמצא שמה פצ"ו וכמשנת"ל
גילוים  יהיו ואם הגלוי, שכל לא השכל מקור דוקא
מכ"ז  ביותר, נעלים שכליים ה"ה העצמי השכל מכח
הבדל  הי' לא דאל"כ לגמרי ערוך בדרך זה שאין מובן
בין  הפרש הי' לא וגם גלוי לשכל השכל מקור בין
דאצי' בע"ס יובן מזה והדוגמא כו'). הגילוים אופני

הנעלמות, מהמחשבות גילוי בבחי' שהן זאת דלבד
מגלים  ה"ה לבד ההעלם גילוי בבחי' שהן עי"ז הנה
כו'. הספירות מקורי היינו הנעלמות המחשבות את גם
רעיון  מכל הנעלם שכל נק' סתימאה דחכ' ידוע דהנה
הגלוי' חכ' בחי' כמו חכ' מציאות בבחי' שאינו
ומ"מ  כו', במח' עלה כך שתוק בענין פי"ד וכמשנת"ל
בין  ההפרש וכידוע החכ'. מבחי' לגמרי מושלל אינו
חכ' בחי' הוא מופלא דשכל מופלא, לשכל נעלם שכל
לגמרי  שמופלא העצמי) ההיולי כח (כמשל דעתיק
לגמרי  מופלא אינו נעלם שכל משא"כ החכ', מגדר
כו' הגילוי אל השייך העלם בחי' והיא החכ' מבחי'
הגלוי' חכ' לגבי החכ' מן למעלה שהוא (ומה
נעלמת  שהשגה כמו זהו כו', שתוק בענין כמשנת"ל
אין  הוא וגם חכמים משארי לגמרי נעלם היא הנ"ל
ושכל  חכ' בחי' ה"ז ומ"מ גילוי, לידי להביא ביכולתו
עכ"פ  מציאותה שנודע הוא נק' שח"ס וידוע כו').
מקור  בחי' להיותו והיינו שאמר, ברוך בפי' בסי' כמ"ש
כו' ח"ס בחי' מציאות ג"כ נודע החכ' ע"י ע"כ לחכ'
החכ' דגילוי באצי' הוא מציאותו שנודע מה (והעיקר
גילוי  בבחי' וח"ס ממש המהות גילוי בבחי' הוא שם
דבבחי' הא' וידעת ד"ה בלק"ת ועמ"ש כו', המציאות
ובבחי' המציאות ידיעת שייך חכ' בחי' דהיינו ממכ"ע
ומבו' כו', האמונה הו"ע הכתר בחי' דהיינו סובב
בבחי' היא החכ' באצי' אבל כך אצלינו שזהו במ"א
מבו' וגם כו'. המציאות בהשגת וח"ס המהות השגת
סובב  בבחי' שגם באמונה הדעת בענין הב' בהבי' שם
אצלינו  גם וזהו כו', המציאות והרגשת השגת שייך
בחי' מציאות להשיג יכולים הנבראים שכל וכמש"ש
ממש  הסובב בחי' זה אין ח"ס בחי' וגם כו', הסובב
מציאותו  מושג הסובב גם אך כו', או"פ מקור שזהו
וכמו  ח"ס מבחי' וגילוים המשכות יש וגם וכמשי"ת).
והחכ' נעלמת השגה בחי' וכמו דאורייתא ורזין סודות
נעלמת  ההמשכה מבחי' הוא שכ"ז כו' מדעתו דמבין
קושיות  ע"י בנפש עד"מ וכמו כו'. ח"ס דבחי'
העצמי, ההיולי מהשכל גם גילוים יהיו ותירוצים
אורות  גילוים יהיו הבירורים שע"י למעלה הוא כמו"כ
שיתגלה  תורה טעמי וכמו דעתיק, חכ' מבחי' עצמיים
ע"י  שזהו עתיק פנימיות מבחי' משיח ע"י לעתיד
למאן  לו למחכה יעשה וכמ"ש דעכשיו, הבירורים
בחי' סתימאה עדן בחי' גילוי יהי' שעי"ז כו' דדייק
בחי' ע"י הוא וכ"ז במ"א. וכמ"ש כו' העצמי ההעלם
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היו  לא דאצי' חכ' בחי' ח"ו לולא כי כו', דאצי' החכ'
ולא  לגמרי ונעלם סתום הי' הכל כ"א הנ"ל הגילוים כל
החכ' ע"י הכל הנ"ל הגילוים וכל כלל, גילוי שום הי'
דבחכ' החכ' ע"י הן הבירורים כל דהרי וגם כו', הגלוי'
האורות  גילוי גם הגילוים כל הן ועי"ז כו', אתברירו
דאצי' הע"ס כל וכן דאצי' דחכ' וזהו כו'. עצמיים

כו'. הנעלמות המחשבות את לנו מגלים
Ù"ÚÂ דבזהר בימים, בא זקן ואברהם מ"ש יובן הנ"ל

הלבושין  והן עילאין יומין באינון בימים בא אי'
והיינו  במ"א, וכמ"ש הזמן בחי' בימים שבאים דתומ"צ
המשכה  בבחי' שיהי' האור אחיזת הוא הלבושים שע"י
ואי' זקן ואברהם וזהו פצ"ב, וכמשנת"ל כו' והתגלות
בימים  בא ועז"א כו', הי' בישיבה ויושב זקן במדרש
האור  והתגלות המשכת הוא שעי"ז עילאין ביומין שבא
הי' אברהם דעד להאיר התחיל אברהם דהנה כו'.
שפרסם  להאיר התחיל ואברהם באפילה מתנהג העולם
בחי' והן כו', בגמ"ח העובדות ע"י בעולם אלקותו
ובמדרש  כו'. האור והתגלות המשכת הוא שע"י היומין
לעוה"ז  ולא ימים בבחי' שהוא לעולם שבא הנעלם
דמהתהוות  פצ"ה שנת"ל כמו והיינו לילה, שנק'
לילה, נק' שעוה"ז וזהו אלקות יודעים אינו העולם
הספי' שע"י האצי' עולם היינו ימים שבבחי' ועולם
ימים  בבחי' שהוא לעולם שבא זהו אלקות גילוי הוא
אברהם  את ברך וה' ומ"ש כו'. דאצי' הע"ס בחי' היינו
המחשבות  בחי' התגלות הוא האורות שע"י מה היינו
ברך  וה' ע"ז ואומר כו', מאצי' שלמעלה הנעלמות
המשכת  דהנה כו'. מלמעלה המשכה בבחי' שזהו

עצמו  בכח הוא דתומ"צ הלבושין ע"י האור והתגלות
זהו  הנעלמות מח' דבחי' ההמשכה אמנם כו', ועבודתו
חכמתא  דיהיב ולהיות כו', מלמעלה שנותנים מה
עצמו  בכח בימים שבא לאחר זהו כנ"ל דוקא לחכימין
העליונה  בההמשכה אברהם את ברך וה' אז ועבודתו
במדרש  ומש"א כו'. מאצי' שלמעלה הגילוי בבחי'
שמאיר  בירורים ע"י שבא מה זהו ביצרו שהשליטו
שהשליטו  וענין כו', הגנוזות דע"ס העצמיות מבחי'
הבירור  הגמר והו"ע עוד ללחום שא"צ היינו ביצרו
ואברהם  וזהו כו'. דהע"ס העצמיות דבחי' הגילוי דאז
המשכת  הוא היומין שע"י היינו בימים בא זקן
גילוי  בחי' הוא דאצי' הע"ס שע"י וגם האור והתגלות
בהגילוי  אברהם את ברך וה' ועי"ז כו'. בעולם אלקות
גמר  היינו ביצרו שהשליטו וענין כו', הגנוזות דע"ס
כו'. הגנוזות דע"ס העצמיות מבחי' שמאיר הבירורים

.¯ÂˆÈ˜,גלוי השכל ע"י נודע המשכיל דכח וידוע
גילוים  ויש ההעלם, גילוי שהוא לפי והיינו
חכמתא  דיהיב הגלוי' החכ' ע"י החכ' כח מעצם
הגם  העצמי ההיולי מכח הגילוים וגם דוקא, לחכימין
והדוגמא  גלוי, השכל ע"י הוא מ"מ או"ח, בדרך שזהו
עי"ז  ההעלם גילוי בבחי' דאצי' ע"ס דלהיות למעלה
(ובאצי' דאורייתא הרזין והן ח"ס, מבחי' גילוים יש
החכ' בכח שהן הבירורים וע"י מציאותו) נודע ח"ס
יובן  ובזה לו. למחכה יעשה עצמים, אורות גילוים יהי'
שבבחי' בעולם ובמה"נ בימים בא זקן ואברהם מ"ש
והשליטו  הנעלם גילוי ברך וה' ועי"ז אצי', היינו ימים

הבירורים. שע"י העצמיות גילוי הוא ביצרו

b"xrz ,dxy iig t"y .c"qa
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"íéãåäéä ìá÷å"לעשות החלו אשר .1את

על 2הגמרא  וקבלו תשובה, אז עשו הם כבר". שקבלו מה "קיימו הם אחשורוש, בימי שאז, אומרת
מתןֿתורה. בשעת עצמם על  שקבלו מה כל את לקיים עצמם

יותר  קרירים נעשו הם לזמן ומזמן אחשורוש, מלכות מדינות בכל רבים יהודים היו ההוא, בזמן
מעשיות. מצוות לשמירת

כג.1) ט, אסתר ע"א.2)מגילת פח, שבת
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דעות  שתי ישנן רע, כה רוחני למצב שהביאו הסיבות :3אודות

שאצל  היה, ימים באותם הירוד הרוחני היהודי למצב שהגורם אומר יוחאי בן שמעון ר' אחת: דעה
הוא  העיקר כוח. הוא האדם של קיומו שעיקר המחשבה, היתה נבוכדנצר מלכות בימי ישראל מבני חלק
נבוכדנצר. של השקפתו בסיס גם היה זה – ביגיעה זאת להרוויח צריך והאדם החומריים, העולם חיי

השתחוואה  נבוכדנצר. של לצלם שהשתחוו היה ישראל בני של שחטאם יוחאי בן שמעון ר' שאמר זהו
הזולת. של דעתו לטובת האישית הדעה על שמוותרים משמעה,

והמצוות. התורה וחילול שבת לחילול הזמן במשך ישראל בני את הביאה הזו הרעה היסודית הדעה

היו  ישראל (בני – והמדיים הבבליים והפרסיים, ישראל בני בין שהיה הדעת קירוב השניה: הדעה
לפני  שנים ומספר ומצוות, מתורה להתרחק אותם שהביא הוא הטריפות) מהסעודות ונהנו למלכות קרובים

ולהחטיאם. ישראל בני את ולהדיח להסית ליצלן, רחמנא השטן, החל בבל, מגלות הגאולה

חלילה. בגלות, אותם להשאיר ימשיך יתברך שה' כדי ישראל בני את להחטיא היתה השטן כוונת

לא  והסנהדרין הצדיק מרדכי דברי חופשיים. חיים וניהלו בניסיונות לעמוד יכלו לא ישראל בני
שקראו  הסנהדרין וחברי למרדכי ולעגו החופשיים היהודים בראש שהתייצבו עזיֿפנים ונמצאו השפיעו,

רחוק. לא במועד לבוא שצריכה בבל מגלות הגאולה בבשורת אותם וחיזקו לתשובה ישראל לבני

שלוחי  הפנים, עזי גרמו הסנהדרין, וחברי מרדכי של והתשובה הגאולה מדברי שלהם הלעג ידי על
דברי  את בשמעם אבל בגאולה, האמינו אז שעד יותר הטובים מהיהודים חלק בלב לספיקות הבעלֿדבר,
על  דברו לא אחרים הסנהדרין, מחברי וכמה מרדכי שמלבד מזו, ויתירה הפנים, עזי המנהיגים של הלעג

הגאולה, יעוד נושא את השתיקו וחלקם הגאולה, קירוב מועד

שייעוד  שלימה באמונה האמינו הם שהרי חסֿושלום, תבוא, לא שהגאולה לומר יכלו לא הם –
הם  לכן יודעים, הסנהדרין וחברי שמרדכי האמינו ולא מתי ידעו לא הם אבל יתקיים, בוודאי הגאולה

– הגאולה יעוד ענין כל אודות שתקו

שביזו  הבעלֿדבר, שלוחי הרעים, למנהיגים תוקף ממילא, בדרך נתנו, שבשתיקתם לכך בנוסף הרי
שבת  חילול אסורות, במאכלות עבירות, ליותר ישראל בני את והביאו הסנהדרין, חברי ואת מרדכי את

הארץ, יושבי עם ישראל בני של קירוב לעוד שהביאו תערובת, ונישואי ומועדים

ישראל  מבני חלק אצל הגאולה בענין לספיקות הביאה הגאולה יעוד אודות השתיקה זאת, מלבד
שלימה. באמונה בגאולה האמינו אז שעד

עיקריים. חלקים ובשני שונים, באופנים התבטא הספק

שבענינים  ישראל מבני וחלק ומצוות, ותורה הגאולה מאמונת לגמרי התרחקו ישראל מבני חלק
מסוימים  ובענינים הגאולה ביעוד באמונה ספק אצלם נעשה אבל ומצוות, תורה מקיימי נותרו מסוימים

ה  כופרי למנהיגים קרובים נעשו גאולה.הם

של  הרעה ההשפעה עלֿידי החטאים בעומק רחמנאֿליצלן, עת, באותה ישראל בני שקעו כך
הגאולה. יעוד אודות השתיקה ועלֿידי ובתורתו, בה' הכופרים המסיתים

.øåöé÷ חומריות הוא שהעיקר הדיעה א) ישראל. בני של החוטא למצבם יסודיות סיבות שתי מבאר
הארץ. יושבי עם להתאחד ולכלֿהפחות  להתערב שיש הדיעה ב) עצמי. כוח עלֿידי זאת  ומשיגים העולם
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הגאולה, מיעוד שותקים ישראל מגדולי וחלק הגאולה, לפני לתשובה מרדכי של לקריאתו לועגים הכופרים
לכופרים. ולחיזוק בגאולה מהמאמינים חלק אצל לספיקות שגורם דבר

.a

øùàë בני של ומצוות התורה ומצב ישראל כלל את מחטיאים הבעלֿדבר ששלוחי ראה יתברך ה'
המן  את יתברך ה' העמיד גרוע, ונעשה הלך גזירות 4ישראל אחשורוש המלך אצל שיעביר הצורר, הצר ,

ישראל. בני על שונות

מתי  בשנה המתאים המועד את לברר כדי ישראל, שונאי את לדעה, חבריו את אסף הרשע המן
להוציא  אחשורוש למלך והלך ישראל? בני את – היוֿלאֿתהיה – ולהרוג" ה"להשמיד ידו על יבוצע

המן. למחשבת הסכמתו את  ממנו

ישראל  בני על מתוחכמת מלשינות הכין יסכים 5הוא המלך שלו, המלשינות שעלֿידי בטוח והיה ,
ולהרוג". ה"להשמיד את לבצע

ומידת  חטאים ישראל בני כמה עד ידע הוא כי ישראל, בני על הגזירות עם בהצלחתו בטוח היה המן
ישראל. בני על רחמנאֿליצלן, קיטרגה, הדין

הקדמוני  הנחש שהשטן, מה המן, מלשינות של הפנימית הכוונה זו אחשורוש 6הרי המלך לפני קטרג ,
שלו" והאחרית שהראשית "מי שכתוב [הקב"ה]7– כמו אחרון":8, ואני ראשון "אני

ורצון. כוח משמעותו 'יש' – אחד" עם "ישנו

להם  קורא שאתה באלו שנטעת והרצון שהכוח היא, הקב"ה לפני קטרג שהשטן המן, של המלשינות
שכתוב  כמו אחד", כ 9"עם בארץ","ומי אחד גוי ישראל עמך

טובות  במידות והנהגה המצוות וקיום התורה לימוד שעלֿידי גדולים וכוחות כזה חזק רצון להם יש
גדלות  את וירגישו ויבינו הבורא אחדות  את שיכירו הגשמית, הלזו "בארץ" גם ה"אחד" את ממשיכים הם

ברוךֿהוא; הבורא

את  מנצלים הם – העמים" בין ומפורד "מפוזר ברוךֿהוא, ה"אחד" של הכוח בעל העם הם, אבל
"העמים". עניני בכל שלהם האלקיים והכשרונות התכונות מענקי

העמים. מכל שונים ישראל בני עם". מכל שונות "ודתיהם

מחליפים. אינם שהם רוחניים, בענינים והן גשמיים בענינים הן משלו, חיים דרך סדר יש עם לכל
חסֿושלום  ולהחליף הכל, לעשות מוכנים הם עם", מכל שונות "ודתיהם אשר אחד", ל"עם ביחס כן לא

עולם" של "מלכו – המלך ש"ודתי כך בשל רק העמים לכל עצמם את ולהתאים אינם 10הכל, –
עושים".

רבא  שאומר כהמן.11זהו לשוןֿהרע לדבר שיכול מי שאין
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ג.6) י, תהלים
ע"ב.7) צז, סנהדרין

ד.8) קכ, ע"א. צז, אסתר מגילת אור, תורה
יג.9) ג, אסתר

א.10) ט, שם
כו.11) כ, קדושים
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המן  גזירת של הגדולות בצרות חשו אחשורוש מדינות בכל ישראל ובני שלו בהלשנה הצליח המן
המנהיגים  אצל שעורר תשובה, של לשברון הגדולות הצרות הביאו ישראל בני של מסוים חלק ועל
המלכות  גזירות. אלו שאין והוכחות שונות בנחמות ישראל בני את לנחם החלו הם רב. זעם הכופרים
חסֿושלום, להאמין, ולא וכוחם, עבודתם עלֿידי טוב כל להם שיהיה ישראל בני של טובתם את רוצה

הארץ. יושבי עם להתאחד יש אדרבה, יתברך. מאתו גאולה עלֿידי ה' בישועת

יחלישו  הכופרים שדברי ישראל בני על הבעלֿדבר השפיע שלהם, ההטעיה ומעשי הדיבורים עלֿידי
והצרות  חוטאים ישראל בני שונים. באופנים העמים קירוב עצת את ושיקבלו התשובה, שברון את
אכילת  הקודש, חילול מלבד דבר יוצא לא הכופרים המנהיגים של מההבטחות ויותר, יותר מתגברות

מתגברות. והצרות והגזירות עבירות, ועוד טריפות

נעשה" אשר כל את ידע "מרדכי .12אבל

הילקוט  הרפואה.13אומר ומהי החטא מהו יודע הוא הצרות. את לרפא איך יודע הצדיק מרדכי –
של  רעות בדרכים הולכים ישראל שבני מפני הן הצרות שכל להם ואומר ישראל בני כל את מכנס הוא

אחרות. ועבירות אסורות מאכלות שבת, חילול

הגאולה. בייעודי אמונתם את ומחזק ביותר, הגדולה התשובה להתעוררות גורם מרדכי

לוודאית. אצלם הופכת הגאולה ואמונת מרדכי של התשובה קריאת את שומעים ישראל בני

לעשות" החלו אשר את היהודים "וקבל .1זהו

אמיתית. יהודית במסירתֿנפש ומצוות תורה ומקיימים יראיֿשמים נהיים הם

המקדש. בית נבנה שנים ארבע ובמשך הגאולה עת מגיעה שנה כעבור

ישראל  דת במנגדי מוקפים שהיו למרות הגלות, בזמן עכשיו", ש"קיימו התשובה של הגדול הכוח זהו
ממרדכי  וצחקו ומצוות לתורה שלעגו כאלה ישראל, דת שונאי בעיקר, הכופרים של השפעתם תחת והיו
הקדוש  כבזמן רוחניות עושר דרגות לכאלו יגיעו תשובה התעוררות שעלֿידי הסנהדרין, וחברי הצדיק

מתןֿתורה. של

מסורים  יהודים להיות טובה והקבלה העבר על החרטה האמיתית, תשובתם את קיבל יתברך ה'
ומצוות. לתורה

לגאולה. זוכים והם פורים בנס מאושרים ישראל בני את עושה יתברך ַה'

.øåöé÷.והצרות המן גזירות את ישראל בני על מביאים הכופרים המנהיגים של ההסתה שדברי מבאר
לדברי  לו שהוענקו האלקיים הכוחות את מנצל הנבחר שהעם ש-א) טוען השטן, קטרוג של בכוחו המן,
אותם  ולנתק העמים דתי עם ישראל בני את לאחד ביותר הגדולים המאמצים את ועושה ב) גמורים חולין
מביאה  לתורה שלהם ומסירתֿהנפש ישראל בני על משפיעה מרדכי של התשובה קריאת הקב"ה. מדתי

פורים. נס את
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כ"ק 12) [הערת (148 ע' (לעיל גנים" "מעין ד"ה המאמר ראה
ע' (לעיל ברכה" לכם "והריקותי ד"ה מאמר וגם 142).אדמו"ר].

תתס.13) ע' חוקת התורה, אור ע"ב. סב, חוקת תורה, לקוטי
א'תרמו. ע'
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.b

äéä.ומרים קשים יסורים מהמנגדים, חב"ד חסידי של הרב לסבלם השלישית השנה תקמ"ב, בשנת זה

של  המר לחרם כוונתו – יותר עוד נסבול אנחנו נשמתוֿעדן: הזקן אדמו"ר אמר תקמ "ב בפורים
עבודת  את לחזק עלינו למטה". שקבלו מה למעלה "קיימו כי לדעת כולם על אבל – תקמ"ב קיץ
חייבים  – המקטרגים מן לגאולה זקוקים אנו תשובה. של הקדמה עלֿידי רק באה גאולה כל כי ַהתשובה,

תשובה. של ההכנה את אנו

התשובה. בעבודת עצומה בהתלהבות עסקו חב"ד חסידי עדת שבט רבבות שנה, באותה

האנשים  ועד ביותר הגדולים העבודה ובעלי החסידות בתורת ביותר הגדולים מהמשכילים – כולם
בתשובה. עסקו – הפשוטים

החסידים  ושמחת נצח", "דידן אמר הוא גדולה. בחדוה נשמתוֿעדן הזקן אדמו"ר היה תקמ"ג בפורים
לשער. אין – היתה

אמר: שנים, תשע בן אז שהיה נשמתוֿעדן, האמצעי אדמו"ר

התעוררו  ישראל ובני לתשובה קרא מרדכי הראשון פורים בזמן האמיתיים. הפורים זמני שני כמו זהו
לעשות". החלו אשר את היהודים "וקבל שכתוב כמו לתשובה,

המשנה  כלשון קבלו, שהם פירושו פירוש 14"וקבל" ואז עליך. מתלוננים אנו עליך", אנו "קובלין ָ
עשו  שהם מה על – החלו" אשר "את התמרמרו, קבלו, ישראל בני – היה היהודים" "וקבל ָהפסוק

חולין;

מסירותֿנפש  להם והיתה תשובה עשו והם עליהם, השפיעה מרדכי של התשובה התעוררות כאשר
השנה  נס 15כל כשהיה השני, פורים זמן הגיע אז הגדולות , מהצרות אותם יוציא בעצמו יתברך שה' קיוו ,

פורים.

החלו", אשר את היהודים "וקבל והסכימו. קיבלו – הוא לעשות" החלו אשר את היהודים "וקבל זהו
התקיימה. ותקוותם ה' לישועת קיוו הם לו. קיוו אשר את מקבלים ישראל בני

האלקי, בסיועו מאושרים ישראל בני כל את יעשה יתברך שה' רצון יהי שלנו, הגאולה בזמן כעת,
חולין  שעשינו מה על נקבול הלב ומעומק תשובה האמונה 16שנעשה את ונחזק באמת ומצוות תורה ונקיים ,

שבקרוב  החלו", אשר את היהודים ל"וקבל כולנו נזכה צדקנו, משיח עלֿידי שלימה בגאולה שלנו והבטחון
צדקנו. משיח עלֿידי השלימה הגאולה – לו מקווים שאנו למה נזכה

[y"cz'd xc`] micedid lawe
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על ‡. מסירות־נפש של הגדול האלקי הכוח

השי"ת  חנן בו ישראל, ואהבת שמים ביראת תורה
כפי  לדורותיהם, הרביים וכל הזקן רבינו את
והבלתי  הגדולות הפעולות על והסברתי שסיפרתי

ישראל,מוגבלו  ובאהבת והמצוות התורה בחיבת ת
מסירות־נפש  – בחסידים נטעו הקדושים שהרביים
תמימים  'תומכי ישיבת של היסוד היא זו

ליובאוויטש'.
התורה  לימוד חיבת על זו מסירות־נפש לבצע כדי
ישראל  ואהבת שבלב  עבודה על־ידי המצוות וקיום
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד יסד – ונרחב כללי במושג
תמימים' 'תומכי ישיבת את זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
בכל  לישראל אורה יצאה שממנה בליובאוויטש,
של  נפשם מסירות על־ידי מושבותיהם, מקומות

יחיו. עליהם ה' ה'תמימים', תלמידי
שבח  לתת צריכים המדינות בכל ישראל כלל
ישיבות  התייסדות עבור להשי"ת מיוחדים והודיה
בעלי  תלמידיה שמאות ליובאוויטש', תמימים 'תומכי
עילאית  בגבורה בעזהי"ת הצילו מסירות־הנפש

היהודית. הדת מבחינת שלימה מדינה
תולדות  את זמן כעבור יקראו ישראל כשבני
על־ עילאי כוח באיזה התמימים', 'תלמידי גיבורי
בעבודת  התמימים' 'תלמידי עצמם את הכניסו אנושי
מה  יבינו אז ורק ישתוממו, – והמצוות התורה הצלת
לקיום  תמימים' 'תומכי של וההדרכה החינוך הביא

העולם. בכל ישראל כלל
מרכז ·. זכה – הברית ארצות – זו במדינה גם

לזכותו  לרשום ליובאוויטש' תמימים 'תומכי ישיבות
חוגי  שכל שמים, ביראת התורה בשדה רבות הצלחות
ורנן, שבח בדברי זאת משבחים תורה־ומצוות, יהודי
מאשר  יותר  בדיבור מתבטא זה לדאבוני אבל

במעשה.
באמריקה, יחיו, עליהם ה' ישראל, עדת קהל
'תומכי  לישיבות חובו את חלשה בצורה פורע
ש'תלמידי  מה עבור רק לא ליובאוויטש', תמימים
גם  כי־אם המדינות, בשאר ופעלו עשו התמימים'
בשטח  זו מדינה לטובת ועושים עשו שהם מה עבור

שמים. ביראת התורה
גדולות  ובתרומות בחמימות היענו אמריקה! יהודי
אל  ליובאוויטש', תמימים 'תומכי ישיבות לטובת
תשלום  אי של החרפה כתם עליכם שיפול תרשו

התורתית  החובה ביצוע אי ושל לשלם, שיש החוב
לבצע. שיש והיהודית

אבותינו  כ"ק הוד ובזכות השי"ת בחסדי אני בטוח
שסכום  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו
תמימים  'תומכי ישיבות מרכז לניהול הנצרך הכסף
אלה  על אני מרחם אך בוודאי, יושג ליובאוויטש'
הזכות  איבוד על התחזוקה, בעול נושאים שאינם

תמימים הגדולה 'תומכי של התורה למוסדות לעזור
ויחדירו  אמריקה את בעזה"י שיאירו ליובאוויטש'

היהודי. הגאון את שבאמריקה ישראל עדת בקהל
העבודה ‚. לביצוע ידו הנותן האיש אשרי

הרוחני  והלכלוך העם־הארצות את לשרש הקדושה
את  וטימאו היהודי בבית החדירו שהכופרים
החורבה  מקומות ועל ישראל, ילדי של מוחותיהם
ישיבת  תקים שלהם, הטריפה בחינוך עשו שהכופרים
החינוך  את בעזה"י ליובאוויטש' תמימים 'תומכי
אלה  יהיו מאושרים ומה הנרחבים, במימדיו הכשר

בכך. לנו שיעזרו
באמריקה  ישראל בני אחינו כל אל פונה אני
עמוקה: לבבית בבקשה ונשים, אנשים וקנדה,
'תומכי  ישיבות הקמת של העזרה לעבודת הצטרפו
בניכם  את הביאו המדינה! בכל ליובאוויטש' תמימים
ליובאוויטש', תמימים 'תומכי מרכז לישיבות ונכדיכם
שרה' 'בית הספר לבתי ונכדותיהם בנותיכם ואת
עזרו  מקים! שלי חינוך' לעניני שה'מרכז רבקה' ו'בית
שמים  ביראת תורה של הקודש בעבודת ולעוזריי לי
ולמשפחותיכם  לכם יביא והשי"ת הכשר, וחינוך

בהרחבה. ובפרנסה בבריאות אושר
חמשה  או שלושה להקים יכלו המשכן את

רבנו  למשה אמר שהקב"ה אלא אל 6אנשים, "דבר
ישראל, כל שעל תרומה", לי ויקחו ישראל בני
צבאות. ה' משכן בבניין להשתתף והנשים, האנשים

צריכים  ונשים, אנשים הכלל, מן יוצא ללא כולם,
תמימים  'תומכי ישיבת בהחזקת חלק לקחת
בעזה"י  שנוכל האפשרות את לנו לתת ליובאוויטש',

הכשר. והחינוך שלנו הקודש עבודת את להרחיב 
על  הבט מבלי שבעזהי"ת, היא, הנחושה החלטתי
עליהם  ה' עוזריי, עם יחד אצליח הכספיים, הקשיים
התורה, בשדה שלי הקודש בעבודת להמשיך יחיו,
הוי' לברכת מצפה ואני היהדות, והחזקת החינוך
ומצוות  תורה אור יהיה ישראל בני שלכל והצלחתו,

ממש. בקרוב שלימה לגאולה ונזכה במושבותם,
c"yz'd ,elqk h"i zgiyn rhw
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היה  יכול לייב, הערש לר' הודות ואשר טשעריי, מהעיירה לשעבר עםֿהארץ קערפיל, יעקב
רחבה, יד בעל יהודי היותו עקב לכך בנוסף העיירה. של הלמדנים יהודיה בין כעת להיחשב

טשעריי. בעיירה ונכבד מקובל  מאוד להיות הפך הוא

הלב. וטוב השם ירא קערפיל יעקב על מאוד שהשפיע דבר אירע פעם

הכיר  אותו יצחק, גרשון בשם יהודי התגורר מטשריי, הרחק לא נמצא אשר הכפרים, באחד
רבות. שנים מזה קערפיל יעקב

כדי  עשיר, פריץ של שבאחוזותיו והנהרות הדגים בריכות את בחכירה החזיק יצחק גרשון
התגורר. בו בכפר וחנות מרזח בית לו היו לכך נוסף דגים. בהם לדוג

אך  בנים, רובם רבים, בילדים מטופל היה כן כמו גדול. עםֿהארץ היה יצחק, גרשון אותו
היה  זה הרי לבנות, בקשר הסמוכה. בעיירה למלמד שלחם לא וגם מלמד, עבורם החזיק לא

ללמוד? צריכות שבנות בכלל סבר מי מופרך, בכלל

יצחק  גרשון עבורן חיפש בנותיו, עבור שידוכים  לקישורי הזמן הגיע כאשר הרי זאת, למרות
שולחנו. על סמוכים שיהיו וכן הגונה נדוניה  לחתנים הבטיח הוא למדנים, חתנים

אשר  הזקן, והפריץ קרה אך יצחק. גרשון של בעסקיו כשורה להתנהל יכול היה הכל
שהפריץ  ובעוד הבכור. בנו לידי באחוזותיו הטיפול את העביר והנהרות, הבריכות היו באחוזותיו
לבנו  הזקן מהפריץ הטיפול העברת אמור היה כך ואם מטבעו, לב טוב בנו היה אכזר, היה הזקן

יצחק. גרשון של עסקיו את להטיב אך

הגויים, את להסית החל והוא גדול, ישראל שונא חדש, כומר לכפר הגיע זמן באותו אך
בחנותו. יקנו ושלא יצחק גרשון של המרזח בבית יבקרו שלא

כל  איתו שיהיה אסור ולכן, הנוצרית, באמונה מאמין "אינו לגויים הכומר הסביר "יהודי"
ומשא". מגע

עיקר  הייתה ולכן, בחנותו. והן המרזח בבית הן מהפסדים לסבול יצחק גרשון החל ואז
הדגים. מבריכות טבעי באופן להגיע צריכה פרנסתו

גרשון  כנגד הכומר של הסתותיו את הדגים גם שמעו כאילו פלאים, ירד הדגים יבול  גם אך
הסכי  ולא ובבריכות.יצחק, בנהרות פיזר אותם יצחק גרשון של ברשתותיו להילכד מו

אינו  והבריכות מהנהרות הדגים ודיג קטן, ומהחנות המרזח מבית הפדיון שכאשר מובן,
יכול  ואינו ממצלצלים, ריקים יצחק גרשון של כיסיו להיות מתחילים  רווחים, מספיק מביא

בזמנם. השכירות דמי בתשלומי כעת לעמוד

שכעת  לו לספר רק הוא צריך מילדותו. עוד הצעיר הפריץ את מכיר יצחק וגרשון היות
התשלומים. עם להמתין באמת מוכן והנ"ל במצוקה, הוא נמצא
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אחת  פעם הזקן הפריץ הביט וכאשר לתפוח. יצחק גרשון של חובו ממשיך ובינתיים
אליו  והזמין חמה, הפריץ התמלא כסף, הרבה לו חייב יצחק שגרשון וראה אחוזותיו ֵָבחשבונות

אותו. מרגיעים אינם הצעיר בנו של הסבריו גם יצחק. גרשון את ומיד תיכף

מייד. חובך את "שלם יצחק גרשון את הזקן הפריץ מזהיר לגדול" ימשיך שהחוב אתן "לא
חובך"! את שתכסה מנת על מחודש יותר לא לך אני נותן

הודיע  חובו, את לסלק במה יצחק גרשון בידי היה לא ועדיין המדובר, החודש חלף כאשר
ישלם  לא שאם – ונצחנות עקשנות לידי הדברים אצלו הגיעו כבר כעת אשר – הזקן הפריץ לו
יכוסה  כך ידי ועל רכושו, כל את ויחרים לכלא, אשתו ואת אותו ישליך חובו, את ומייד תיכף

חובו.

לא  יצחק לגרשון בדרכים, נראה לא ואיש בחוץ, שרר עז כפור חורף, של בעיצומו זה היה
כסף. ללוות יצחק גרשון יוכל שאצלו אדם באופק נראה לא וגם הכנסה, כל הייתה

מצמררת: עצה לפריץ ויעץ היהודים, צורר הכומר התערב בינתיים

ואשתו, – יצחק גרשון – החוכר את "לכלוא הזקן לפריץ הכומר אומר אתה" צריך מה "לשם
לא  ואז כמשכון. יצחק גרשון מילדי אחד את לקחת יותר טוב מאומה. לך יכנס לא מזה כאשר
לא  אם זאת, לעומת ילדו. את בו לפדות מנת על הכסף את שישיג עד ישקוט ולא היהודי ינוח

לשמד". ברשותו שנמצא הילד את לקחת הפריץ יוכל הכסף, את לגייס היהודי יצליח

ילדו  זה היה כמשכון, הפריץ ייקח אותו יצחק, גרשון של מילדיו אחד על הצביע אף הכומר
השניםֿעשר. בן דוד

כאשר  אליו, השניםֿעשר בן דוד את לקח והוא הפריץ, בעיני חן מצאה הכומר של עצתו
החי". "המשכון בנו את לפדות יצחק גרשון החוכר יוכל אז עד אשר מסוים תאריך קובע הוא

כזה  סכום משיגים היכן עצות: אובדת הייתה המשפחה יללה, פרצה יצחק גרשון של בביתו
בנם? לפדיון

לכפר  מגיע היה לעת מעת אשר קערפיל לא יעקב יצחק, גרשון אצל מתארח היה ותמיד
ברציפות. שבועות כמה כבר – העצום הקור עקב – חורף אותו נראה

לחצרו  הגיעו כאשר ואשתו. יצחק לגרשון לקרוא הפריץ שלח האולטימטום, פג בטרם שבוע
חובם. עבור הכסף את הביאו לא שהם כך על בזלזול הפריץ קיבלם הפריץ, של

שניכם  את אקח אלי, יגיע לא והכסף הזמן יחלוף "שכאשר הפריץ צרח בכם" אני "מתרה
החוב, על שצמחה הריבית עבור שלי יהיה הוא לתמיד. שלי כולו יהיה ילדכם דוד לעבדים. אלי

הקרן". את עבודתכם ידי על תחזירו שניכם אתם ואילו

החל  אף האמת ולמען דתו, על בנם דוד את להעביר החלטתו על להם, הודיע אף הפריץ
הנדהמים. בהורים התגרה – הכומר של ברשותו כבר נמצא הילד לכך, בהכנות כבר

ילדם. את מהם יקח שלא תחנונים לבקש החלו הם בבכי. פרצו והאם האב

"אשלם  יצחק גרשון ביקש לך" חייב שאני הכסף את לך להשיב מנת על עולמות "אהפוך
הכומר". מידי בננו דוד  את שתוציא העיקר החוב, על צמחה אשר הריבית את אף לך
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דבריהם. את לשמוע אבה לא הפריץ אך

"אך  קשות הפריץ איתם דיבר מעבדות" עצמכם לפדות עדיין אפשרות יש – שניכם – "לכם
יהודי". להישאר בכדי מדי טוב הוא לאמונתנו. לעבור חייב דוד בנכם

היהודי  בחוכר להצליף החל בהחלטתו, נחוש הוא כי ואשתו יצחק לגרשון להוכיח כדי
נפשם  עוד כל משם שהוציאום עד רב. דם זב ומשניהם רחמנות, ללא שבידו, השוט עם ובאשתו,

בם.

העיקר  חייהם, את מקריבים היו הם להם. אכפת היה לא כבר שלהם לחייהם שקורה מה אך
מהשמד. יינצל דוד שבנם

כמו  שלא וקשוב, ידידותי היה אמנם הוא הצעיר. לפריץ במהרה והלך עצר, לא יצחק גרשון
הצעיר, הפריץ שהוא, העיקר, בתחנונים. להתחנן החל – יצחק גרשון – החוכר האכזר. אביו

מהשמד. ילדו את ויציל כך, על יעמוד

הוא  מבוקשו. את למלא מנת על מאוד להשתדל יצחק, גרשון לחוכר הבטיח הצעיר הפריץ
אביו. אצל משהו לפעול יוכל האם מסופק היה עצמו

הכומר. של ברשותו היה כבר אשר דוד של שלומו ומה קורה מה לדעת רצה הוא מקרה בכל
ממנו. ידיעה כל הייתה לא כבר להורים

להם  הייתה אחד מצד לילדם. בקשר להודיע מה הצעיר לפריץ כבר היה ימים, מספר כעבור
כאבם. החריף שני, מצד אך ששמעו. ממה פורתא נחמה

האמונה  את בכוח דוד על לכפות הכומר ניסה בהתחלה שתיכף להם, מסר הצעיר הפריץ
הלך  לא פעם אף והוא היות ביהדות, מועטה היכרות הייתה שלדוד למרות – אך הנוצרית.
ציית  ולא – נפש מסירות ממש חזקה, עקשנות הראה הוא – עבורו הוחזק לא ומלמד לחיידר,

לכומר.

שציווה  דברים מיני לכל סירב ובכלל בתוקף. סירב דוד אך חזיר, לאכול עליו ציווה הכומר
עד  דוד, של ועקשנותו סרבנותו את הגביר זה כל אך הכומר. אותו הּכה ולכן הכומר, ִָעליו
לזוז  יכולת מבלי ורצוץ, חבול אונים, אין נפל שדוד עד יותר, חזקות מכות הכהו שהכומר

ממקומו.

זמני. באופן ממנו, הרפה לכן דוד, על מאומה לפעול יכול שאינו להפנים כבר הספיק הכומר

החוכר  את הצעיר הפריץ ניחם לאיתנו" ישוב שדוד עד מספר ימים להמתין יצטרך "הכומר
לעשות". שחשב כפי מהר כה לנצרות ולהעבירו דתו את להמיר יוכל לא "הוא יצחק גרשון

פורתא. כנחמה זו ידיעה  החשיבו – ההורים של לבם כואב שהיה כמה עד

הוא  לפריץ. חייב שהוא הכסף את לגייס איך במרץ עצה לטכס יצחק גרשון החל עכשיו רק
שצמחה  הריבית את והן החוב, קרן את הן לשלם שיוכל מנת על כסף מספיק לגייס חייב היה

ברשותו. דוד של להחזקתו עילה כל לפריץ תהיה שלא כדי החוב, על
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ycew zexb`

á"ôøú øãà 'æ 'â ä"á

ïàã áåèñåø

ïá ä"åî à"éà ç"åå ãáëðä éãéãé ãåáë

'éù æ"ùø åéçàå 'éù ïåéö

,äëøáå 'åìù

éúòîù íâå ,éúàø÷ äúò äæ ,èáù 'çî åáúëî

ìåãâ øòöá éððäå ,'éù î"ãàø åðãéãéì íáúëîá øåîàäî

øùà úà éðîçðú úçà ÷ø ,'éãîåìå äøåú ìù äøòöî

,ò"éæ ò"ð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåäî éúòîù

ìèáì äòöä äùâåä æàå ,æ"òøú óøåçá á"èôá åðéúåéäá

,øîà åðéáø éë ,ììë àøé éððéà äæî øîà ,å"ç ìàøùé éøãç

òùéãéà ïòøéø ïà èòåå àéî æà ,èâàæéâ èàä éáø øòãÈ

.èðåøâ íåö ïééâ ïòî èòå íéøãç

,äìùîîäî ó÷åú íåù äì ïéà úàæä äøáçä äðäå

÷éæçäì íâå ,åîöò ç"ò ãåîìì úøúî äìùîîä äáøãàå

ïéà øùà íäéðéðòá äòåãé äøáç íä ÷ø ,äçåî ïéàá øãç

.íúöò øôé ú"éùäå ,÷åçå äìùîî íåù íò íéáù[çúî]

'à ìëáå ,ììëá ìàøùé åìà ,éúðåé àéä úçà áéúë

òìñä éåâçá (úùáìúîä äîùðä àéäù) éúðåé øîåà èøôá

ïåéñðá íéãîåò øùàë (òìñë íéù÷ù ø"äöéäå á"äðä íä)

éãéì íéàá) äâéøãîä øúñá æà áì êøåî éìá äãåáòä

ä"á÷ä øîà) êéàøî úà éðéàøä (øúåéá äåáâ äâéøãî

(é"ùø ,äøö úòá äðåô úà éîì êúìåòô ïåøùë äàøä

éë ,(é"ùø ,íäì øöá 'ä ìà å÷òöéå) êìå÷ úà éðéòéîùä

äðåëð úìòåú àéáú àéä íéáøá ìå÷ úòîùäå ä÷òöä

.'úé åúøæòá

øùô òãéì æëøîäá äìùîîä éùàø ìà úåðôì íäéìò

íéöôçä øéòä éùðà úùéøã íâå ,íú÷ãö çéëåäìå øáã

ìë íùá íéøåøá íéøáã íåòéîùéå à÷åã åìàë íéøãçá

.÷åçá íúùéøã íäì ïúðäì íä íéùøåã éë åéçé äãòä

.ø"åâá íøæòá 'éäé ú"éùäå

íëøáîä åãéãé ,ù"åãäå ð"åàë 'åìùå äëøá 'éäå

.ø"åî ïá ñ"ëèá

.'éù ç"ùøä äìòðä åðéãéîìú íùá éðéâ àð åùøô

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  טז, אדר, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב וכו'

הרב"ג שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ה' אדר, נצטערתי כי קראו את ביהמ"ד לרבנים כו' בשם "בית יוסף 
יצחק", ולפלא שלא הודיעוני מקודם עד"ז.

מו"ח  כ"ק  בחיי  שהי'  כמו  כמקודם,  שם,  בלי  המוסד  את  להשאיר  יש  הנה  להבא,  ובנוגע 
אדמו"ר בעלמא דין ובידיעתו, או לקראו בשם "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש". והא' טוב יותר.

טובות  לשמוע  מצפה  והנני  הקיבוצים,  בין  ופירסמו  לפורים  שלי  בהמברק  נתקבל  בטח 
מההתועדות דפורים וכו'.

בברכת הצלחה.
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‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»
.‰NÚz ‡ÏÂ - ‰NÚz ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ≈»∆¿…«¬∆ְְֲִֵַָָ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר ּכיֿאם מיחדת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻהתעּסקּות

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז – ««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ

'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי – «««»«ְֲִִִֵֶַַַֹ

קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה הּׁשּבת יֹום ּוכׁשּמּגיע ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ'ׁשּבת',

ׁשּבתֹון'. ַַַָ'ׁשּבת
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:íéfrä-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð̈¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«

æëéðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnäçë-úàå íNaä-úàå ©¦ª¦®¨«¥−§©«¤§¤©−Ÿ¤§¤

ìe øBàîì ïîMäúøè÷ìå äçLnä ïîL ©®̈¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqäèëíaì áãð øLà äMàå Léà-ìk ©©¦«¨¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»

ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì íúàŸ¨¼§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéa úBNrì©«£−§©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(119 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÌÈLp‰ ÏÚ ÌÈL‡‰ e‡·iÂ(כב הּׁשקלאֿוטריא (לה, ידּוע «»…»¬»ƒ««»ƒְְְַַַַָָָ

מצותֿעׂשה  ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבהא

ׁשאין  לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין (ּדאין ּגרמא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּזמן

חֹובת אּׁשה (ׁשעל b·¯‡על מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ִַַָ«¿»ְְְְִִִֵֶַַַָָ

והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא מּצד חּיּוב הּוא אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור),
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- הּצּבּור עלֿידי יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגדר

יׂשראל, לכל זה ׁשּי ולכן יׂשראל, ּכלל עׂשּית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ"ועׂשּו",

ונׁשים. ְֲִִָָאנׁשים

éùéìùìàø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬
ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa ýåýé§Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬

:äãeäéàìäîëça íéýìû çeø Búà àlîéå §¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²
:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúaáìáLçìå ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«§©§−Ÿ

:úLçpáe óñkáe áäfa úNrì úáLçî©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
âìúBNrì õr úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−

:úáLçî úëàìî-ìëaãìBaìa ïúð úøBäìe §¨§¤¬¤©«£¨«¤§−Ÿ¨©´§¦®
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeääìàlî ¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«¦¥̧

| Løç úëàìî-ìk úBNrì áì-úîëç íúàŸ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
éðMä úrìBúa ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²
:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åìàLéà | ìëå áàéìäàå ìàìöá äNrå§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À
-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNrì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

âøLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
Lãwä úãár úëàìîì ìûøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤
äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúà úNrì©«£´Ÿ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈

:ø÷aa ø÷aaãúà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå ©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−
Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk̈§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−

:íéNò änä-øLàäøîàl äLî-ìà eøîàiå £¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåäLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À
äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáriå©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNré-ìà©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬

:àéáäî íräæ-ìëì íiã äúéä äëàìnäå ¨−̈¥«¨¦«§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨
:øúBäå dúà úBNrì äëàìnäñ ©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã449 cenr ,fh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

('zay z`xwl' jezn - jli`e

miGrd lrn zFrixId zIeh§¦©©§¦¥©¨¦¦

˙‡ ‰NÚ ‰„e‰È ‰hÓÏ ¯eÁ Ôa È¯e‡ Ôa Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈∆ƒ∆¿«≈¿»»»≈
:‰LÓŒ˙‡ ‰Â‰È ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk»¬∆ƒ»¿»…∆…∆Õ

לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפילּו מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ּכי כּו' ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרּבֹו

ּבית  ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל, לֹו אמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמׁשּכן.

עׂשה וכן . . ּבתֹוכֹו ּכלים מׂשים ובפירוש ואחרּֿכ כב. (לח, ְְְִִֵֵֵַַַָָ

רש"י)

ּכ"מנהג  הּמׁשּכן לבנֹות צריכים היּו ּדאם לעּין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָיׁש

את  ואחרּֿכ ּתחּלה הּיריעֹות את עׂשּו מּדּוע ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהעֹולם",

ורק  הּבית, קירֹות את ׁשּבֹונים העֹולם ּכמנהג ּדלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּקרׁשים,

ּגּגֹו את יד,אחרּֿכ לו, ויקהל התוספות בעלי רבותינו גם (וראה ֶַַַַ

?ועוד)

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּפסּוק כו)על לה, לּבן (ויקהל נׂשא אׁשר הּנׁשים "וכל ְֲִִֶַַַָָָָָָ

היתה  "היא רׁש"י ּפירׁש העּזים" את טוּו ּבחכמה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָאֹותנה

רׁש"י  ּפירׁש וכן אֹותן". טוין היּו העּזין ׁשּמעל יתרה, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻאּמנּות

ׁשּבת שטוף)ּבמסכת דבורֿהמתחיל ב טּוּו(עד, קדריׁש, "קרא ְְִֶֶַַָָָָָ

הּנׁשים  ׁשהביאּו והינּו מׁשמע". עּזים ׁשל ּבגּופן העּזים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאת

מּמׁש. ּגּופם על טוּוי ּכׁשהּצמר העּזים ְִִֶֶֶֶַַַָָָָאת

היה  לא ּבעליֿחיים, צער ׁשּמּצד מעצמֹו, מּובן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואםּֿכן

ׁשּיסּימּו עד גּביהם על הּטוּיה עם העּזים את להׁשהֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאפׁשר

הּיריעֹות  את לעׂשֹות מכרחים היּו ולכן הּקרׁשים, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלבנֹות

אֹותן. ׁשּטוּו אחרי ֲִֵֶַַָָמּיד

éòéáøç-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNriå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNr áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

èänàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úréøéä-ìëìéúçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå §¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà¤¤®̈§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwäáéúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNr úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNr̈¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìläâééñø÷ íéMîç Nriå ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´
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øaçéå áäæúçà-ìà úçà úòéøéä-úà ¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ
à ïkLnä éäéå íéñøwa:ãçôãéúòéøé Nriå ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ

úòéøé äøNr-ézLr ïkLnä-ìr ìäàì íéfr¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ
:íúà äNråèìL úçàä äréøéä CøàíéL ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ

úçàä äréøéä áçø úBnà òaøàå änàä«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤®̈
:úréøé äøNr ézLrì úçà äcîæèøaçéå ¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²

úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ãáìæéäréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå §¨«©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈

-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna äðöéwä©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©
:úéðMä úøáçä äréøéä úôNçééñø÷ Nriå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬

:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«
èéíéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nriå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®

:äìrîìî íéLçz úøò äñëîeñ ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»
הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁ על קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל  על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

עֹורֹות  היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

הּפנימי  ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי מלמעלה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאּלּו

ׁשּמתּגּלה  ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

מהּקּב"ה. ּבא ּפרט ְֵֶַָָָָָׁשּכל

éùéîçëíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîràëéöçå änàå Løwä Cøà únà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäáëLøwì úãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ
ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä̈«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷âëïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ

éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
äëäNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈

:íéLø÷ íéøNråëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦¬§¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©

:ãçàä LøwäæëäNr äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈

:íéLø÷ äMLçëúòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ
:íéúëøia ïkLnäèëähîlî íîàBú eéäå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¨´«£¦»¦§©¼¨¼

úrahä-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©
ì äNr ïk úçàäì íäéðL:úrö÷nä éðL ¨«¤®̈¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ

ìøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤

:ãçàäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈
:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½

íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâì-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤

äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−
:äöwä-ìàãì-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤

-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr íúòaè©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤
:áäæ íçéøaääìúìëz úëøtä-úà Nriå ©§¦¦−¨¨«©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤

áLç äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²
:íéáøk dúà äNråìéãenr äraøà dì Nriå ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´

íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½
:óñë-éðãà äraøàæììäàä çúôì Cñî Nriå ©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤

LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëzäNrî øæLî §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−
ø:í÷çìätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenr-úàå Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯

äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨®̈§©§¥¤¬£¦−̈
:úLçðôæìàéör ïøàä-úà ìûìöa Nriå §«¤©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´

Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½
:Búî÷ éöçå änàåáúéaî øBäè áäæ eätöéå §©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîeâòaøà Bì ÷öiå ¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´ŸÀ©§©Æ
úòaè ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´©¨ÀŸ
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäãíúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈
:áäæäúòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå ¨¨«©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:ïøàä-úà úàNì ïøàäåáäæ úøtk Nriå ¨«¨®Ÿ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè̈®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

æíúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL Nriå©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMîçäfî äöwî ãçà áeøk ¦§¥−§¬©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½



iriayרלח ,iyiy - gl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äNr úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬
éðMî íéáøkä-úàáéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷ ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

èíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®

:íéáøkä éðt eéä úøtkä-ìàôéNriå ¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«©©¬©
änàå Bkøà íéúnà íéhL éör ïçìMä-úà¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´

éöçå änàå Baçø:Búî÷àéáäæ Búà óöéå ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¬Ÿ−¨¨´
:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäèáéBì Nriå ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©©̧©¬

Bzøbñîì áäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©¯©¥«¨¨²§¦§©§−
:áéáñâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå ¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨®̈©¦¥Æ

òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬
:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ

:ïçìMä-úà úàNì íécaìåè-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤
úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör íécaä©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®¨¥−

:ïçìMä-úàæè-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå ¤©ª§¨«©©¹©¤©¥¦´£¤´©
åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúør÷-úà ïçìMä©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä-úàåô §¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(442 'nr a g"nyz zeiecreezd)

Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

הארֹון  ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּו'בלי

ּבּתֹורה אֹותּיֹותיה ÎaL˙·מֹופיעה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ִַָָ∆ƒ¿»ְְְִִִֶֶֶֶַָֻ

מּתֹורה  לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו העבּדה ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻותיבֹותיה;

‰t ÏÚaL עֹוד ּבּה ּולחּדׁש להֹוסיף ונּתן ּגבּול, לּה ׁשאין , ∆¿«∆ְְְְִִֵֵֶַָָָ

ָועֹוד.

éùéùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨

:eéä äpnî äéçøôeçéíéàöé íéð÷ äMLå §¨¤−¨¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−
ìL äécvîãçàä dcvî äøðî éð÷ | äL ¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈

ìLe:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLèéìLäL §¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´
çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéráâ§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼

ìLeøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ
ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨®̈©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôeàëäpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨

çz øzôëå-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú §©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©
ì äpnî íéðwä éðLíéàöiä íéðwä úLL §¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−

:äpnîáëdlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²
:øBäè áäæ úçà äL÷îâëäéúøð-úà Nriå ¦§¨¬©©−¨¨¬¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨

:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äráLãëøkk ¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦¨²
:äéìk-ìk úàå dúà äNr øBäè áäæô ¨¨¬¨−¨¨´Ÿ®̈§¥−¨¥¤«¨

äëänà íéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´
epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−

:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯
áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈

:áéáñæëúçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©
íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr Bøæì§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦®̈§¨¦´

:íäa Búà úàNì íécáìçëíécaä-úà Nriå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−
:áäæ íúà óöéå íéhL éörèëïîL-úà Nriå £¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤

øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®
:ç÷ø äNrîñ ©«£¥−Ÿ¥«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl jxk zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ˙‡ NÚiÂ(יז מׁשמע (לז, ׁשּכאן הּמפרׁשים, הקׁשּו «««∆«¿»ְְְְִִֶַַָָָ

לעיל  רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבצלאל

לא) כה, ידי(תרומה על ׁשּנעׂשתה את LÓ‰מׁשמע ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי  לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה  לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את עׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל

éòéáùçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà Lîç̈¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ Nriå §¨¬©−«Ÿ¨«©©´©©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤

â-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nriå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íériä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤

ìk úzçnä:úLçð äNr åéìk-ãçaænì Nriå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©³©©¦§¥̧©Æ
ähîlî Bakøk úçz úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²¦§©−¨



רלט xihtn - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Béöç-ãräúåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå ©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ
:íécaì íéza úLçpä øaëîìå-úà Nriå §¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«©©¬©¤

:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaäæàáiå ©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤©¨¥̧
úàNì çaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búàñçúà Nriå Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©©À©¥µ
úàávä úàøîa úLçð Bpk úàå úLçð øBikä©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ

:ãrBî ìäà çút eàáö øLàñèNriå £¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«©©−©
øöçä érì÷ äðîéz áâð | úàôì øöçä-úà¤¤«¨¥®¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ

:änàa äàî øæLî LLéíéøNr íäéãenr ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«©«¥¤´¤§¦½
íéãenrä éåå úLçð íéøNr íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²

:óñk íäé÷Lçåàéänàá äàî ïBôö úàôìå ©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈
éåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯

:óñk íäé÷Lçå íéãenräáéíérì÷ íé-úàôìå ¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ
íäéðãàå äøNr íäéãenr änàa íéMîç£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−

:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éåå äøNrâéúàôìå £¨®̈¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãé-Lîç íérì÷ ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«

ìL íäéãenr óúkä-ìà änà äøNräL ¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´§½̈
ìL íäéðãàå:äLåèäfîe äfî úéðMä óúkìå §©§¥¤−§¨«§©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ

ìänà äøNr Lîç íérì÷ øöçä ørL §©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬¤§¥−©®̈
ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèérì÷-ìk ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«¨©§¥¯

:øæLî LL áéáñ øöçäæéíéãnrì íéðãàäå ¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«§¨«£¨¦´¨«©ª¦»
éetöå óñk íäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬
éãnr ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø̈«¥¤−®̈¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬

:øöçäçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä érì÷ únrìèéäraøà íäéãnrå §ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈
éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯

:óñk íäé÷Lçå íäéLàøëúãúéä-ìëå ¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

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¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(`Îxc` f"h meiÎmeid)

˙‡·v‰ ˙‡¯Óa ˙LÁ Bpk ˙‡Â ˙LÁ ¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ«««≈«ƒ¿…∆¿≈«¿…∆¿«¿…«…¿…
ח) (לח,

ּונחׁשת, וכסף זהב היּו הּמׁשּכן ּבתרּומֹות הּזקן: רּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאמר

נעׂשּו ׁשּמהן הּצֹובאֹות, מהּמראֹות חּוץ מבריק ּדבר היה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולא

א הּמׁשּכן, ּכלי ּכל ּבסֹוף מפרטים וכּנֹו הּכּיֹור וכּנֹו. ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹהּכּיֹור

ּתחלתן  "נעּוץ ּכי הּמׁשּכן, עבֹודֹות ּכל ּבראׁש ְְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּמּוׁשם

ּבסֹופן".
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íëðéà recî íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤½©²©¥«§¤¬
äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈

eç÷z-ìàãBòúàî óñë ©¦§¤̧¤Æ¥¥´
íëéøkîíëlMî úéaä e÷fçz ìàå ©¨¥¤½§©§©§©©¦¦¤¨¤

eäðzz úéaä ÷ãáì-ékìL óñkä ¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¤¤¤

íB÷îa eîéNúå ,úBáãpäå úBîeøzä©§§©§¨§¨¦§¨

,úBçôé úBçôé íà ,úéaä ÷ãáì Ba ïëeî¨§¤¤©©¦¦¦§¦§

øéúBé øéúBé íàå:èeúàiåevøúð §¦¦¦©¥−Ÿ¦§©

óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ
-úà ÷fç ézìáìe írä úàî¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤

úéaä ÷ãaíälL óñkî:éçwiå ¤¬¤©¨«¦¦¤¤¤¨¤©¦©º
ïBøà ïäkä òãéBäéæbøàãçà §«¨¨³©Ÿ¥Æ£´©§¨¤½̈

øç áwiåøöBzìãaïBøàä úìca ©¦¬Ÿ−Ÿ©§©§®©¤¤¨¨

ïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À
-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§

óqä éøîL íéðäkä änLúBæeæî ¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½§

íãéì BàBáa ãiî ,íéøòMä-ìk-úà ©§¨¦¦©§§¨¨¤¨
:ýåýé-úéá àáenä óñkäàéíúBàøk éäéåíBé íBéa óñkä áø-ékìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøà÷åñô íù ä"ã) ,BîB÷nî àa Bãé÷t ©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½§¦¨¦§



רמב

:ýåýéáé-ìr ïkúîä óñkä-úà eðúðå §Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©
úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´
:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õrä éLøçì eäàéöBiå ýåýé§Ÿ̈®©«¦ª¹§¨«¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«

âé÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä éáöçìe íéøãbìå§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−
:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úàãéCà ¤¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á

úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk úBtñ ýåýé úéa äNré àì̧Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À¦¬¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½
:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk-ìkåè-ék ¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzé äëàìnä éNòìæèàìå §Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ

úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé øLà íéLðàä-úà eáMçé§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−
:íéNò íä äðîàá ék äëàìnä éNòìæéóñëå íLà óñk §Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤

:eéäé íéðäkì ýåýé úéa àáeé àì úBàhç©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®©«Ÿ£¦−¦«§«

`xenl iy
(âé,íéøãbìå.úBøéwä éðBa(ãé,úBønæî óñk úBtñ.øîæ éìk éðéî §©Ÿ§¦¥©¦¦¤¤§©§¦¥§¥¤¤

,úB÷øæî.çaænä ìò ícä ú÷éøæì íéìôñ(æè,íéNBò íä äðîàá ék ¦§¨§¨¦¦§¦©©¨©©¦§¥©¦¤¡ª¨¥¦
lçzî ék.Cëì íéðîàpä íéLðàä eøçáð ä(æé,úBàhç óñëå íLà óñk ¦¦§¦¨¦§£¨£¨¦©¤¡¨¦§¨¤¤¨¨§¤¤©¨

.úBònä ïî øúBðå äîäaä úà äð÷å BîLàìå Búàhçì úBòî Léøônäàáeé àì ©©§¦¨§©¨§©£¨§¨¨¤©§¥¨§¨¦©¨Ÿ¨
,'ä úéa.úéaä ÷ãáì àáeé àì ¥Ÿ¨§¤¤©©¦

,eéäé íéðäkìíäa íéðB÷ íéðäkä ©Ÿ£¦¦§©Ÿ£¦¦¨¤

eéäé úBøBòäå ,äìBò ïaø÷ì úBîäa§¥§¨§©¨§¨¦§

.íéðäkì©Ÿ£¦

mixn zxhr
.(àéeøöiåòaèî úøeö íäa eNòúà eðîiåúBòaèîàöîpä óñkä ©¨ª̧Æ¨¨¤©©§¥©©¦§½¤©§§©¤−¤©¦§¨¬

:ýåýé-úéááéïkúîä óñkä-úà eðúðåéeðnäéNò éãé-ìr ¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©¨©§¥ÆŸ¥´
äëàìnäíéìBãbä íéðneàä íäeäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônäúà ©§¨½̈¥¨¨¦©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹¤

íéìòBtä íéðneàä øëNa óñkäéLøçìéðneàìíéðaìå õräíéöòä íéðBaä ©¤¤¦§©¨¨¦©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ§©Ÿ¦½©¦¨¥¦

úéaä úBøé÷a:ýåýé úéa íéNòä §¦©©¦¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«
âéíéøãbìåíéðáàä úBøé÷ íéðBaä §©«Ÿ§¦Æ©¦¦¨£¨¦

ïáàä éáöçìeøää ïîúBð÷ìå §«Ÿ§¥´¨¤½¤¦¨¨§¦§³
áöçî éðáàå íéörãBò eëøöeä ék ¥¦Æ§©§¥´©§¥½¦§§

úBáeöç íéðáà úBð÷ì-úà ÷fçì ¦§£¨¦£§©¥−¤
ìëìe ýåýé-úéa ÷ãaøàL ¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ§¨

íéëøöpä íéøácä-ìr àöé-øLà ©§¨¦©¦§¨¦£¤¥¥¬©
:ä÷æçì úéaäãéäNré àì Cà ©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹

óñkäî (:å÷ úåáåúë) ïéðaä úléçúa¦§¦©©¦§¨¥©¤¤

CøBöì äfäýåýé úéaBîk úøL éìk ©¤§¤¥´§Ÿ̈À§¥¨¥§

óñk úBtñïéé Bà ícä ìa÷ì íéìk ¦¬¤̧¤Æ¥¦§©¥©¨¥

'åëå íéëñpäúBønæîøéL éìk íä ©§¨¦§©§³¥§¥¦

úB÷øæîíc íäî ÷Bøæì íéìôñ ¦§¨Æ§¨¦¦§¥¤©

,úBðaøwäúBøööçìò òB÷úì ©¨§¨£´Ÿ§½¦§©©

úBçaænäóñë-éìëe áäæ éìk-ìk ©¦§§¨§¦¬¨−̈§¦®̈¤
ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«
éìk eNò ïk ,øúBð äéäå eîéìLäL øçàå§©©¤¦§¦§¨¨¨¥¨§¥

úøL:åèäëàìnä éNòì-ék ¨¥¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzé¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«

æèeáMçé àìåïBaLç eNò àìúàíòäëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé øLà íéLðàääéä òeãé 'åëå íéøãBbäå íéðBaääðîàá ék §¯Ÿ§©§´Ÿ¨¤§¤¦¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨®̈©¦§©§¦¨©¨¨¦¬¤«¡ª−̈
íéNò íääléçzî elà eøçáð Cëìe:æéLéøôî äéäL éîíLà óñkBîLàìúBàhç óñëåäfä øúBnä ,ïBînä ïî øéúBäå ,Búàhçì óñk Bààáeé àì ¥¬Ÿ¦«§¨¦§£¥¦§¦¨¦¤¨¨©§¦¤³¤¨¨Æ©£¨§¤´¤©¨½¤¤§©¨§¦¦©¨©¨©¤¬Ÿ−̈
ýåýé úéaíà ékeéäé íéðäkì(à çé íéì÷ù) ,íéðäkì úBøBòäå ,ìéìk øNaä äéäå ,úBìBò íäî úç÷ì: ¥´§Ÿ̈®¦¦©«Ÿ£¦−¦«§«¨©©¥¤§¨¨©¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£



רמג

ãçàå àø÷î íéðùì ìä÷éå úùøôì äøèôä

íåâøúæ ÷øô à íéëìîá

æâéíøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈

:øvîãééìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À

å-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà åéáà §¨¦´¦«Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤

úBùrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä©«¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ

äîìL Cìnä-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk̈§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ

:Bzëàìî-ìk-úà NriååèéðL-úà øöiå ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬

úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä̈«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ

áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä̈«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ

:éðMä ãenrä-úàæèäùr úøúë ézLe ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ

úøúkä úîB÷ úBnà Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì̈¥²©¨«¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À©Æ©Ÿ¤´¤

:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà Lîçå úçàäæéäëáN äNrî íéëáN ¨«¤½̈§¨¥´©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´§¨À̈

úøúkì äráLå úçàä úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ§¦¦Æ©«£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤

:úéðMäçéøLà úøúkä-úà úBqëì úçàä äëáNä-ìr áéáñ íéøeè éðLe íéãenrä-úà Nriå ©¥¦«©©−©¤¨«©¦®§¥Á¦¸¨¦¹©©§¨¨´¨«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ

`xenl iy
,éøö Léà (âé.øBöa äéä åéøeâî íB÷î,úùçð Løç (ãéúBëàìîa ïnà ¦Ÿ¦§§¨¨¨§Ÿ¥§Ÿ¤ª¨¦§¨

úBNòpä.úùçða,øöiå (åèlî.äøeö ïBL,íéãenòä éðL úàéðL úà ©©£¦§Ÿ¤©¨©¦§¨¤§¥¨©¦¤§¥

."æòá"e "ïéëé" eàø÷ðå ,ìëéää éðôlL íìeàa ãéîòäL íéãenòäíézL èeçå ¨©¦¤¤¡¦¨¨¤¦§¥©¥¨§¦§§¨¦Ÿ©§§¥
,'åâå äøNòLiL ìk ék ,úBnà òaøàk íéãenòä ìL øèwä äéä äæ éôìe ¤§¥§¦¤¨¨©Ÿ¤¤¨©¦§©§©©¦¨¤¥

.çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©

,éðMääéä ïëå ,øîBìk ."éðMäå" Bîk ©¥¦§§©¥¦§©§¥¨¨

øîàð äéîøé øôñ óBñáe) éðMä ãenòä̈©©¥¦§¥¤¦§§¨¤¡©

äéäL ,"áeáð úBòaöà òaøà Béáòå"§¨§©§©¤§¨¨¤¨¨

.(úBòaöà òaøà Béáòå ìeìç̈§¨§©§©¤§¨

,úBøúk (æèíéðzð eéä íéøúk ïéîk Ÿ¨§¦§¨¦¨¦¨¦

.íéãenòä éab ìòíéëáN (æé ©©¥¨©¦§¨¦
,äëáN äNòîíéôðò éøeiö ©£¥§¨¨¦¥£¨¦

.íéèeøç,"äëáN äNòî"íéèeøç £¦©£¥§¨¨£¦

.ãöì ãvî,úBøLøL äNòî ¦©§©©£¥©§§
,úBøúBkaL íéôðòä eéä äæa äæ íéòeì÷§¦¤¨¤¨¨£¨¦¤©¨

.úBøLøL äNòîk,äòáLäòáL §©£¥©§§¦§¨¦§¨

.úøúBk ìk íéôéwî eéä íéáeèç íéôðò£¨¦£¦¨©¦¦¨¤¤

,'åâå íéøeè éðLe (çéìk ìò §¥¦©¨

ìL íéðBnø úBøeL ézL áañ äëáN§¨¨¦¥§¥¦¦¤

íéæeøç eéäå .äøeL ìòî äøeL ,úùçð§Ÿ¤¨¥©¨§¨£¦

ìk ìL äëáOä ìò íéðeúðe ,úBøLøLa§©§§§¦©©§¨¨¤¨

.äëáOä ïî ähîì íééeìúe ,úøúBk¤¤§¦§©¨¦©§¨¨

mixn zxhr
âéLc÷nä úéa ïéða øîbLk íéðL òáL óBñaçwiå äîìL Cìnä çìLiå §¤©¨¦§¤¨©¦§©¥©¦§¨©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬

íøéç-úàïneà ìL BîL Ck:øvîãéäðîìà äMà-ïaïc úBðaî Bnà ¤¦−̈¨§¤¨¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¦¦§¨

åéáà ãvîe (âé á á ä"ã)Løç éøö-Léà åéáàå éìzôð ähnîïneà ¦©¨¦¦©¥´©§¨¦À§¨¦´¦«Ÿ¦»Ÿ¥´¨

ä úëàìî úîëçaúLçðïëìàìniåBða íøéç-úàå äîëçä-úà §¨§©§¤¤©§Ÿ ¼¤¼¨¥©Â¦¨¥Â¦¨§¤©«¨§¨³§¤
úBùrì úrcä-úàå äðeázä©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ
-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk̈§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤
-ìk-úà Nriå äîìL Cìnä©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©¤¨

:Bzëàìîåèúà øöiåúBøeö §©§«©¨²©¤
úLçð íéãenrä éðL-éãé ìò §¥¬¨«©¦−§®Ÿ¤©§¥

ò÷øwa úBøeöa úùçð úëzääðîL ©¨©§Ÿ¤§©©§©§Ÿ¤̧
ãenrä úîB÷ änà äøNr¤§¥¹©À̈©Æ¨«©´
änà äøNr-íézL èeçå ãçàä̈«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈

:éðMä ãenrä-úà áñéæèézLe ¨−Ÿ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧
úøúëúBøhò-ìr úúì äùr «Ÿ¨¹Ÿ£¨¨À̈Ÿ¨¥²©

÷öî íéãenrä éLàøäNòî ¨«¥¬¨«©¦−ª©´©£¥

ä÷éöéúLçðeéäúBnà Lîç §¦¨§®Ÿ¤¨¨¥´©À
Lîçå úçàä úøúkä úîB÷©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´
:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«

æéíéëáNíéôðò éøeiöäNrî §¨¦º¦¥£¨¦©«£¥´
äëáNúLø äNòî ïéòkíéìãâ §¨À̈§¥©£¥¤¤§¦¦Æ

íéøeæLe íéòeì÷úBøLøL äNrî §¦§¦©«£¥´©§§½
ìLúBàìLúøúkìLàø-ìr øLà ©§§¨©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ

íéãenrä,íéðBnøä Làøì Ceîñ ¨«©¦®¨§Ÿ¨¦¦

éøeiöäráLíéôéwî eéä íéôðò ¦¥¦§¨Æ£¨¦¨©¦¦

úøúkì äráLå úçàä úøúkì©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤
:úéðMäçéíéãenrä-úà Nriå ©¥¦«©©−©¤¨«©¦®

:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤
:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 17Îe zFTC 51 ,xwFAÎzFptl 3 drW ,'d lil :clFnd©¨¥¨¨¦§¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ,iWiWd mFiaE iWingd mFiA ,ipW xc` WcgÎW`xŸŸ¤£¨¥¦©©£¦¦©©¦¦©¨¨¥§¨



רמד

:úéðMä úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìr©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤©¥¦«

èéäNrî íéãenrä Làø-ìr øLà úøúëå§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ¨«©¦½©«£¥¬

:úBnà òaøà íìeàa ïLeLë-ìr úøúëå ©−¨«¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ©

øLà ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä éðL§¥Æ¨«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤£¤−

íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³¨©̧¦Æª¦´

:úéðMä úøúkä ìr áéáñàë-úà í÷iå ¨¦½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤

ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä́̈©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´

ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà àø÷iå éðîéä©§¨¦À©¦§¨³¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOäáëLàø ìrå ©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ

úëàìî ízzå ïLBL äNrî íéãenrä̈«©¦−©«£¥´¨®©¦−Ÿ§¤¬¤

:íéãenräâëøNr ÷öeî íiä-úà Nriå ¨«©¦«©©¬©¤©−̈®̈¤´¤

ìâr BúôN-ãr BúôOî änàa|Lîçå áéáñ ¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

ìL å÷å BúîB÷ änàaBúà áñé änàa íéL ¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−

:áéáñãëBúôNì úçzî íér÷ôe|áéáñ ¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ

íiä-úà íéôwî änàa øNr Búà íéááñ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeè éðL áéáñ̈¦®§¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«

`xenl iy
úà eqk íéðBnøä éøeèå ,úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä úà äqëî äëáOä äúéäå§¨§¨©§¨¨§©¨¤©¥¤¨¤§¤©¤¤§¥¨¦¦¦¤

.úøúBkä ìL ïBzçzä ÷ìçä,íéðBnøä Làø ìò øLàäúqk äëáOäL ©¥¤©©§¤©¤¤£¤©Ÿ¨¦¦¤©§¨¨¦§¨

Bîk eéäL íéðBnøä Làø ìò úçpî Bîk äúéäå úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä úà¤©¥¤¨¤§¤©¤¤§¨§¨§ª©©©Ÿ¨¦¦¤¨§

.äëáOa íééeìz,úéðMä úøúkì äNò ïëå,úçàa íéðBnøä äìzL Cøãk §¦©§¨¨§¥¨¨©Ÿ¤¤©¥¦§¤¤¤¨¨¨¦¦§©©

.úéðMa äìz ïkøLà úBøúëå (èé ¥¨¨©¥¦§Ÿ¨£¤
,íéãenòä Làø ìòïúBà ©Ÿ¨©¦¨

.äìòîì eøkæpL úBøúBkääNòî ©¨¤¦§§§©§¨©£¥
,úBnà òaøà íìeàa ïLeL©¨¨©§©©
ïéîk úBøiöîe úBáeèç eéä úBøúBkä©¨¨£§ª¨§¦

éðôlL íìeàa eéäå ,íépLBL éçøt¦§¥©¦§¨¨¨¤¦§¥

.úBnà òaøà ïäáâå ìëéää©¥¨§¨§¨©§©©

íéãenòä éðL ìò úBøúëå (ë§Ÿ¨©§¥¨©¦
,ìònî íbeøkæpL úBøúBkä ìòî ©¦©©¥©©¨¤¦§§

änà dáâa úBpè÷ úBøúBk eéä ,øák§¨¨¨§©§Ÿ©©¨

úèéìa éìa íéãenòä Bîk eéäå ,úçà©©§¨§¨©¦§¦§¦©

.ïèa,ïèaä únòlîãálî ¤¤¦§ª©©¤¤¦§©

ïäì eéäLå eøkæpL úBìBãbä úBøúBkä©¨©§¤¦§§§¤¨¨¤

íéèìBa eéä ék áéáqî ïèa úèéìa§¦©¤¤¦¨¦¦¨§¦

äìòîì øLàî øúBé áçøa òöîàä¤§©§Ÿ©¥¥£¤§©§¨

.ähîìeëáOä øáòì øLà,ä §©¨£¤§¥¤©§¨¨
äëáOä øáòì äúéä ïèaä úèéìa§¦©©¤¤¨§¨§¥¤©§¨¨

.äéìeLa äëáOä óBñaíéðBnøäå §©§¨¨§¤¨§¨¦¦
,íéúàîìëa eéäL íéðBnøä øtñî ¨©¦¦§©¨¦¦¤¨§¨

.íéúàî äéä úøúBk,áéáñ íéøè ¤¤¨¨¨©¦ª¦¨¦
øeè ìëáe ,úøúBkì áéáñ íéøeè éðLa¦§¥¦¨¦©¤¤§¨

.íéðBnø äàî,úéðMä úøúkä ìò ¥¨¦¦©©Ÿ¤¤©¥¦
úøúBkä ìòL íéðBnøä øtñî äéä ïëå§¥¨¨¦§©¨¦¦¤©©¤¤

.äiðMä,ìëéää íìàì (àë ©§¦¨§ª¨©¥¨
.ìëéää éðôlL íìeàaãenòä ¨¨¤¦§¥©¥¨¨©

,éðîéä.íBøc ãöa øLàúà àø÷iå ©§¨¦£¤§©¨©¦§¨¤
,ïéëé BîLúéaä ïBkiL ,áBè ïîéñì §¨¦§¦¨¤¦©©¦

.ãòì,éìàîOä.ïBôö ãöa øLà,æòa BîL úà àø÷iå,æò Ba Bîk ¨©©§¨¦£¤§©¨©¦§¨¤§Ÿ©§Ÿ

.ìàøNéì ÷æçå æò àöné ,äfä úéaa eáéø÷iL úBðaøwä éãé ìò ,øîBìk§©©§¥©¨§¨¤©§¦©©¦©¤¦¨¥Ÿ§Ÿ¤§¦§¨¥

,ïLBL äNòî íéãenòä Làø ìòå (áëäNòð Bîöòa ãenò ìkL §©Ÿ¨©¦©£¥¨¤¨©§©§©£¨

.ïLBL äNòîk BLàøa,ízzå.äîìLð,íiä úà Nòiå (âë.äëøa ïéòk §Ÿ§©£¥¨©¦Ÿ¦§§¨©©©¤©¨§¥§¥¨

íénä eéä àlL ì"æø eøîàå .íúàîhî øähäì Ba íéìáBè íéðäkä eéäå)§¨©Ÿ£¦§¦§¦©¥¦ª§¨¨§¨§¤Ÿ¨©©¦

ïî íénä eàa íkøãå íéìeìç eéä åézçz eãîòL ø÷aä éìâø ék ,íéáeàL§¦¦©§¥©¨¨¤¨§©§¨¨£¦§©§¨¨©©¦¦

ä.(ïéòn,÷öeî.ñðøwä úLwäa àì ,äNòð ä÷éöéaänàa íéùìL å÷å ©©§¨¨¦¦¨©£¨Ÿ§©¨©©ª§¨§¨§Ÿ¦¨©¨
,áéáñ Búà áñéäéäå .çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa LiL ìk ék ¨ŸŸ¨¦¦¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©§¨¨

øNò òaøî íiä äéä úBðBzçzä úBnàä ùìLaL ì"æø eøîàå .BëBzî ããBî¥¦§¨§¤¦§Ÿ¨©©©§¨¨©¨§ª¨¤¤

äéäL ïëzé äæ ïôàa ÷øå .úBlâò eéä úBðBéìòä úBnàä ézLe .úBnà øNò ìò©¤¤©§¥¨©¨¤§¨£ª§©§Ÿ¤¤¦¨¥¤¨¨

.íéáeúkä CLîäî çëeî àeä Cëå .äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL ,ïläì áeúkk úa íétìà ìéëî íiä,íéò÷ôe (ãëúøeök ©¨¥¦©§©¦©©¨§©¨¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨§¨¨¥¤§¥©§¦§¨¦§©

.íéöéa,Búà íéááñ áéáñ BúôNì úçzî.òaøî íiä íL äéäL úBðBzçzä úBnàä ùìLa,áéáñ íiä úà íéôéwî änàa øNòíB÷îaL ¥¦¦©©¦§¨¨¦Ÿ§¦Ÿ¦§Ÿ¨©©©§¤¨¨¨©¨§ª¨¤¤¨©¨©¦¦¤©¨¨¦¤¦§

.ãö ìëa änà øNò äéä Bòeaø,Bú÷öéa íé÷öé íéò÷tä íéøeè éðLïéëä CkL ,úçà älòôa íiä ú÷éöé íò íé÷eöé eéäå ,íéøeè éðL eéä íéò÷tä ¦¨¨¤¤©¨§¨©§¥¦©§¨¦§ª¦¦ª¨©§¨¦¨§¥¦§¨§¦¦§¦©©¨¦§ª¨©©¤¨¥¦

mixn zxhr
ìL øeivä úøéôç íB÷î ìà äëzää øçàì úùçpä CôMM äîa ,ïîöò©§¨§©¤¨©©§Ÿ¤§©©©©¨¨¤§£¦©©¦¤

íéãenòäíéøeè éðLeìLa íéáeçz úLBçpî íéðBnø úBøeL ézLúBàìL ¨©¦§¥Á¦¸§¥¦¦¦§¤§¦§©§§¨

úøúBkä úà úBôéwnääëáNä-ìr áéáñúøúBkäî ïBéìòä ÷ìçúçàä ©©¦¤©¤¤¨¦¹©©§¨¨´¥¤¨¤§¥©¤¤¨«¤À̈
úBqëìeéä øLà (æè â á ä"ã) íéðBnøäLàø-ìr øLà úøúkä-úà §©³¨¦¦£¤¨¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ

,íéãenòäíéðnøäíéeìz eéä ¨©¦¨«¦Ÿ¦½¨§¦

äáëMä úézçúaúøúkì äùr ïëå §©§¦©¦§¨§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤
:úéðMäèé-ìr øLà úøúëå ©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©

íéãenrä Làøía eéä úBøieöî ´Ÿ¨«©¦½§¨¨¨

ïLeL äNrî,íépLBL éçøt ïéîk ©«£¥¬©−§¦¦§¥©¦

ïéøeivä CøãkíìeàaìúBëa §¤¤©¦¦¨«¨®§¤

úBîìeàäúBnà òaøàdáBb: ¨¨©§©−©«©

ëíéãenrä éðL-ìr úøúëåíä §«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½¥

eqkïèaä únrlî ìrnî-íb ¦©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤
ãenòä ììç àeäLøLàäðBtä ¤£©¨©£¤−©¤

äëáOä øárìäfîe ,äìòî ãöì §¥´¤©§¨®̈§©©§¨¦¤

äNòî åéìò äéä øLà çèMä àä©¤©£¤¨¨¨¨©£¥

ïLBMäíéðBnøäåeéäíéúàî ©¨§¨«¦¦³¨¨©̧¦Æ
éðLa íéæeøçíéøèøeè ìëa äàî £¦¦§¥ª¦´¥¨§¨

áéáñøtñî eéä ïëå ,úøúBkä ìò ¨¦½©©¤¤§¥¨¦§©

íéðBnøä:úéðMä úøúkä ìr ¨¦¦©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«
àëíìàì íéãnrä-úà í÷iå©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½§ª−̈

éðôlL íìeàa-úà í÷iå ìëéää ¨¨¤¦§¥©«¥¨®©¹̈¤¤
éðîéä ãenräúéîBøcä äàta øLà ¨«©´©§¨¦À£¤©¥¨©§¦

ïéëé BîL-úà àø÷iåìäðëä ïBL ©¦§¨³¤§Æ¨¦½§£¨¨

éìàîOä ãenrä-úà í÷iåøLà ©¨̧¤Æ¤¨«©´©§¨¦½£¤

úéðBôvä äàtaBîL-úà àø÷iå ©¥¨©§¦©¦§¨¬¤§−
æraìáBè ïîéñì úBîMä ,æBò ïBL: «Ÿ©§©¥§¦¨

áëíéãenrä Làø ìråçépä §©²¬Ÿ¨«©¦−¦¦©

ïLBL äNrîúték äàBøä çèMa ©«£¥´¨®©¤©¨¤¦©

,íìeàäúëàìî ízzå ¨¨©¦−Ÿ§¤¬¤
:íéãenräâëíiä-úà Nriå ¨«©¦«©©¬©¤©−̈

(å ã á-ä"ã) BëBúa ìBaèì íéðäkä úöéçøì äìBãb úébéb÷öeî,ä÷éöé äNòî ¦¦§¨¦§¦©©Ÿ£¦¦§§¨®©£¥§¦¨

,íéìeìçå íéáe÷ð eéä åézçz eãîòL íéø÷aä éìâø ék ,íéáeàL íénä eéä àìå§Ÿ¨©©¦§¦¦©§¥©§¨¦¤¨§©§¨¨§¦©£¦

,(ç â àîåé éîìùåøé) ïéònä ïî íénä eàa íkøãåBúôOî änàa øNr §©§¨¨©©¦¦©©§¨¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸
BúôN-ãríéðôaîìâr|BúîB÷ änàa Lîçå áéáñB÷îòå÷å ©§¨¹¦¦§¦¨´Ÿ¨¦À§¨¥³¨«©¨Æ«¨½¨§§¨Æ

ìLáéáñ Búà áñé änàa íéLBôéwäa Lé ,ãçà Baçøa LiL ìk ,íéðôaî §¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«¦¦§¦¨¤¥§¨§¤¨¥§¤¥

ìL(à åò ïéáåøéò) äL:ãëíér÷ôeíéø÷á éLàø úBøeö íäéìòå íéöéa úøeö §¨§¨¦Á©¥¦©£¥¤¨¥§¨¦

(â ã á-ä"ã)BúôNì úçzî|ìLaeéäå ,íiä ìL úBðBzçzä úBnà L ¦©̧©¦§¨³§¨©©©§¤©¨§¨

úBòaeøîänàa øNr Búà íéááñ áéáñeéä íéò÷täå ,çeø ìëìíéôwî §¨¨¦Æ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈§¨©§©§¨¦¨©¦¦¬
áéáñ íiä-úà,úBnà äøNò úçà ìëaL úBàtä òaøàaíéøeè éðLeéä ¤©−̈¨¦®§©§©©¥¤§¨©©¤§¥©§¥³¦Æ¨



רמה

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−

ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ
:ïäkäáëähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´

:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNr äãeäé§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
âëLøç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´

éðMä úrìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−
:LMáeñéåìãëìëa äëàìnì éeNrä áäfä-ìk ©¥«¨©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ

òLz äôeðzä áäæ | éäéå Lãwä úëàìî§¤´¤©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©
ìLe úBàî òáLe økk íéøNråì÷L íéL §¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯§¦²¤−¤

Lãwä ì÷La:äëøkk úàî äãrä éãe÷t óñëå §¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®
ì÷L íéráLå äMîçå úBàî òáLe óìàå§¤Á¤Á§©̧¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤

:Lãwä ì÷Laåëì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a §¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤
ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìëì Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧

ì äìrîå äðL íéøNrìLe óìà úBàî-LLúL ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤

:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìàæëøkk úàî éäéå £¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«©§¦À§©Æ¦©´
éðãà úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−©§¥´
:ïãàì økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬¨¨«¤

ìàøùéçëäMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´
íäéLàø ätöå íéãenrì íéåå äNr íéráLå§¦§¦½¨¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−

:íúà ÷Mçåèëøkk íéráL äôeðzä úLçðe §¦©¬Ÿ¨«§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®
:ì÷L úBàî-òaøàå íétìàåì-úà da Nriå §©§©¬¦§©§©¥−¨«¤©©´©À̈¤

úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà çút éðãà©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænäàìéðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå ©¦§¥«©§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−
-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå øöçä ørL©´©¤«¨¥®§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨

:áéáñ øöçä úãúéèìàúìëzä-ïîe ¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«¦©§¥³¤
ì ãøN-éãâá eNr éðMä úrìBúå ïîbøàäåúøL §¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬¦§¥«§−̈§¨¥´

ïøäàì øLà Lãwä éãâa-úà eNriå Lãwa©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkô ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

äëìL ø÷a øNr éðL-ìr ãîòíéðô äL| Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´

ìLe äðBôöíéðô äL|ìLe änéäL|íéðt ¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´

ìLe äaâðíäéìr íiäå äçøæî íéðt äL ¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−

:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìîåëçôè Béárå ¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©

:ìéëé úa íétìà ïLBL çøt ñBk-úôN äNrîk BúôNe§¨²§©«£¥¬§©−¤´©¨®©§©¬¦©−¨¦«

`xenl iy
.ä÷éöéä ìL ñeôcä úà,ø÷a øNò éðL ìò ãîBò (äëäfä íiä ¤©§¤©§¦¨¥©§¥¨¨¨¨©¨©¤

.úùçpî íééeNò ø÷a øNò íéðL ìò ãîBò äéä,íéðt.íäéðt úà íéðôî ¨¨¥©§¥¨¨¨¨£¦¦§Ÿ¤Ÿ¦©§¦¤§¥¤

,äúéa íäéøçà ìëå.íiä úçz ìà íéðtä ãöì eéä ø÷aä ìL íäéøBçà §¨£Ÿ¥¤¨§¨£¥¤¤©¨¨¨§©©§¦¤©©©¨

,Béáòå (åë.åéúBðôcå åéìeL éáò,BúôNe.äìòîlî íiä úôNäNòîk §¨§¢¦¨§¨§¨§¨§©©¨¦§©§¨§©£¥
,ñBk úôNäéä äðBéìòä BúôNa §©¦§¨¨¤§¨¨¨

.Ba íéúBML ñBk úôN äNòîk ÷c©§©£¥§©¤¦

,ïLBL çøtíéçøt BúôNa íéøiöîe ¤©¨§ª¨¦¦§¨§¨¦

.íépLBLå,ìéëé úa íétìà §©¦©§©¦©¨¦
,úa íétìà äéä íiä ìL Búìeëz§¨¤©¨¨¨©§©¦©

íäL eàöîð ,äàñ íéôìà úLL íäL¤¥¥¤£¨¦§¨¦§§¤¥

ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤

.äàñ íéòaøà©§¨¦§¨

mixn zxhr
íér÷täeéäåBú÷öéa íé÷öéãçéa íiä ìL:äëäéä äfä íiäãîò ©§¨¦½§¨§ª¦−¦ª«¨«¤©¨§©©©¨©¤¨¨Ÿ¥º

ø÷a øNr éðL-ìrúLçpî úBéeNòìLíéðô äL|íäéðt úàäðBôö ©§¥¯¨¨´¨À̈£¦§¤§¨´Ÿ¦´¤§¥¤¨¿¨
ìLeíéðô äL|ìLe änéäL|ìLe äaâð íéðtäçøæî íéðt äL §¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨

äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr íiäåäæ ìL åéøBçà ,íéðt ãöì §©¨¬£¥¤−¦§®̈§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§©§¦£¨¤¤

äæ ìL åéøBçà ìeî:åëBéáråìL £¨¤¤§¨§´¤

åéúBðôãå åéìeLBúôNe çôèúôN ¨§¨§¨¤½©§¨²§©

ãceøîe ÷c äNòî äéä ìònî íiä©¨¦©©¨¨©£¥©§¨

ñBk-úôN äNrîkøieöîäçøt §©«£¥¬§©−©§¨¤´©
ïLBL÷éæçî äéä íiäúa íétìà ®̈©¨¨¨©£¦©§©¬¦©−
ìéëéäøäè äå÷î íéMîçå äàî íäå: ¨¦«§¥¥¨©£¦¦¦§¥¨¢¨

מדתו של הקדוש-ברוך-הוא היא מדה כנגד מדה, ולכן הנה על-ידי העבודה דבכל מאודך, הרי הוא מגיע לבחינת בלי-גבול האמיתי 
שהוא עצמותו יתברך.

ממאמר פרשת ויקהל ה'תשי"ט

אתערותא דלעילא הבאה על-ידי אתערותא דלתתא היא למעלה מאתערותא דלעילא הבאה מצד עצמה.
משיחת שבת פרשת ויקהל, ה'תשי"ט



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־שקלים - בערים שונות בעולם רמו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:1806:1108:3008:2709:0409:0110:0210:0012:2512:2417:3217:3717:5818:0317:1618:13באר שבע )ח(

06:1806:1208:3008:2609:0409:0010:0209:5912:2412:2317:3317:3817:5618:0117:0418:11חיפה )ח(

06:1606:1008:2908:2509:0308:5910:0109:5812:2312:2217:3517:3917:5618:0116:5818:11ירושלים )ח(

06:1806:1208:3008:2709:0509:0110:0310:0012:2512:2417:3117:3617:5818:0217:1318:13תל אביב )ח(

06:5306:4208:4508:3909:2909:2310:2310:1912:3812:3717:2417:3417:5818:0717:1418:20אוסטריה, וינה )ח(

06:5507:0109:3309:3610:1210:1511:2111:2214:0714:0620:1420:0620:4220:3319:4820:45אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:5306:4208:4708:4209:3009:2410:2510:2112:4112:4017:3017:3818:0218:1117:1918:23אוקראינה, אודסה )ח(

06:2706:1608:1908:1309:0308:5709:5809:5312:1312:1216:5917:0817:3317:4216:4917:55אוקראינה, דונייצק )ח(

06:3906:2808:3008:2409:1409:0810:0910:0512:2412:2317:0917:1917:4317:5216:5918:05אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:0706:5508:5508:4909:4109:3510:3510:3112:4912:4817:3217:4218:0718:1717:2218:30אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:0006:4808:4808:4209:3409:2810:2810:2412:4212:4117:2417:3417:5918:0917:1418:23אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:5306:4809:1109:0809:4309:4010:4210:4013:0613:0518:2018:2318:4518:4818:0318:57

07:1707:0709:1309:0809:5509:5010:5110:4713:0713:0618:0018:0818:2918:3817:4618:50איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2308:5508:5409:2409:2310:2710:2612:5812:5718:3118:3018:5418:5318:1219:01אקוואדור, קיטו )ח(

06:3306:3809:1109:1409:4809:5010:5610:5713:4013:3919:4219:3520:0920:0219:1720:12ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:1607:2309:5309:5810:3510:3811:4411:4614:3214:3120:4120:3221:1221:0220:1621:15ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5206:4308:5608:5209:3409:2910:3110:2812:5012:4917:4917:5618:1818:2417:3718:36ארה״ב, בולטימור )ח(

06:4306:3408:4608:4109:2409:1910:2110:1712:3912:3917:3717:4418:0618:1317:2518:24ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:4306:3508:4608:4209:2509:2010:2110:1812:4012:3917:3717:4418:0718:1417:2518:25ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:2107:1209:2209:1710:0209:5710:5810:5413:1613:1518:1118:1818:4118:4917:5919:00ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5606:5009:1009:0709:4409:4010:4210:4013:0513:0418:1518:1918:4018:4418:0018:54ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3106:2408:4108:3809:1609:1310:1410:1112:3612:3517:4117:4618:0818:1317:2718:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5206:4709:0909:0609:4109:3810:4010:3813:0513:0418:1818:2118:4218:4618:0218:55ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4006:3108:4208:3709:2109:1610:1710:1312:3512:3417:3217:3918:0218:0917:2018:20ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:0706:5809:1009:0509:4809:4410:4510:4113:0413:0318:0118:0818:3118:3717:4918:49ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:3906:3008:4008:3609:2009:1510:1610:1212:3412:3317:3017:3718:0018:0717:1818:19ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3006:3209:0509:0609:3609:3610:4110:4113:1813:1719:0318:5919:2619:2218:4219:31בוליביה, לה-פס )ח(

07:4607:3409:3209:2610:1910:1311:1311:0813:2613:2518:0718:1818:4318:5317:5819:07בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:4607:3309:3209:2610:1910:1311:1311:0813:2613:2518:0818:1818:4418:5417:5919:07בלגיה, בריסל )ח(

05:5706:0108:3408:3609:0709:0810:1310:1312:5212:5118:4718:4219:0819:0218:2119:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4605:4908:2308:2508:5508:5610:0110:0112:4012:3918:3018:2618:5518:5018:0818:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0506:5208:5008:4409:3809:3110:3110:2712:4412:4317:2617:3718:0118:1117:1818:25בריטניה, לונדון )ח(

07:1707:0408:5808:5109:4809:4110:4110:3612:5312:5217:2917:4118:0718:1817:2418:33בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:1307:0008:5608:4909:4509:3810:3810:3312:5012:4917:3017:4118:0618:1717:2018:31גרמניה, ברלין )ח(

07:2707:1509:1509:0910:0109:5510:5510:5113:0913:0817:5218:0218:2718:3717:4218:51גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:5505:5908:3308:3509:0609:0710:1210:1312:5312:5218:5318:4719:1219:0618:2419:16דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0407:0009:2609:2309:5609:5410:5610:5413:2213:2118:4118:4319:0419:0618:2519:16הודו, מומבאי )ח(

07:0006:5609:2209:1909:5209:5010:5210:5013:1813:1718:3718:3919:0119:0318:2119:12הודו, פונה )ח(

06:4106:3008:3408:2809:1709:1210:1210:0812:2712:2717:1517:2417:4817:5717:0418:10הונגריה, בודפשט )ח(

06:4806:3908:5108:4609:2909:2510:2610:2212:4412:4317:4017:4818:1018:1717:2818:29טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0907:0109:1509:1109:5209:4810:4910:4613:0913:0818:0918:1518:3718:4417:5618:55יוון, אתונה )ח(



רמז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־שקלים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:0106:5108:5508:4909:3809:3210:3310:2912:4812:4817:3617:4518:0918:1817:2618:31מולדובה, קישינב )ח(

07:0106:5709:2309:2109:5309:5110:5410:5213:1913:1918:3818:4019:0219:0418:2219:13מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:5206:0108:2908:3409:1509:1910:2610:2813:1713:1619:3319:2320:0719:5619:0720:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3706:3108:5308:5009:2509:2210:2410:2212:4712:4717:5818:0218:2318:2717:4318:37נפאל, קטמנדו )ח(

07:0106:5309:0509:0009:4309:3810:3910:3612:5812:5717:5518:0218:2518:3117:4118:43סין, בייג'ין )ח(

07:1607:1509:4609:4610:1510:1411:1811:1713:4913:4819:2119:2019:4319:4219:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

06:4206:2908:2608:1909:1409:0710:0710:0312:2012:1916:5917:1017:3517:4616:5018:00פולין, ורשא )ח(

06:0906:1008:4408:4409:1309:1410:1810:1712:5312:5218:3518:3218:5818:5518:1419:04פרו, לימה )ח(

07:3507:2509:3109:2610:1310:0711:0811:0413:2413:2418:1418:2318:4718:5518:0319:07צרפת, ליאון )ח(

07:5007:3909:4109:3510:2510:1911:2011:1613:3413:3418:2118:3118:5419:0318:0919:16צרפת, פריז )ח(

06:1006:0908:3908:3809:0809:0710:1010:0912:4012:3918:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0906:5909:0809:0309:4809:4310:4410:4013:0113:0017:5718:0518:2618:3317:4318:45קנדה, טורונטו )ח(

06:4806:3808:4408:3909:2609:2110:2110:1812:3812:3717:3017:3818:0118:0917:1818:21קנדה, מונטריאול )ח(

06:2606:1908:3508:3109:1109:0710:0810:0512:2912:2817:3317:3818:0018:0517:1918:16קפריסין, לרנקה )ח(

08:0707:5409:4509:3810:3710:3011:2911:2413:4013:3918:1318:2618:5319:0518:0619:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:4307:2909:1809:1110:1110:0411:0310:5813:1313:1217:4818:0118:2518:3717:3718:53רוסיה, מוסקבה )ח(

07:1807:0709:1109:0609:5509:4910:4910:4513:0513:0417:5218:0118:2618:3417:4218:47רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:2307:1209:1609:1009:5909:5410:5410:5013:1013:0918:0118:1018:3018:3917:4718:52שוויץ, ציריך )ח(

06:3906:3609:0409:0209:3409:3210:3410:3313:0213:0118:2518:2618:4818:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



תפלת הדרךחמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב

�
לעילוי נשמת הרה"ח ר' טובי' בן יעקב ע"ה

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(

Internet: www.DvarMalchus.Org :להורדת הקבצים
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מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר 
	ד"ה כי תשא ה'תשי"א
	ד"ה ויקהל משה ה'תשכ"ה

	התוועדויות
	ש"פ ויקהל ה'תשי"א
	ש"פ ויקהל ה'תשכ"ה
	משיחות פ' ויקהל ה'תשנ"ב

	לקוטי שיחות - פרשת ויקהל
	כרך טז, ב
	כרך טז, ג

	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת חגיגה
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם ציונים והערות
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	תורה אור
	תורת חיים
	דרך מצותיך
	תורת שמואל - תרל"ב
	ספר המאמרים - המשך תער"ב
	ספר המאמרים - אידיש (מתורגם)
	ספר השיחות - ה'תש"ד בלה"ק
	ספר הזכרונות - פרק צז
	אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר הריי"צ

	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך



